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 ٥واإلشراف/ترجمه،مقدمه،ص: التنبيه                        

 پيشگفتار ناشر

 سمه تعالىاب

ابو الحسن على بن حسين مسعودى، مورخ و جغرافيدان بزرگ اسالمى، در اواخر قرن سوم هجرى، احتماال حدود سال 
اش اصال اهل كوفه بودند. نسبش به عبد اهللا بن مسعود، صحابى بزرگوار پيامبر (ص)  ق، در بغداد متولد شد. خانواده ٢٨٠
كند: على بن حسين  ساب العرب سلسله نسب او را اينگونه نقل مىق) در كتاب جمهرة ان ٤٥٦رسد. ابن حزم (متوفى  مى

بن على بن عبد اهللا بن زيد بن عتبة بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود. از زندگى مسعودى و سوانح احوال 
رزمينهاى اسالمى  وى اطالع اندكى در دست است. شور و شوق دانش اندوزى او را از اوان جوانى به سير و سفر در س

كشاند. عراق و ايران و مصر و سوريه و فلسطين و ارمنستان و هند و سيالن و عمان و سواحل شرقى افريقا را تا زنگبار و 
احتماال ماداگاسكار زير پا گذاشت. حتى از چين و مالزى هم ديدار كرد. ظاهراً جز اندلس (اسپانيا) و غرب افريقا، تمام 

ق (سپتامبر  ٣٤٥ق در مصر مقيم شد و در جمادى الثانى  ٣٣٦سياحت كرده است. سرانجام در  سرزمينهاى اسالمى را
ميالدى) در شهر فسطاط مصر درگذشت. مسعودى خود در كتابهايش بارها به اين سير و گشت اشاره كرده است.  ٩٥٦

  ] تقصيرى اگر در اين باب [يعنى تأليف كتابهايش«نويسد:  در مروج الذهب مى
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خواهم كه خاطر ما به سفر و باديه پيمايى به دريا و خشكى مشغول بود تا بدايع ملل را به  رفته، يا غفلتى شده، پوزش مى
را درنورديديم و  مشاهده و اختصاصات اقاليم را به معاينه توانيم دانست. چنانكه ديار سند و زنگ و صنف و چين و زابج

شرق و غرب را پيموديم. گاهى به اقصاى خراسان و زمانى در قلب ارمنستان و آذربايجان و اران و بيلقان بوديم. روزگارى 
در كتاب التنبيه و االشراف » به عراق و زمانى به شام بوديم كه سير من در آفاق چون سير خورشيد در مراحل اشراق بود.

وطن خود را  -شاعر عرب -گويد و از قول ابو تمام و دورى از وطن و سفرهاى پياپيش سخن مىنيز از استمرار غربت 
 .خواند پشت شتران مى

مسعودى با بسيارى از دانشمندان و علماى عصر خويش مالقات كرده و گفتگو نموده و از آنان روايت شنيده و علم 
 :اند آموخته است كه از آن جمله

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



و محدث بزرگ، ابو بكر صولى، مورخ و اديب، ابو بكر وكيع، مورخ و نحوى و شاعر، ابو  محمد بن جرير طبرى، مورخ
الحسن دمشقى، اديب و شاعر و دوست ابن معتز خليفه شاعر پيشه عباسى، ابن دريد، نحوى و شاعر، جمهى، فقيه و 

ثابت بن قره، فيلسوف و  مورخ و شاعر، ابو بكر انبارى، محدث، ابو اسحاق زجاج، لغوى، منقرى، مورخ، سنان بن
دانشمند. عالوه بر اين بزرگان، وى با حسن بن موسى نوبختى، متكلم شيعى، ابو على جبائى و ابو القاسم بلخى، متكلمان 
معتزلى، ابو العباس ناشى، متكلم معتزلى و شاعر و نحوى و نيز ابو الحسن اشعرى، متكلم مشهور سنى و بنيانگذار مكتب  

ى و مصاحبت داشته است. يكبار نيز درباره حدوث عالم با محمد بن زكرياى رازى، پزشك و فيلسوف كالمى اشعرى دوست
 .ايرانى، گفتگو كرده است

دانند. درباره شافعى بودن  گمان شيعى مذهب بوده است. محققان معاصر عرب او را معتزلى شافعى مى مسعودى بى
گويد كه مسعودى شافعى جز مسعودى مورخ  ، به تصريح مىق) در شذرات الذهب ١٠٩٠مسعودى، ابن عماد (متوفى 

صاحب مروج الذهب است و شخص ديگرى است. ظاهراً شبهه معتزلى بودن مسعودى نيز از آنجاست كه بسيارى از 
 اصول كالم معتزله با اصول عقايد شيعه مشترك است و
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ق) تا زمان ما در كتب رجال  ٤٥٠اند. علماى رجال شيعه از نجاشى (متوفى  ان در نكات بسيارى با شيعه هم سخنمعتزلي
مروج الذهب و التنبيه و  -اند. مهمترين دليل شيعه بودن مسعودى دو كتاب موجود او خود مسعودى را شيعه دانسته

آورد و در هر باب فصلى جداگانه درباره  ائمه، عليه السالم مى كند: به دنبال نام است كه عقايد او را آشكار مى -االشراف
گويد. نهايت آنكه بايد توجه داشت اين دو  كند و از قيامهاى شيعى با همدلى سخن مى زندگى و وفات ائمه (ع) باز مى

هر «گويد:  مى اثر، كتابهاى تاريخى هستند نه كالمى و كار مورخ جز كار متكلم است. خود مسعودى هم در مروج الذهب
البته مسعودى چند كتاب » اى طرفدارى نكردم. كه بر اين كتاب بنگرد بداند كه در ضمن آن مذهبى را يارى ندادم و از گفته

درباره اماميه نيز تأليف كرده كه امروزه در دست نيست و چند و چون آن بر ما پوشيده است. برخى از محققان اروپايى 
 .دانند مىمسعودى را شيعه اسماعيلى 

شباهت به سفرهاى دعاة اسماعيلى نيست و نيز اقامت ممتد او در  دليل آنان سفرهاى دور و دراز مسعودى است كه بى
اواخر عمر در مصر كه فاطميان اسماعيلى مذهب آنجا را فتح كردند و مقر خود ساختند. ولى فتح مصر به دست فاطميان 

ات مسعودى مق فاطميان در مغرب بود كه ظاهرا مسعودى به آنجا سفر بعد از مرگ مسعودى بوده است. در زمان حي
 .نكرده است و اين البته با اسماعيلى مذهب بودن او منافات دارد
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اى پركار و پر اثر بوده است. خود او در مروج الذهب و التنبيه و االشراف نام سى و چهار اثرش را آورده  مسعودى نويسنده
) و شش ٣٣٢شود كه در اين ميان بيست و سه اثر پيش از مروج (سال تأليف  ه سى و شش اثر مىاست كه با مروج و التنبي

) و پنج اثر احتماال ميان مروج و التنبيه تأليف شده است. در اينجا به اختصار به ٣٤٥اثر ميان مروج و التنبيه (سال تأليف 
و التنبيه و االشراف، تمام آثار ديگر مسعودى از ميان رفته  پردازيم، الزم به تذكر است كه جز مروج الذهب ذكر اين آثار مى

 .و هيچ نشانى امروزه از آنها در دست نيست

كتاب اخبار الزمان و من اباده الحدثان من االمم الماضية و االجيال الخالية و الممالك الداثرة. اين كتاب كه در سى  .١
  جلد تأليف شده ظاهراً مفصلترين اثر تاريخى
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مسعودى بوده است. اخبار الزمان در واقع دائرة المعارف تاريخ جهان بوده كه در آن نه تنها تاريخ سياسى بلكه كليه معارف 
صاوى به نام   بشرى به تفصيل ذكر شده است. متأسفانه از اين كتاب امروزه هيچ اثرى در دست نيست و آنچه عبد اهللا

 .ميالدى) محققا از مسعودى نيست ١٩٣٨كتاب اخبار الزمان چاپ كرده (قاهره، مطبعة الحنفى، 

الكتاب االوسط. دومين اثر مهم تاريخى مسعودى است، كوتاهتر از اخبار الزمان كه به ترتيب سنوى تدوين شده است.  .٢
 .از اين كتاب نيز امروزه هيچ نشانى در دست نيست

 .ب مروج الذهب و معادن الجوهر فى تحف االشراف من الملوك و اهل الدارياتكتا .٣

 .سومين اثر تاريخى مسعودى. درباره اين كتاب بعداً سخن خواهيم گفت

كتاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف. چهارمين اثر تاريخى مسعودى كه ظاهراً بيشتر به تاريخ يونان و  .٤
 .ا پرداخته استروم و شمال افريق

كتاب ذخائر العلوم و ما كان فى سالف الدهور. پنجمين اثر تاريخى مسعودى، ظاهراً مفصلتر از التنبيه بوده و تاريخ  .٥
 .ايران و ملوك الطوائف در آنها به تفصيل بيشترى آمده بوده است

مفصلتر از دو كتاب قبلى. التنبيه بر كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار. ششمين اثر تاريخى مسعودى،  .٦
 .مبناى آن تأليف شده است

 .كتاب التنبيه و االشراف. آخرين اثر تاريخى مسعودى، درباره آن بعداً سخن خواهيم گفت .٧
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كتاب المقاالت فى اصول الديانات. درباره آراء و عقايد فرق اسالمى و غير اسالمى، از جمله شيعه، معتزله، خوارج،  .٨
 .اند نيان مسيحى و خرميان. ظاهراً كتاب مهم و معتبرى بوده و نويسندگان ملل و نحل به كرات به آن اشاره كردهمارو 

كتاب القضايا و التجارات. از جالب توجهترين كتابهاى مسعودى بوده كه بسنده در آن به شرح رويدادهاى سفرهايش  .٩
 .پرداخته است

 نفس و قواى آن بوده و نويسنده دركتاب سر الحيات. ظاهرًا درباره  .١٠
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 .آن عقيده تثليث مسيحيان و غيبت امام قائم (عج) را آورده است

 .(رسالة البيان فى اسماء االئمة القطعية من الشيعة. درباره زندگى ائمه اثنى عشر (ع .١١

 .فس و قواى آن و نيز شرايط فرمانروا در ايران و رومكتاب الزلف. درباره ن .١٢

 .شناسى بوده است كتاب المبادى و التراكيب. احتماال درباره جهان .١٣

 .كتاب االنتصار. در رد خوارج .١٤

 .كتاب نظم الجواهر فى تدبير الممالك و العساكر .١٥

 .س به موطن اصلىكتاب طب النفوس. درباره تأثير خنده و مزاح و نيز اشتياق نف .١٦

 .كتاب نظم االدلة فى اصول الملة. درباره فقه و اصول فقه .١٧

كتاب الصفوة فى االمامة. درباره اصول و مبادى امامت، مسعودى در اين كتاب به ايمان ابى طالب نيز اشاره كرده  .١٨
 .است

رباره حكميت و نيز مسأله نص و اختيار در كتاب االستبصار فى االمامة. همانند كتاب قبلى، درباره رد نظر خوارج د .١٩
 .(جانشينى پيامبر (ص

 .كتاب الدعوات الشنيعة. ظاهراً درباره آراء اعراب جاهليت و نيز مسأله تناسخ بوده است .٢٠

 .كتاب حدائق االذهان فى اخبار اهل (يا آل) بيت النبى و تفرقهم فى البلدان .٢١
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 .تب مناقب بوده استدرباره تاريخ علويان، ظاهرا از زمره ك

كتاب الواجب فى الفروض اللوازم. درباره فقه كه ظاهرًا بيشتر درباره متعه و مسح الخفين كه مورد نزاع شيعه و سنى  .٢٢
 .بوده است

كتاب وصل المجالس بجوامع االخبار و مخّلط (يا مختلط) اآلثار. درباره اخبار گوناگون تاريخى، ظاهرا بيشتر درباره  .٢٣
 .اندلس بوده است خلفاى

كتاب مقاتل الفرسان العجم. ظاهراً در مقابل كتاب فرسان العرب ابو عبيده معمرة بن مثنى نوشته شده و از اسواران  .٢٤
 .ايرانى سخن به ميان آورده است
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 .. دقيقاً موضوع آن روشن نيست، ظاهراً بيشتر درباره اغالبه و فاطميان بودهكتاب تقلب الدول و تغير االراء و الملل .٢٥

كتاب المسائل و العلل فى المذاهب و الملل. درباره مباحث فقهى و كالمى ميان مسلمانان و غير مسلمانان.  .٢٦
 .مسعودى در اين كتاب بحثى را كه با يكى از مسيحيان تكريت درباره تثليث داشته آورده است

كتاب خزائن الدين و سر العالمين. درباره كالم و عقايد فرق، ظاهراً بيشتر درباره قرمطيان، مانويان و مزدكيان بوده  .٢٧
 .است

 .كتاب نظم االعالم فى اصول االحكام. درباره فقه مذاهب مختلف .٢٨

 .مزدكيان، مانويان، ديصانيان و خرميانكتاب االبانة عن اصول الديانة. درباره اختالف اماميه و معتزله و نيز آراء  .٢٩

 .كتاب النهى و الكمال. بخشى از آن درباره خنده و مزاح بوده .٣٠

 .كتاب الرءوس السبعية. درباره مسائل مختلف كالمى و فلسفى، سياسى و غيره .٣١

 .كتاب االسترجاء فى الكالم. ظاهراً بخشى از آن در رد عقائد ثنويه بوده است .٣٢

 .مظاهر االخبار و طرائف االثار فى اخبار آل النبى. درباره مناقب حضرت على (ع) و علويانكتاب  .٣٣

 .كتاب االخبار المسعودية. ظاهراً بيشتر درباره تاريخ اندلس و اعراب قبل از اسالم بوده .٣٤
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 .كتاب الزاهى؟ ظاهراً در رد خوارج بوده .٣٥

 .مرگ آنها كه در اخبار الزمان نيامده بوده استكتاب راحت االرواح. درباره پادشاهان و  .٣٦

 :اند عالوه بر اين سى و شش اثر، ابن النديم، ياقوت و بروكلمان پنج اثر ديگر از مسعودى را نام برده

  كتاب التاريخ فى اخبار االمم من العرب و العجم. احتماال همان اخبار الزمان .١

 ١١/ترجمه،مقدمه،ص:واإلشراف التنبيه                        

 .بوده است

 .كتاب الخوارج. ظاهراً بايد همان كتاب االنتصار باشد .٢

 .كتاب الرسائل .٣

كتاب فى اثبات الوصية لعلى بن ابى طالب. نه خود مسعودى و نه هيچ يك از نويسندگان قديم از اين كتاب نام  .٤
اند. شارل پال، متخصص آثار مسعودى، كه مقاله  ذكر كردهاند. بروكلمان و سزگين نسخ خطى نسبتاً جديد آن را  برده

داند. مطالبى كه در آن آمده هم از نظر زبان و سبك  مفصلى درباره امامى بودن مسعودى نوشته نيز اين اثر را مشكوك مى
شده و به فارسى بيان و هم از نظر جزئيات و تفصيل وقايع با مروج الذهب و التنبيه و االشراف فرق دارد. اين كتاب چاپ 

 .هم ترجمه شده است

 .فى احوال االمامة. اين اثر نيز منسوب به مسعودى است .٥

كتاب المسالك و الممالك. تنها ابن ابى أصيبعة از اين اثر نام برده و روشن نيست كه ابن ابى أصيبعة اشتباه كرده و يا  .٦
بررسى فهرست آثار مسعودى كه ذكر آن گذشت بر  مسعودى از آوردن نام آن در فهرست آثارش غفلت كرده است! از

و در دوره اول  ٣٣٢آيد كه حوزه عالقه وى علم كالم و تاريخ بوده است. تقريباً تمام آثار كالمى او قبل از سال  مى
قرارى او كه در سفرهاى  زندگيش نوشته شده است. وى ظاهراً نخست شيفته علم كالم بوده و دوستدار جدل و مناقشه. بى

آرامى درونى انسانى است كه در جستجوى آرامش روحى به هر سوى ره  گر است، شايد نشانى از بى دور و درازش جلوه
جويد تا شايد پاسخ خود را بيابد. سرانجام دور از وطن، پيرانه سر، در مصر به آرامشى كه سالها در  پرسد و مى سپرد، مى مى

يابد. گويى شط  قرار خود را نه در كالم، بلكه در تاريخ و مطالعه تاريخ مى رسد و تسلى روح بى جستجوى آن بوده است مى
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شويد و در پرتو كليت زندگى انسانها در سير قرون با هزاران فراز  عظيم رويدادها تمامى جدالها و جدلهاى جزئى را فرو مى
  مسعودى متكلم، هيچ نشانى بازد. امروزه از آثار كالمى مسعودى، و از و نشيبش، اختالف آراء روزمره رنگ مى
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شناسيم و اين همه مديون دو   در دست نيست. اينك مسعودى را فقط به عنوان مورخ، يكى از بزرگترين مورخان اسالمى، مى
وفن   -امام المورخين -را پيشواى مورخاناست. ابن خلدون او  -مروج الذهب و التنبيه االشراف -كتاب گرانقدر او

 .اند وى را هرودوت عرب ناميده -محقق آلمانى -كريمر

 ١٣٢ق در آن تجديد نظر نمود. مروج الذهب در  ٣٣٦ق تأليف كرد و در سال  ٣٣٢مسعودى مروج الذهب را در سال 
ز خلقت جهان و توصيف زمين و باب تدوين شده و به دو بخش قبل و بعد از اسالم تقسيم گشته است. بخش نخست ا

شود و تاريخ انبياء و اخبار ملتها را از يهود و مسيحى و هندى و ايرانى و  ها آغاز مى ذكر سرزمينها و درياها و رودها و كوه
گردد و تاريخ بعثت و هجرت و  گويد و بخش دوم از والدت پيامبر اسالم (ص) آغاز مى يونانى و رومى و عرب باز مى

نظير  كند. شيوايى بيان و قدرت توصيف به اين اثر جايگاهى بى بيان مى ٣٣٦دين و اموى و عباسى را تا سال خلفاى راش
 .در ميان كتابهاى تاريخى بخشيده است

ى مسعودى » آواز قو«كتاب التنبيه و االشراف آخرين اثر مسعودى و اوج كار اوست. اين اثر را نويسندگان اروپائى، 
دهد و با  قبل از مرگش سر مى -اين پرنده پاك سپيد -گويند قو و نيز زيباترين و كوتاهترين آوازى كه مىاند، آخرين  ناميده

 .گذرد درمى -ق ٣٤٥سال  -گويد. مسعودى نيز در همان سال تأليف اين اثر اتمام آن زندگى را بدرود مى

آنچه را كه در اين  «اره آثارش بيان كرده است: ترين توصيف و ارزيابى را مسعودى خود درب بهترين و در عين حال فروتنانه
كتاب هست به سالهاى دراز با كوشش و رنج بسيار و سفرهاى مكرر و گردش در واليتهاى شرق و غرب و بسيارى ممالك 

ز ايم. پس هر كه اين كتاب ما را بخواند بديده محبت در آن نگرد و بزرگى كند و خطاهايى را كه ا غير مسلمان فراهم آورده
تغيير ناسخ و تحريف نويسنده در آن آمده اصالح نمايد، درباره من نسبت علم و حرمت ادب و لوازم درايت را رعايت كند  

گون يافته و آن را به رشته كشيده و  كه كار من در نظم و تأليف اين كتاب چون كسى بوده كه گوهرهاى پراكنده گونه
 جويندگان را گردنبندى گرانبها
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ايم و از  خواهيم كه پيوسته در سفر و حركت بوده فراهم آورده است ... اگر در مطالب اين كتاب خطايى شده عذر مى
ا نداند  ايم. اگر بنا بود هر كس كه همه علوم ر  ايم و از وصول به كمال وامانده خطاى انسانى و ناتوانى بشر بر كنار نبوده

» فرمايد كه باالى هر داننده دانائى هست. كرد، زيرا خداى عز و جل مى كتاب تأليف نكند هيچكس كتابى تأليف نمى
  شركت انتشارات علمى و فرهنگى
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  ذكر هدف اين كتاب

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرين ابو الحسن على بن حسين بن على 
الحدثان من االمم الماضية و االجيال الخالية و مسعودى گويد: اما بعد چون ما كتاب بزرگ خود، اخبار الزمان و من ابادة 

الممالك الداثرة را تأليف كرديم و كتاب اوسط را در همين معنى از پى آن آورديم، آنگاه متعاقب آن كتاب مروج الذهب و 
ان فى معادن الجوهر فى تحف االشراف من الملوك و اهل الداريات را بقالب تأليف ريختيم و كتاب ذخائر العلوم و ما ك

سالف الدهور را از دنبال آن آورديم و كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار را متعاقب آن تأليف كرديم و در اين 
كتابها اخبار آغاز جهان را با خلق كه در زمين و ممالك به خشكى و دريا پراكنده شدند و نسلهاى فنا شده و اقوام بزرگ  

كلدانيان كه همان سريانيانند و عربان و پارسيان و يونانيان و روميان و ديگران و تاريخ گذشته را چون هندوان و چينيان و  
هايشان را با سرگذشت ملوك و تدبيرهايشان و اقامتگاه اقوام را با  قصه -دورانهاى گذشته و قرون سلف و پيمبران و

  صف درياهاىاختالفى كه در عبادتهايشان دارند و هم اختالفى كه در عقايدشان هست با و 
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جهان و آغاز و انجام آن و درياها كه بهم پيوسته است و درياها كه پيوسته نيست و آن درياها كه جزر و مد دارد و درياها  
هاى  ريزد و جزيره زرگ كه بدان مىشود و رودهاى ب كه ندارد و مقدار طول و عرض آن با خليجها كه از هر دريا منشعب مى

بزرگ كه در آن هست و زمينها كه خشكى بوده و دريا شده و دريا بوده و بمرور زمان و گذشت روزگاران خشكى شده و 
هاى بزرگ را با سرچشمه و  آنچه حكيمان ملل درباره جوانى و پيرى درياها گفته اند با علل همه اين چيزها و هم رودخانه

ل بستر آن بر روى زمين از آغاز تا انجام و هم اخبار شكل و هيئت زمين را با آنچه حكيمان ملل از مصب آن و طو 
هاى آن و اختالف   اند، و ربع مسكون زمين و برجستگيها و دشتها و فرو رفتگى فيلسوف و غيره درباره تقسيمات آن گفته

تالف صورتها و رنگها و اختالطشان و هم وصف هفت كسان درباره چگونگى ثبات زمين و تأثير كواكب در مردم آن و اخ
اقليم را با طول و عرض و آباد و غير آباد و مقدار آن و هم مجراى افالك و هيئت و اختالف حركات آن با ابعاد ستارگان 

ك و و جرم آن و اينكه پيوسته است يا نپيوسته و چگونگى سير و انتقال آن در افالك و اختالف حركات آن با حركت فل
اقسام تأثير آن در جهان كون و فساد كه قوام كاينات بدانست و اينكه آيا تأثير ستارگان از روى تناسب است يا تباين، از 
روى اراده و قصد است يا بى قصد و اراده و چگونه است و سبب آن چيست و اينكه آيا حركات افالك و نجوم از روى 

 ى دارد كه در اشياء معلول كه فلك بر آن محيط است اثر دارد؟طبع است يا باختيار و آيا فلك علتى طبيع
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و هم از جهات و آفاق چون شرق و غرب و شمال و جنوب و بناهاى عجيب كه بر روى زمين پديد آمده و آنچه كسان 
يرهاى اند با علت درازى و كوتهى عمرها و آداب رياست و اقسام تدب درباره عمر جهان و آغاز و هدف و انجام آن گفته

  مدنى كه شاهان با عامان كنند و چيزها كه شاه را در راه بردن خود و رعّيت بايسته
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است و اقسام تدبيرهاى دينى و شما را جزاى آن و اينكه چرا شاه را دين بايسته است چنانكه دين را شاه بايد و يكى 
ام نگيرد و چرا چنين است و سبب آن چيست و اينكه چگونه آفت بملك ميرسد و دولتها منقرض ميشود و ديگرى قو  بى

هاى برون كه بدان ميرسد و ترتيب نگهدارى  شرايع و ملل نابود ميشود و هم آفتها كه از خود ملك و دين ميزايد و آفت
دان رسد چگونه بوسيله ديگرى عالج بايد كرد و دين و ملك و اينكه هر يك را وقتى خود بخود عليل شود يا آفتى ب

هاى عيان  حقيقت و چگونگى اين عالج و نشانه اقبال دولتها و هم از سياست شهرها و دينها و طبقات سپاه و ترتيب حيله
 ها و و نهان در جنگ و جز اين از اخبار و عجايب عالم و هم اخبار پيمبر ما صلى اهللا عليه و سلم و مولد وى و آيت

ها كه پيش از مولد وى در جهان پديد آمد و ظهور او را خبر داد چون اخبار كاهنان و چيزهاى ديگر و  نمودها و حادثه
ها و معجزات بزرگ كه خدا سبحانه بدست وى نمودار كرد و هم پيدايش و مبعث و هجرت و جنگها و  ها و نشانه حجت

ها و  ه پس از وى بودند، با نخبه اخبارشان و نمودها و حادثهسفرهاى جنگى وى تا هنگام وفات و خليفگان و ملوك ك
 .ها كه بروزگارشان بود، با اخبار وزيران و دبيرانشان تا بروزگار خالفت مطيع، همه اين چيزها را در اين كتابها ياد كرديم فتح

وران صحابه و پيروان و فقيهان واليتها  اند با طبقاتشان از د و هم راويان اخبار و ناقالن سيرت و آثار كه در هر روزگار بوده
كه پس از ايشان بودند و هم صاحبان آراء و نحل و مذاهب و جدل كه در ميان فرق اسالم بودند و تعيين سال وفاتشان 

 .تا بروزگار حاضر سخن آورديم

ل و العلل فى المذاهب و هم در كتاب نظم االعالم فى اصول االحكام و كتاب نظم االدله فى اصول المله و كتاب المسائ
 اند و مذهب آنها كه پيرو طاهرند و و الملل از اختالف فقيهان در مقدمات اصول دين و مسائلى كه درباره آن خالف كرده
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را كامل كرده و راه را نموده و در آيات قياس و رأى و استحسان را در احكام دين باطل شمارند، زيرا خدا جل و عز دين 
منزل و احاديث مفصل خويش چيزها را كه مكلفان ميبايد از آن بپرهيزند بيان كرده و از تقليد بازشان داشته و فرموده كه از 
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حدود آيات و احاديث تجاوز نكنند، و ديگر مسائل مربوط به آن از سخن در اصول عقلى و سماعى و فتوى و حكم و 
 .فنون علم و اقسام خبر كه در اين فهرست نيامده از همه اينها سخن آورديم ديگر

بدين جهت مناسب ديديم از پى كتابهاى سابق كتاب هفتم را باختصار بنام التنبيه و االشراف تأليف كنيم و اين از پس كتاب 
نجوم و تركيب عناصر و چگونگى  اى از هيئت افالك و تأثير االعصار آمده است و شمه -االستذكار لما جرى فى سالف

اعمال آن با شرح تقسيم زمان و فصول سال و مراحل هر فصل و اختالفى كه در باره فصل نخستين هست و هم از 
هاى گيتى و ديگر چيزها و از بادها و جهت وزش و عمل و اثر آن و هم از شكل زمين و آنچه درباره مساحت و  مايه

د و از جهات و آفاق و خواص آن و تأثيرى كه در ساكنان خود دارد و مطالب مربوط بدان و ان قسمتهاى آباد و ويران گفته
پنج  -هم از هفت اقليم و تقسيمات و حدود آن و سخنانى كه درباره طول و عرض اقاليم و انتساب آن بستارگان هفتگانه

ر و فضايلى كه مايه امتياز مردم آن بر مردم اند و وصف اقليم چهارم و مزيت آن بر اقليمهاى ديگ گفته  -ستاره و دو نّير
اقاليم ديگر است و مطالب مربوط بآن از قبيل سخن درباره طول و عرض بالد و تأثير هواها و غيره و هم از ذكر درياها و 

كشورها  اند و رودهاى بزرگ كه بدريا ميريزد و   شماره آن و سخنانى كه درباره طول و عرض و پيوستگى و ناپيوستگى آن گفته
اند و زبانها و عقايدشان و  كه بر اطراف آن هست و ديگر اوصاف آن و هم ذكر هفت قوم كه بروزگاران سلف بوده

 .اى از اين همه را در آن بياريم اقامتگاههايشان و خصايص هر قوم و مسائل مربوط بدان شمه
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ن نام شاهان قديم ايران و ملوك الطوائف و ساسانيان را با طبقات و شمارشان و سالهاى پادشاهيشان بياريم و و بدنبال آ
هم از ملوك يونان و شمارشان با مدت پادشاهيشان و از ملوك روم و طبقات ديندارشان كه صابى و نصرانى بودند با 

شاهانى كه در ايامشان بوده و از وصف قلمرو آنها با شمارشان و مجموع سالهاى پادشاهيشان و حوادث مهم دينى و 
حدود و مساحت آن و آنچه از قلمروشان بخليج و درياى روم و خزر پيوسته است و مطالب نخبه مربوط بدان كه مايه 
ر جلب توجه بكتابهاى سابق ما ميشود و از فداها كه تاكنون ميان مسلمانان و روميان بوده است و تاريخ اقوام و مختص

تاريخ جهان و پيمبران و ملوك از آدم تا پيمبر ما محمد صلى اهللا عليه و سلم و مدت آن و مطالب مربوط بدان و از 
شناخت سالهاى شمسى و قمرى و ماههاى ملل و كبيسه و غير كبيسه و ديگر اوصاف و مسائل مربوط بدان به ترتيبى كه 

ليه و سلم و مبعث و هجرت و شماره جنگها و سفرهاى جنگى و كنيزكان قبًال فراهم شده است و از مولد پيمبر صلى اهللا ع
و دبيران و وقت وفات وى و خليفگان و ملوك پس از وى و صفات و دبيران و وزيران و قاضيان و حاجبان و نقش 

ال سيصد و انگشترشان و حوادث مهم دينى و شاهانى كه بروزگارشان بوده است و تعيين تاريخشان تا بروزگار حاضر كه س
چهل و پنجم هجرت و زمان خالفت المطيع است سخن كنيم تا توجه كسان بكتابهاى ما كه همين پيش از آن سخن آورديم 

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



جلب شود. در اين كتاب بذكر همين ممالك اكتفا كرديم از آن رو كه ملك شاهان ايران بزرگ و كارشان قديم و ملكشان 
اند و شهرها آبادكرده و با بندگان مهربان بوده و بسيارى از ملوك جهان  تهپيوسته است و سياست نكو و تدبير خوب داش

اند كه اقليم بابل است و بهترين زمينها و  اند و هم آنها فرمانرواى اقليم چهارم بوده اطاعت ايشان كرده خراج به ايشان داده
  است و هم از اين جهت كه اقسام حكمتشريفترين اقليمها است كشور روم و يونان نيز به بزرگى و قوت همسنگ ايران 
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اند مملكت روم تا وقت حاضر ثبات و انتظام دارد ولى از وقتى كه روميان  و فلسفه و فنون عجيب و صنايع بديع داشته
چنانكه كلدانيان كه همان سريانيان ساكن عراقند جزو ايرانيان  اند اند يونانيان جزو ايشان شده قلمرو يونانيان را بتصرف آورده

اند بدين سبب خواستيم اين كتاب ما از ذكر آنها خالى نباشد اگر چه ديگر ممالك جهان را  اند كه بر آنها تسلط داشته شده
كتابهاى خود كه گفتيم   آنچه از ميان رفته و آنچه تا كنون بجاست با اخبار ملوك و تدبيرهايشان و ديگر احوالشان در

 .ايم يادكرده

اگر در تأليف ما خطائى رخ داده از آن گونه كه مبتاليان غفلت انسانى و خطاى بشرى از آن مصون نتوانند بود يا استمرار 
ايم  غربت و دورى از وطن و سفرهاى پياپى موجب آن شده است عذر ميخواهيم، كه گاهى بشرق و زمانى بغرب بوده

 :تمام گويدچنانكه ابو 

جانشين خضر كسى است كه در وطنى و شهرى اقامت دارد وطن من پشت شتران است، قوم من بشام و عشقم ببغداد و »
چندان سوى غرب رفتم كه مشرق را از ياد بردم و «و هم سخن او كه گويد: » خودم در دو رقه و برادرانم به فسطاطند

ها بود كه وقتى با آن روبرو شدم مرا زخمدار كرد گوئى با  دم. و حادثهها را فراموش كر  چندان سوى شرق رفتم كه مغرب
 .اكنون وعده و مقصد خويش را شروع ميكنيم و از خدا يارى ميجوئيم» ام. هاى سپاه روبرو شده دسته
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  ذكر هيئت افالك و تأثير نجوم و تركيب عناصر و چگونگى اعمال آن

اكنون به گفتگوى فلك آغاز ميكنيم كه خدا سبحانه ما را متوجه آن كرده و بسبب عجايب و لطائف قدرت الهى و 
انگيز نشان وحدانيت پديد آرنده خويش  و با نظم عجيب و تركيب شگفتخصايص تدبير و بدايع تركيب كه در فلك هست 

نه خورشيد را سزد كه بماه رسد و نه شب از روز پيشى گيرد و هر «است در قرآن از آن ياد كرده و او عز و جل فرموده: 
ست و فلك آسمان است اى هستند زيرا نام فلك در زبان عرب نشان مدور بودن ا يعنى در دائره» كدام در فلكى شناورند
مسعودى گويد: كسان » آفرينش آسمانها و زمين مهمتر از خلق مردم است اما بيشتر مردم نميدانند.«خدا عز و جل گويد: 

اى از فيلسوفان متقدم و متأخر عصر  اند افالطون و ثامسطيوس و رواقيان و عده از متقدم و متأخر درباره فلك اختالف كرده
لك از طبايع چهارگانه يعنى گرمى و سردى و ترى و خشكى است ولى آتشى بودن بر آن چيره است اما اند ف افالطون گفته

اند فلك از آتش و هوا و  ها هست بعضى ديگر. گفته آتشى بودن آن سوزنده نيست بلكه چون آتش غريزى است كه در تن
 او و ديگر آب است بدون خاك. ارسطاطاليس و بيشتر فيلسوفان متقدم و متأخر روزگار
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چهارگانه برون است و گرمى و سردى و ترى  -اند فلك طبيعت پنجم است و از طبايع حكيمان هند و ايران و كلدانى گفته
ب است يكى و خشكى در آن نيست بلكه جسمى مدور و كروى و ميان تهى است كه بر دو محور ميگردد كه دو قط

السرطان و منتهاى بنات نعش است كه طرف جنوب است و ديگر رأس الجدى است كه ستارگانى همانند بنات نعش  -رأس
در آن هست و طرف شمال است و خط استواء در نيمه فلك است و آن خطى است مفروض ما بين شمال و جنوب بر 

وسيله دو نقطه مفروض كه در مركز آن يعنى محل زمين تقاطع وسيعترين محل فلك از نقطه مشرق به نقطه مغرب. فلك را ب
اند كه هر قسمت نود درجه است: دو قسمت از يك قطب كه نقطه شمال باشد آغاز ميشود كه  كند بچهار قسمت كرده مى

 .شود كه مقابل آن نقطه مغرب است مقابل آن نقطه جنوب است، قسمت سوم از نقطه مشرق آغاز مى

گردد و با گردش فلك و گردش ستارگانى كه در آن هست طبايع متأثر شده و اركان چهارگانه   ى پيوسته مىو فلك بطور طبيع
كه آتش و آب و هوا و زمين است بسط مييابد و دو ركن آن كه آتش و هواست بباال پيوسته و دو ركن ديگر كه آب و 

كند و  و حركت جواهر علوى و اجرام سماوى حركت مى زمين است بپائين پيوسته است آنگاه اين طبايع بتأثير مدار و مسير
جنبد و بدين سبب بادهاى  كند و دو ركن سفلى با جنبش دو ركن علوى مى دو ركن علوى با جنبش طبايع جنبش مى

و   گانه ميوزد و ابرها پديد ميآيد و باران ميبارد و ديگر آثار علوى بدان پيوسته است و آثار سفلى موجود از حيوان دوازده
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گياه و خشكى و دريائى و جواهر و معادن به آثار علوى پيوسته و همه با هم پيوند دارد و بعضى در بعضى ديگر بالقوه 
ها با علتها مربوط گردد و به لطف  هاى حكمت و دالئل ربوبيت عيان شود و معلول نهفته است تا آثار صنعت و نشانه

هاى ديگر كه داخل  عز و جل فلك باال را كه فلك استواست با فلكصنعت صانع و بدايع حكمت او شهادت دهد و خدا 
 آنست پديد
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آورده. نخست كره زمين است كه فلك قمر بر آن احاطه دارد و فلك عطارد به فلك قمر و فلك زهره به فلك عطارد و 
به فلك شمس و فلك مشترى به فلك مريخ و فلك زحل به فلك مشترى و فلك  فلك شمس به فلك زهره و فكل مريخ

ستارگان ثابت به فلك زحل و فلك البروج به فلك ستارگان ثابت و فلك استوا كه محيط و محرك همه افالك است به فلك 
يگرند و قطرها و البروج احاطه دارد بعضى مطلعان علم افالك و نجوم، فلك استوا و فلك البروج را كه جاذب يك د

 .اند مركزهايشان برابر است يك فلك شمرده

زمين در ميان همه افالك است و مركز آنست چون نقطه در ميان دايره و فلك از آن گريزان است و بر آن محيط است و 
د و فلك ان نيمه آن كه نمودار است و باالى سر است نيمه باالى فلك است و نيم قطر زمين را از روى آن مقياس كرده

گردد كه بر دو پهلوى كره زمين  استوا از مشرق به مغرب بدور زمين روى وسيعترين خط آن بر دو نقطه مفروض متقابل مى
است، يكى قطب شمال است كه هر كه رو بمشرق ايستاده باشد بطرف چپ اوست و ديگرى قطب جنوب است كه هر  

 .نقطه را دو محور نيز گويند و به تشبيه قطب آسيا قطب نامند كه پشت بمغرب ايستاده باشد بطرف راست اوست. اين دو

كند و كره زمين نيز در محاذات آن  و اين فلك را يك خط مفروض چون كمربند هست كه آنرا از روى دو قطب بدو نيم مى
د و فلك شو  شود و اين خط كمربندى را فلك معدل النهار گويند كه شب و روز روى آن مساوى مى بدو نيم تقسيم مى

مستقيم نيز گويند كه مشرق و مغربهاى آن يك نواخت و جاى آن ميان چهار قسمت فلك بيك نهج است و هر يك از 
اجزاى اين كمربند هر چند وسيع باشد چون در عرصه كره بسوى يكى از دو محور رود عرض آن كمتر شود تا آنجا كه همه 

 -فراهم شود و هر كه زير اين كمراجزاى فلك در باال و زير زمين در دو نقطه محور 

 ١٠واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

بند باشد دو محور را بيند كه بر افق آنجا گردد و فلك باالى سر او دور زند. بيشتر اين افالك همانند فلك باال از مشرق 
گردد. فواصل فلك را از شمال بجنوب عرض و از  مى كند بعضى نيز همانند ستارگان از مغرب به مشرق بمغرب حركت مى
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مغرب به مشرق طول نامند. زمين نسبت بفلك چون نقطه دائره است و دورى آن از همه نقاط چهارگانه كه فلك بدان 
كسان است و از مركز زمين تا هر يك از اين نقاط نود درجه است و قطر دائره آن يكصد و هشتاد درجه  شود بى تقسيم مى

ت زمين نيز مانند فلك چهار نقطه شمال و جنوب و مشرق و مغرب دارد ولى زمين با فلك تناسب ندارد چنانكه فلك اس
نيز با دائره و جسمى كه از انتهاى حضيض فلك قمر تا نهايت جهان هست تناسب ندارد. در باال طبيعت پنجمى هست كه 

طبايع چهارگانه مركب شده است، اين جسم جسم فلكى است  نه گرم است و نه سرد، نه تر است و نه خشك و نه از اين
 .و نهايت آن كه مجاور ماست درون كره فلكى است

عناصر چهار است، آتش و هوا و آب و زمين. دو تا از اين عناصر گرم است كه بطبع سوى باال ميرود ولى آتش زودتر باال 
نصر ديگر كه آب و زمين باشد سرد است و بطبع سوى ميرود كه باالى هواست. آتش خشك است و هوا تر است و دو ع

 .پايين ميرود ولى زمين زودتر پائين ميرود كه زمين خشك است و آب تر است

كند و خشكى جاى مخصوص هر يك از اين  كند و سرما بپايين حركت مى از آنچه گفتيم معلوم شد كه گرما بباال حركت مى
شود و هر چه حركت آن بباال باشد گويند سبك است و هر چه  حركت مى گيرد و ترى موجب سنگينى دو را زودتر مى

 .حركت آن بپايين باشد گويند سنگين است

در جرم عالم خالء نيست و اجسام چون گرم شود بجائى بيشتر از آنجا كه در آن بوده محتاج شود كه گرما اطراف آنرا از 
  سرما اطراف اجسام را بمركز نزديك كند و بجائى مركز دورتر كرده است و چون سرد شود بخالف آن شود كه
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 .كمتر از آنچه داشته محتاج شود

كند اگر برون زمين گرم باشد درون آن سرد است چنانكه سردابها و ديگر نقاط عميق و  گرما و سرما جاى خود را مبادله مى
در روز تابستان سرد است و اگر برون زمين سرد باشد درون آن گرم است چنانكه سردابها و جاهاى ديگر در فرو رفته زمين 

شبهاى زمستان گرم است. گرما قسمت لطيف جسم تر را ببرد تا مايه زمينى آن خشك شود و سنگى گردد يا بتمام نابود 
 .شود

در ناحيه شمالى گرم شود و هواى جنوب سرد شود و ميبايد  وقتى مسير خورشيد بر ناحيه شمالى معدل النهار باشد هوا
هواى جنوب منقبض شود و جاى كمتر خواهد و هواى شمال منبسط شود و جا بيشتر خواهد كه خالء در جهان نيست، از 

طرف جنوب اين رو بالطبع ميبايد بيشتر بادهاى تابستان كه بر مردم ناحيه شمال ميوزد شمالى باشد كه هوا از پيش ايشان ب
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كند زيرا باد چيزى جز حركت و تموج هوا نيست و نيز ميبايد بيشتر بادهاى زمستان جنوبى باشد زيرا بطرف  حركت مى
 .كند زيرا مسير خورشيد در زمستان بر ناحيه جنوب است شمال حركت مى

ست زيرا در زمستان سايه اينكه مسير خورشيد در زمستان بر ناحيه جنوب و در تابستان بر ناحيه شمال است محسوس ا
 .شاخص دراز است و جرم خورشيد باالى سر ما از خط نصف النهار دور است

بگفتيم ميان متقدمان و  -پنج ستاره و دو نّير -مسعودى گويد: در آنچه درباره تقسيم و تركيب افالك و ترتيب ستارگان
كتاب هيئت گويد كه ابر او معلوم نشد كه زهره و متأخران اختالف است. از جمله بطلميوس كلوذى در كتاب المجسطى و  

عطارد باالى خورشيد است يا زير آن؟ يحيى نحوى كه بنام حريص اسكندرانى شهره است در كتابى كه ضمن آن بحدوث 
عالم دليل آورده و كتاب برقلس را درباره قدم عالم و هم گفتار افالطون و ارسطاطاليس و افلوطرخس را كه قايل بقدم آن 

 اند بوده
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پنداشت كه فلك قمر از همه فلكها بما نزديكتر است. پس از آن فلك خورشيد و سپس فلك  رد كرده گويد كه افالطون مى
ين فيلسوفان و ديگر اند و ما اختالف ا عطارد و سپس فلك زهره است. پس از آن ترتيب افالك چنانست كه ديگران گفته

حكيمان ملل را درباره هيئت و تركيب افالك و تأثير نجوم در اين جهان زمينى و اينكه راست و چپ و پس و پيش و زير و 
باالى جهان كجاست با گفته ارسطاطاليس كه در مقاله دوم كتاب السماء و العالم از پيروان فيثاغورث آورده و هم او بر اين 

ست و چپ و پيش و پس و باال وزير دارد و طرف راست آسمان سمت مشرق است و چپ آن سمت رفته كه آسمان را
مغرب است، باالى آن قطب جنوب است كه باالى قطب شمال است و قطب شمال پايين است با ديگر مطالب مربوط 

 .ايم بآن در كتابهاى سابق خود آورده

اند  ناخت احكام اكتفا كرده از نظر در علم هيئت چشم پوشيدهمسعودى گويد: بيشتر فلك شناسان و منجمان عصر ما بش
شود يكى  صناعت تنجيم كه جزو رياضيات است و بيونانى آنرا اصطرونوميا گويند در مرحله اول بدو قسمت تقسيم مى

شناخت هيئت افالك و تركيب و وضع و ترتيب آنست و ديگر شناخت تأثيرات فلكى است و احكامى كه از آن پديد 
نياز نيست زيرا تأثير فلك از حركات و تغييرات آن ميآيد و وقتى حركات را  يآيد و علم دوم از علم اول كه هيئت باشد بىم

 .ندانند آثار را نخواهند دانست
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اى از علوم هيئت افالك و نجوم بگفتيم مختصرى نيز از تقسيمات زمان و فصول و سالها و ماهها و روزها و  اكنون كه شمه
ها و عبور خورشيد در فلك و سپردن بروج و آنچه در هر فصل پديد ميآورد و مسائل مربوط بدان ياد  آن و اسطقسطبايع 
 .كنيم مى
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  ذكر تقسيمات زمان و فصول سال و مراحل هر فصل و اختالف در فصل نخستين و مسائل و طبايع چهارگانه مربوط بدان

مدت آن نود فصول چهار است: بهار، تابستان، پائيز، زمستان. فصل اول بهار است كه طبع خون دارد و گرم و تر است و 
و سه روز و بيست و سه ساعت و ربع ساعت است و اين از ده روز مانده از آذار تا بيست و سوم حزيران است آغاز بهار 
از آن هنگام است كه خورشيد باول دقيقه حمل درآيد كه اعتدال ربيعى است و انجام آن وقتى است كه باول دقيقه سرطان 

 .درآيد كه انقالب صيفى است

م تابستان است كه گرم و خشك است و خلط صفرا بر آن غلبه دارد مدت آن نود و سه روز و بيست و سه فصل دو 
ساعت و ثلث ساعت است از بيست و سوم حزيران تا بيست و يكم ايلول يعنى از آنگاه كه خورشيد باولين دقيقه سرطان 

 .درآيد تا آنگاه كه باولين دقيقه ميزان درآيد

كه سرد و خشك است و خلط سوداء بر آن غلبه دارد مدت آن هشتاد و هشت روز و هفده ساعت فصل سوم پائيز است  
و يك سوم از يك پنجم ساعت است يعنى از بيست چهارم ايلول تا بيست و دوم كانون اول، از آن هنگام كه خورشيد در 

 در آيد اولين دقيقه ميزان در آيد كه اعتدال خريفى است تا وقتى كه باولين دقيقه جدى
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 .كه انقالب شتوى است

فصل چهارم زمستان است كه سرد و تر است و بلغم بر آن غلبه دارد، مدت آن هشتاد و هفت روز و چهارده ساعت 
يد باولين دقيقه جدى درآيد تا وقتى كه است از نه روز به آخر كانون اول مانده تا بيست و يكم آذار، از هنگامى كه خورش

 .باولين دقيقه حمل درآيد بنابر اين تقسيم سال به فصول چهارگانه نتيجه حركت خورشيد است

مسعودى گويد: از آنچه گفتيم معلوم شد كه دوران بهار مدت سير خورشيد در سه برج حمل و ثور و جوز است و دوران 
سرطان و اسد سنبله است و دوران پائيز مدت سير خورشيد در سه برج ميزان و تابستان مدت سير خورشيد در سه برج 

 .عقرب و قوس و دوران زمستان مدت سير خورشيد در سه برج جدى و دلو و حوت است

چه جالب و دقيق است پيوستگى و نظم امور جهان! وقتى از فصل تابستان به فصل پائيز ميرويم از فصل گرم خشك به 
يرويم كه دو فصل از لحاظ گرما و سرما مختلف و از لحاظ خشكى همانند است، وقتى از فصل پائيز فصل سرد خشك م
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به فصل زمستان ميرويم از فصل سرد خشك به فصل سردتر ميرويم كه از لحاظ خشكى مختلف و از لحاظ سردى همانند 
ويم كه از لحاظ گرما مختلف و از لحاظ است، وقتى از فصل زمستان بفصل بهار ميرويم از فصل سردتر بفصل گرم تر مير 

تر بفصل سرد خشك نميرويم و از فصل سردتر بفصل گرم خشك  ترى همانند است. بدين گونه معلوم شد كه از فصل گرم
نميرويم. حكمت خالق جل و عز را در نظر طبايع چهارگانه عالم سفلى كه خاك و آب و هوا و آتش است بنگر كه بهمين 

زمين سرد و خشك است، پس از آن آب است كه خشك و تر است، آنگاه هواست كه گرم و تر  ترتيب منظم است:
  است، سپس آتش كه گرم و خشك است. آب كه مجاور زمين است
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مجاور آب است از لحاظ ترى با آن  از لحاظ سردى با آن همانند است و از لحاظ ترى و خشكى اختالف دارد هوا كه
همانند است و از لحاظ گرمى و سردى با آن اختالف دارد و آتش كه مجاور هواست از لحاظ گرمى با آن همانند است و 
از لحاظ خشكى و ترى اختالف دارد. سال نيز چنين است كه چهار قسم است: يك قسم بهارى خونى هوائى است و يك 

تشى است و يك قسم پائيزى سودائى خاكى است و يك قسم زمستانى بلغمى آبى است. چه پاك قسم تابستانى صفرائى آ
كند كه خلل و خطا در آن راه ندارد كه از خطا  كند و بقدرت خويش چنان استوار مى است آنكه تدبير امور را بحكمت مى

ت و فصل تابستان را بدوران جوانى و فصل درستى نميآيد و از آشفتگى نظم نميزايد. بطلميوس فصل بهار را بدوران طفولي
 .پائيز را بكهولت و زمستان را به پيرى همانند كرده است

اند كه در آن  ها فصل بهار را آغاز سال گرفته اند. بعضى حكيمان متقدم و متأخر درباره فصل نخستين سال اختالف كرده
است كه ترى آغاز چيزها باشد. بعضى ديگر انقالب صيفى تر است و شايسته  هنگام روزفزونى آغاز ميكند بعالوه اين فصل

اند كه در آن وقت كمال درازى روز است و طغيان نيل مصر در آن وقت است و شعراى يمانى كه پهناى آسمان  را برگزيده
د و بذر ها ميرس اند كه در آن وقت ميوه را ميسپرد در اين وقت طلوع ميكند. بعضى نيز اعتدال خريفى را مناسب دانسته

ميرويد. عرب آغاز سال را از پائيز گيرد زيرا باران كه مايه معاش انسان است در اين فصل آغاز ميشود. بعضى ديگر انقالب 
اند كه در اين فصل رودها آنچه را از آن كاسته پس ميگيرد و طول بستر آن فزون ميشود، اين نكته را  شتوى را مقدم شمرده

ر مقاله و كتاب تغييرات جوى كه ضمن آن از وصف ايام سال و طلوع و غروب ستارگان در بطلميوس كلوذى در كتاب چها
  اثناى هر روز سخن

 ١٦واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        
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و  دارد ياد كرده است. اكنون كه شرح تقسيم زمان و فصول سال و مسائل مربوط بدان را بگفتيم از بادها و محل وزش آن
 .مسائلى كه مربوط باين باب است سخن ميكنيم
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ذكر بادهاى چهارگانه و محل وزش آن و عمل و اثر آن و مطالبى در ستايش و تذكار فضيلت مصر و امتياز آن بر جاهاى 
 ديگر

 .اند كسان درباره بادهاى چهارگانه و محل وزش و طبع آن اختالف كرده

است شمال و جنوب و صبا و دبور. صبا از شرق ميوزد و دبور از مغرب و شمال از زير جدى اند بادها چهار  جمعى گفته
فرقدان و جنوب از زير جدى سهيل. باد شمال سرد و خشك است و از شمال ميوزد و برج و ستاره و طبع آن چنانست  

اسب آن به گرمى و ترى كه منسوب بسردى و خشكى است، جنوب گرم و تر است و از سمت قبله ميوزد و چيزهاى من
منسوب است، دبور سرد و تر است و از سمت مغرب ميوزد، چيزهاى مناسب آن نيز چنين است، صبا گرم و خشك است 

 .و از جانب مشرق ميوزد و چيزهاى مناسب آن بگرمى و خشكى منسوب است

بول نام دارد و آن بادى است كه از اند كه صبا ق مسعودى گويد: جمعى ديگر از حكيمان ملل از عرب و غيره بر آن رفته
قبل مشرق ميوزد و دبور از مغرب يعنى هم سمت دبر كسى كه روبروى مشرق است ميوزد بدين جهت دبور نام يافته است. 
شمال بادى است كه وقتى رو بمشرق باشى از طرف چپ تو وزد و جنوب بادى است كه وقتى رو بمشرق باشى از طرف 

 ن نكات را در اشعارراست تو وزد. عربان اي
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 :اند ابو صخر هذلى گويد خود ياد كرده

هديه عذرى هنگامى كه در » وقتى اين سخن بگويم و آرام يابم نسيم صبا كه از طرف مشرق ميآيد مرا بهيجان ميآورد.»
بفرمان ما ميآمد و ميرفت وقتى شمال ميآمد بما خبر ميداد و جنوب كسان ما را اى كاش بادها «مدينه بزندان بود گفته بود 

 .«نسيم صبا تحيتى براى من آورد و من دو برابر آن را با نسيم دبور فرستادم«ديگرى گويد » از ما خبردار ميكرد.

قيقت شمال بادى است كه مسعودى گويد: بادها بتعداد افقهاست كه دوازده افق هست و بادها بهمين شمار است. در ح
از قطب ظاهر ميآيد و جنوب از قطب نهان ميآيد و صبا از مشرق اعتدال و دبور از مغرب اعتدال ميآيد، اما مردم چون 

اند هر بادى را كه از طرف مشرق آيد از مشرق اعتدال باشد يا مشرق صيفى يا شتوى يا ما بين  تحديد دقيق آن نتوانسته
اند و در مورد شمال نيز بهمين روش  اند. درباره دبور نيز چنين كرده شرق بوده است بصبا نسبت دادهآن، همين قدر كه از م

 .اند اند و هر بادى را كه از جانب قطب ظاهر و مجاورت آن ميآيد شمال ناميده و درباره جنوب نيز چنين كرده رفته
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سرزمين نوبه و باالى نيل يعنى صعيد مصر منسوب است  اما بادى كه بديار مصر آنرا مريسى گويند و بديار مريس در آغاز
ها را نيرو دهد. و بادى كه از پايين نيل وزد كه آن را پايين  بادى سرد است كه ابرها را ببرد و هوا را صافى كند و گرماى تن
دريائى گويند، و چون ها را سست كند و مردم مصر آنرا باد  زمين نيز گويند شمال است و تأثير آن بخالف اين باشد كه تن

در تابستان پياپى وزد هوا را پاكيزه كند و شب و روز آب را خنك كند گاه باشد كه باد غربى نيز در اين فصل چنين كند ولى 
 غالباً اين از شمال باشد وقتى باد مريسى دوام يابد وبا آيد
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عراق اگر بروزهاى بوارج باد دوام يابد و با آيد. در بغداد، شمال از باالى دجله و مجاورت سر من رأى و چنانكه در 
 .تكريت و ديار موصل وزد و ابرها را ببرد

ايام وزش باد مريسى در مصر برابر بوارج بغداد است زيرا مريسى در مصر در كانون اول ميوزد كه به قبطى آنرا كيهك گويند 
 .ارج عراق در حزيران وزدو باد بو 

باد جنوب در بغداد از پايين دجله از مجاورت واسط و بصره وزد و دجله طغيان كند و ابر و باران فراوان شود. باد بوارج 
 .چهل روز دوام يابد، مريسى نيز چهل روز دوام يابد

چهارصد ذراع قطر دارد و با  دو هرم بزرگ كه در سمت غربى فسطاط مصر است از عجايب بناهاى جهان است و هر يك
اند كه هر ركنى مقابل بادى است و باد جنوب بيشتر از همه در آن اثر دارد   سنگهاى بزرگ بترتيب بادهاى چهارگانه ساخته

كه ركن مقابل خود را همى فرسايد. يكى از اين دو هرم قبر اغثاديمون و ديگرى قبر هرمس است كه ميان آنها نزديك هزار 
بوده است، اغثاديمون پيشتر بوده است. مردم مصر كه قبطيانند پيش از ظهور مسيحيت معتقد نبوت ايشان سال فاصله 

اند كه از آلودگيهاى اين جهان  اند، مطابق رأى صابيان كه پيمبرى را بوحى ندانند بلكه بنظر ايشان پيمبران نفوس پاكيزه بوده
ى شده و از چگونگى چيزها پيش از وجود و هم از اسرار جهان خبر هاى علوى با آنها يك اند و مايه صافى و مهذب شده

كشد و بسيار كسان تحمل توضيح آن ندارند. بعضى عربان يمنى   اند كه وصف آن بدرازا مى اند، و مطالب ديگر گفته يافته
اند و اينان عرب  هگويند اين دو هرم قبر شداد بن عاد و ديگر ملوك قديم ايشانست كه بروزگار سلف بر مصر تسلط يافت

ها كه  اند. ديگر اخبار اهرام را كه بنظر صابيان قبر پيكرهاى پاك است با اخبار طلسم خانه عاربه از عمالقه و ديگران بوده
  و ديگر گوهرهاى عقالنى -پنج ستاره و دو نير -در ديگر ديار مصر هست و خانه عبادت ستارگان هفتگانه

 ٢٠واإلشراف/ترجمه،متن،ص: يهالتنب                        
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و اجرام سماوى است كه وسايط بين علت اولى و خلقند با ديگر اخبار و عجائب و فضايل مصر كه خاص آنجاست و 
ايم. مصر بحدود  نصيب است، همه را در كتاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف آورده ديارهاى ديگر از آن بى

و درياى حجاز و درياى شام محدود است و برزخ ميان دو درياست كه بقرآن آمده، زيرا از فرما  افريقيه و سرزمين سودان 
كه بر كنار درياى روم است تا قلزم كه كنار درياى چين است يك شب راه است كه از همه ممالك اطراف اين دو دريا 

و برده و ديگر چيزهاى خوردنى و نوشيدنى و اقسام كاال و تحفه و چيزهاى كمياب از قبيل عطر و ادويه و دارو و جواهر 
پوشيدنى بدانجا آرند كه از همه درياها بار بدانجا برند و فرود آرند. و نيل مصر عجيب و معتبر است، وقتى آب باران كم 
شود نيل طغيان كند و چون آب باران فزون شود آب نيل كاستن گيرد، و بوقت حاجت مصر پر آب باشد. نخست سبز 

آنگاه تيره شود و با موجها و سيالبهاى خود پيش رود و هر روز يك يا دو انگشت و بيشتر فزونى گيرد و چون  سپس سرخ
ها همانند ستارگان باشد و زورق مردم را از  ها بر فراز بلنديها و تپه طغيان آن بنهايت رسد زمين را بپوشاند و دهكده

لوفه حيوانات را چندان فراهم آورده باشند كه تا وقت پس رفتن نيل  اى برد كه از پيش آذوقه خويش و ع اى بدهكده دهكده
كه هنگام زراعت است كفايت كند. دوران نيل چهار گونه است: نقره سپيد يا مشگ سياه يا زمرد سبز يا طالى زرد، زيرا 

پس زراعت شود و  چون نيل همه جا را بپوشاند گوئى نقره سپيد است و چون از آنجا پس رود چون مشگ سياه نمايد، س
 .كشتزارها زمرد سبز باشد، آنگاه كشتها برسد و زرين شود و چون طالى زرد باشد

واليتهاى مصر هشتاد و چند است و واليتى نيست كه چيزى شگفت در آن نباشد و هر واليت را شهرى معروف است. 
 در هر». آورى بشهرها فرست مورين جمعاو و برادرش را نگهدار و مأ«قرآن در اين باب ضمن قصه موسى و فرعون گويد: 
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شهرى بناهاى عجيب از سنگ و مرمر و ستونهاى سماق هست كه نظير آن بديارهاى ديگر نيست. بر آب بهمه اين 
صد شتر يا كمتر و بيشتر بار بردارد، بوم آن  شهرها و واليتها روند و آذوقه و كاالى آنرا به فسطاط آرند. يك كشتى بقدر

حجازى و شامى و كوهستانى است. صعيد كه قسمت باالى مصر است بوم حجازى دارد و گرماى آن چون گرماى حجاز 
چنبر در آن رويد. پايين آن بوم شامى دارد كه باران  -است و اقسام نخل و اراك و مقل و بلوط و هليله و فلفل و خيار

 .ها و گلها رويد ها و سبزى هاى شام از تاك و بادام و جوز و ديگر ميوه يوهبارد و م

ناحيه اسكندريه و لوبيه و مراقبه همه دشت و صحرا و كوه و جنگل و زيتون و تاك است و بوم كوهستانى و دريائى دارد. 
استر و خر و اسب خوب  سرزمين عسل و شير است و مردم آنجا بفراوان داشتن قند و شهد و برده و نقد و پشم و

اى است كه همسنگ آن نيست و آرد تنيس و دمياط مانند ندارد و معدن طال و زمرد   معروفند و نبيذ عسل آنجا نوشابه
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ها درشت تر و درازتر و  گرانبها خاص آنجاست و كاغذ و روغن بلسان و روغن ترب و گندم يوسفى كه دانه آن از همه گندم
 .سنگين تر است

بهنسا و اسيوط و اخميم معروفست. زرافه و كرگدن و عناق االرض از حدود معادن آنجا آرند. كمال طغيان نيل قالبدوزى 
هاى بلندتر را سيراب كند صد هزار دينار خراج آن افزوده شود و اگر  شانزده ذراع است و اگر ذراعى افزوده شود كه زمين

جاهاى بسيار زير آب رود. در وقت حاضر كه سال سيصد و  ذراعى ديگر فزون شود صد هزار درم خراج كمتر شود كه
چهل و پنجم است رسم است كه اگر از شانزده ذراع بيشتر يا كمتر شود خراج دولت كاهش يابد. گويند همه واليتهاى 

آنرا خوش  نياز است و نه ديگر در همه نواحى و آفاق بباران زنده است و اگر باران نبارد تباه شود، اما مصر از باران بى
ها و شير حيوانات در همه واليتها وقت معين دارد كه جز در آن وقت بدست  دارد و نه بدان حاجت دارد. اقسام ميوه

 نيايد،

 ٢٢واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .ولى در مصر هميشه و در هر فصل هست و اين از خصايص آنست

 .كنيم مسائل مربوط بآن را يادكرديم از شكل زمين و مساحت و نواحى و آفاق آن سخن مىاكنون كه محل وزش بادها و 

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٢٣:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 كه تأثيرى و آن غالب طبع و آفاق و نواحى و اند گفته آن آباد غير و آباد و مساحت درباره آنچه و آن شكل و زمين ذكر
  بدان مربوط مطالب و دارد خود ساكنان در

 غالب آن بر گرما كه است گوهر يك جنوب و مشرق. مغرب و مشرق: كرده قسمت بدو را زمين تعالى و تبارك خداى
 ناحيه از خورشيد زيرا است، شديد آنجا در و است غالب آن بر سرما كه است گوهر يك نيز شمال و مغرب جهت است،
 تر و سرد شمال ناحيه جهت بدين است، تر مرتفع شمالى محور و است ناحيه آن در قطب محور كه است دور شمال
 و مشرق جهت و است پايين آنجا در فلك زيرا است بيشتر آن خشكى و است شمال از كمتر مغرب سرماى. است
 .است نزديك بدان آفتاب زيرا آنست بخالف جنوب

 نشان و است مذكر ربع اين. دارد قرار شمالى -جنوبى خط مشرق در كه آنست شرقى ربع: است قسمت چهار جهان
 طبع از اين و كنند تفاخر كارها باظهار و ندارند نگه راز آن مردم. است نفوس عزت و ملك مدت درازى و عمر درازى

 .دارند خبر نجوم علم از هم و تدبيرها و سرگذشتها و تاريخها و اخبار از آنجا مردم و است خورشيد

  آن مگر دارد غلبه ربع اين بر تأنيث حالت غربى، ربع مردم خصوص در اما

 ٢٤:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

. است غالب مؤنث ستارگان كه آنجا مگر دارد غلبه مشرق بر تذكير چنانكه است غالب آن بر مذكر ستارگان كه نواحى
 ماه نفوذ تحت ناحيه اين كه باشند آن امثال و ها فرقه و آراء مطيع و باشند خداپرست و ديندار و نگهدار راز آنجا مردم
 اقوام و فرنگان و سقالبيان چون شمالند دور بناحيه و شده دور آنها جهت از خورشيد كه شمالى ربع مردم امام. است
 برف و است غالب آنها نواحى بر ترى و سردى و است دور آنها از كه است ضعيف آنها بر خورشيد اثر ايشان مجاور
 و كند ذهنشان و تند اخالقشان و خشن طبايعشان و درشت هايشان تن و است كم آنها در گرما مزاج و دارند يخ و مكرر

 و غليظ گوشتشان و ظريف پوستهايشان و گشته بكبودى سپيدى از كه شده سپيد چندان رنگشان و است سنگين زبانشان
 مذهبشان در و است غالب آن بر تر بخار كه است رنگ كبود و افشان موهايشان است، كبود رنگشان چون ديدگانشان
 و خشونت و نفهمى باشد شمال اقصاى در آنها از كه هر و. گرماست نبودن و سرما طبع از اين و نيست استوارى
 شمال بطرف بيشتر كه هر نيز تركان از. شود سختتر حاالت اين رود دورتر شمال در چه هر و است غالب او بر حيوانيت
 و دارد غلبه آنها محل بر رطوبت و سرما و دارند بسيار برف خورشيد غروب و طلوع و مدار از دورى بسبب باشد
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 فرار و حمله حال در توانند چنانكه است نرم گردنشان هاى مهره و پشتشان فقرات و است غليظ و سست هايشان تن
 چون زيرا است كوچك چشمهايشان شده گرد صورتهاشان و مانده نهان بندهاشان گوشت كثرت از هم و. كنند تيراندازى

 آنها چهره و كند، مى توليد بسيار خون سرد مزاج آنكه بسبب شده، نمودار آنها چهره در گرما دارد غلبه تنشان بر سرما
 درجه اين از ميل چند و شصت تا كه كسانى و آنست كردن نمودار و گرما آوردن فراهم سرما مقتضاى كه شده سرخ
 .بهائمند شمار در و دارند سكونت ششم اقليم در كه مأجوجند و يأجوج بيرونند عرض

 و استوا خط زير كه آنها و حبشان ديگر و زنگان چون جنوبى ربع مردم

 ٢٥:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 نفوسشان و سرخ ديدگانشان و سياه رنگهايشان و هستند شماليان بخالف ترى كمى و گرما شدت از خورشيدند مسير زير
 رنگهايشان تر و گرم بخار غلبه از و اند يافته پرورش رحم در بايد آنچه از بيش و است سوزان هوايشان زيرا است، وحشى
 و نزديكى باندازه شود نزديك آتش بگرماى وقتى كه است چنين افشان موهاى. است شده پرچين موهايشان و سوخته
 .چسبد بهم يا پيچد بهم يا شود منقبض آن از دورى

 .نامسكون ديگرى و مسكون يكى: است قسم دو بر گفتيم چنانكه زمين

 زيرا است جنوب سمت در كه است قسمتى آن و سخت، گرماى با يكى است چندگونه زمين مسكون و آباد قسمت
. است دور آنجا از خورشيد كه است سرد بسيار كه است شمال ديگر و كند سوزان آنرا هواى و شود آن نزديك خورشيد

 .است بيشتر آن فضيلت و معروفتر مشرق اعتدال ولى است، معتدل مغرب و مشرق اما

 نزديكى بسبب يا و است سخت آن سرماى خورشيد دورى بجهت يا: است گونه دو بر نيز نيست مسكون كه قسم آن و
 النهار معدل خط از شمال بطرف كه جائى. نرويد گياه و نيايد بوجود آنجا در جنبنده و است شديد آن گرماى خورشيد
 كه جائى و. باشد سخت آن سرماى خورشيد دورى بسبب كه نباشد نما و نشو آنجا در باشد دور درجه شش و شصت
 و نباشد شب هيچ كه باشد روز ماه شش باشد، شب و روز يك آنجا سال باشد دقيقه نه و درجه شش و شصت آن عرض
 از جنوب بطرف كه جائى و. برود ميان از بتابستان آن روز و بزمستان آن شب كه نباشد روز هيچ كه باشد شب ماه شش
 .نباشد نما و نشو گرما شدت و خورشيد نزديكى بسبب نيز آنجا باشد دور درجه نوزده النهار معدل خط

 درياى اقصاى در كه است ثولى معروف جزيره هست شمال جهت در كه آبادى دورتر بطلميوس بنظر: گويد مسعودى
  مارينوس از را اين هم و است درجه سه و شصت شمال بطرف النهار معدل از آن عرض و است شمال بناحيه مغرب
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 ٢٦:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 جنوب جهت در آبادانى انتهاى بطلميوس بنظر نيز و. است كرده نقل زمين معموره حدود تعيين درباره وى نظر ضمن
 بر نيز گروهى. است دور النهار معدل از دقيقه ششم يك و چهارم يك و دقيقه پنج و سى و درجه شانزده كه است محلى
. است يك و دقيقه پنج و سى و درجه يك و بيست جنوبى عرض در نيست ممكن آن آبادانى كه جائى كه اند رفته آن

 يا محل عرض بگويند چه تعبير، بهر. است رفته اين بر االرض من المعمور رسم كتاب در نيز كندى اسحاق بن يعقوب
 درجه هشتاد جنوب آبادانى انتهاى تا شمال آبادانى انتهاى حال بهر قطب، ارتفاع بگويند يا و استوا خط از دورى بگويند
 .است كم ميل چهارصد ميل پنجهزار اينان بنظر كه است

 جلوگيرى براى اسكندر كه -مأجوج و يأجوج بسد برسد تا است سيلى و چين ديار اقصاى مشرق سمت در آبادانى نهايت
 و است شده استوار آن دره در سد و است سد پشت كه كوهى و -است بپاكرده زمين در تباهكارى از مأجوج و يأجوج
 است بمشرق رو نخست آن مبدأ: است هفتم اقليم معموره از خارج كوه اين آغاز. اند شده مى برون آنجا از يأجوج قوم

 نيز شمال آبادى نهايت بهمچنين پيوندد، مى محيط اقيانوس درياى تا راست همچنان و شود مى متمايل جنوب بسوى سپس
 سرنديب جزيره. است برابر هميشه روز و شب آنجا در كه ميرسد استوا بخط نيز جنوب آبادى نهايت و ميرسد دريا باين
 .است خط همين بر نيز چنين درياى

 دور اين و است ميل هزار چهار و بيست بتقريب زمين دور كه اند گفته زمين شكل و مساحت مطلعان: گويد مسعودى
 طول در زمين بودن مدور از اگر و است يكى دو هر نهايت و است مدور زمين با نيز آبها زيرا است، درياها و آبها با زمين
 خط يك بر را شهر دو كه اند يافته چنين را زمين دور مساحت و. شود جبران آب بودن مدور با بكاهد چيزى عرض و

 را دو هر عرض درجه و بود السالم مدينة و كوفه شهر دو اين و بود ديگرى از كمتر يكى عرض كه كردند تعيين عرض
 كردند معين

 ٢٧:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 درجه يك و كردند تقسيم بود شهر دو فاصله كه ميلها شمار بر را باقيمانده و بكاستند بيشتر عرض از را كمتر عرض و
 درجات همه در را رقم اين وقتى. بود برابر زمين ميل سوم يك و ميل سه و شصت با است گفته نيز بطلميوس چنانكه عرض
 عرض و طول يعنى زمين قطر. بود ميل هزار چهار و بيست آن حاصل كردند ضرب است درجه شصت و سيصد كه فلك
 ذرع براى مأمون كه ذراعى از است، ذراع چهارهزار ميل. است ميل هفت شصت و ششصد و ميل هزار هفت آن عمق و
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 هم پهلوى كه جو شش انگشت و است انگشت چهار و بيست ذراع. است نهاده منزلها قسمت و بنا مساحت و پارچه
 .است فرسخ يك ذراعى هزار چهار ميل اين از تا سه باشند، نهاده

 .است يكى نتيجه و اند گرفته ميل چهار را فرسخ و ذراع هزار سه را ميل بعضى

 :هست اختالفى ميل تعداد با عرض درجه معادله يعنى گفتيم كه قسمت اين در

 در و دانند ميل سوم دو و ميل شش و پنجاه برابر آنرا بعضى و است ميل هفت و هشتاد برابر درجه يك اند گفته بعضى
 .كرديم نقل بطلميوس از كه همانست بر بنا مورد اين

 در نيز آب. كند مى نفوذ آن در هوا كه هاست طبقه آن داخل. امالح و سنگ و گل و شن است، گوهر چهار از زمين
 و نرسد بدان هوا كه آبى و است نوشيدنى و گوارا باشد غالب آن بر هوا كه آبى دارد، جريان تن در خون چون زمين
 تن رگهاى چون زمين در ورودها ها چشمه آب اينكه حكمت. است تلخ و شور شود چيره آن بر زمين هاى شوره امالح
 و بود نمى گياهى نداشت برجستگى و فرورفتگى و بود مسطح اگر كه اينجاست از است شكل كروى زمين اينكه و است،
 كه نبود ها چشمه و رود بدان سيل آب كه نداشت گودالهائى زمين و نبود ميسر زراعت و بود روان زمين بر درياها آب

 زمين سطح بر آب همه و شد مى تمام چشمه آب شد مى برون چشمه از پيوسته آب اگر زيرا بجوشد، آن از آب پيوسته
  جنبنده بود، مى

 ٢٨:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 از. كرده دشت را بعضى و نهاده ها برجستگى و كرده پست و باال را زمين جل و عز خدا. نبود گياه كشت و ماند نمى
 هاى بزمين جريان نيروى به و فرودآيد بقوت آنجا از سيل كه است عيان آن سود كه است بلند كوههاى ها برجستگى جمله
 آن آب و كند آب آنرا خورشيد آنگاه ماند محفوظ شود قطع باران آب كه هنگامى تا و آيد آن بر برف هم و رسد دور
 پر هاى چشمه و شود روان آن هاى دره از و زير از كه باشد آب آرنده فراهم زمين كوههاى و ها تپه و. باشد باران بجاى
 آن بر باران آب كه باشد زمينها حافظ و فاصله كوهها هم و كند خود مسكن را آنجا و برد پناه بدان حيوان كه باشد آب
 .كرد نتواند شمار -كوه خالق جز آنرا كه ديگر فوائد با نشود، چيره

 و درختان مقدار و هست آن در كه آبى مقدار: كند مى پيدا اختالف جهت سه به ها تن در زمين تأثير: گويد مسعودى
 از زمينها بين ما تفاوت. كند خشك را ها تن آب بى زمين و كند تر را ها تن دارد فراوان آب كه زمينى. زمين بلند و پست
 كه زمينى و نشود گرم زمين و آنست پوشش همانند درختان باشد درخت پر زمين چون كه اينجاست از درخت جهت
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 و گشاده بلند زمين كه اينجاست از بلندى و پست لحاظ از زمين اثر تفاوت. است درخت پر زمين بعكس ندارد درخت
 دوم ناحيه، لحاظ از يكى: است چيز بچهار شهرها تفاوت اند گفته ها بعضى. است نسيم بى و گرم پست زمين و است سرد
 پستى و شود مى آن سردى موجب شهر بلندى زيرا. زمين خاك جنس چهارم درياها، و كوهها مجاورت سوم بلندى، و پست
 كوه وقتى كه اينجاست از كوهها مجاورت لحاظ از تفاوت اما. گفتيم پيش همين چنانكه شود مى آن گرمى مايه شهر
 شمال بطرف كوه چون و وزد جا آن در شمالى باد فقط و نرسد بدان جنوبى باد كه كند سرد آنرا باشد شهر جنوب بطرف
  آنجاست از دريا مجاورت لحاظ از شهر تفاوت اما. نرسد بدان شمالى بادهاى كه كند گرم آنرا باشد شهر

 ٢٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 اما. باشد خشك و سرد شهر آن باشد شهر شمال بسمت اگر و باشد تر و گرم شهر آن باشد جنوب بسمت دريا وقتى كه
 گچى شهر خاك اگر و كند خشك و سرد را شهر آن باشد شنى زمين وقتى كه اينجاست از خاك جنس لحاظ از تفاوت
 .كند تر و سرد آنرا باشد گلى اگر و كند خشك و گرم آنرا باشد

 

 ساكنان در نيز زمين طبع. است مختلف غيره و ماه و خورشيد چون سماوى اجسام تأثير و طبايع اختالف از زمين نواحى
 شود، سپيد وحشى، حيوان سپيد ريگستانهاى در و سياه وحشى، حيوان سياه سنگستانى مناطق در چنانكه است مؤثر آن
 سياه و سپيد و سرخ كوه برنگ كوهستان وحشى حيوان ترتيب بهمين شود، خاك برنگ آن حيوان باشد سرخ ريگستان اگر
 سرخ سرخ، موى در و سياه و سپيد پير، موى در و سپيد سپيد، موى در و سياه سياه، موى در شپش طريق بهمين. شود مى

 .ميشود

 ناحيه آن بر جزء آن طبع و است متناسب فلك اجزاى از يكى با زمين نواحى از يك هر كه برآنند شناسان فلك بعضى
 زبان جهت بدين. هست ديگر اقسام و توخالى و صدادار و گنگ و گويا و تاريك و نورانى فلك اجزاى در كه دارد غلبه
 .كند تفاوت لهجه و آهنگ لحاظ از زبان يك و شود مختلف فلك نحس و سعد بتأثير محل يك مردم

 چون اند پرداخته آن حدود و جهان معموره بشناخت كه را متقدمان از بسيارى نظريات كلواذى بطلميوس: گويد مسعودى
 معموره نهايت درباره را كسان ديگر و بازرگانان گفتار چرا كه كرده تخطئه غيره و طيمستانس و ابرخس و مارينوس
 خواسته وقتى بطلميوس خود اما بود، تواند تحريف و دروغ اند رسيده دور نقاط باين گويند كه سخنان اين در كه اند پذيرفته
 تا فرستاده بآفاق معتمد فرستادگان و برده بكار شخصا گرفته عيب متقدمان بر كه را چيزى ناچار بداند را مسائل اين

 ٣٠:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        
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 كرده مقايسه آن با كرده كشف نجومى بداليل را آنچه و پذيرفته را آنها اخبار و بداند را مسكون زمين معموره نهايت
 طول از و كرده ياد را فراوان شهرهاى االرض مسكون كتاب در و داده قرار توجه مورد پسنديده نمى كه را چيزى بدينسان

 براى عرض و طول بترتيب رودها و درياها و شهرها و واليتها محل با را جهان معموره صورت و آورده سخن آن عرض و
 ميكنند رسم را زمين ابعاد و اقطار كه كسانى كار از علوى آثار كتاب از دوم مقاله در ارسطاطاليس. است كرده رسم مردم

 دايره زمين معموره كه ميدارد معلوم مشاهده و قياس كه صورتى در ميكشند، دايره بصورت را معموره زمين كه كرده شگفتى
 در يعنى نيست محدود آن طول اما است محدود معموره زمين عرض كه ميدارد معلوم قياس. باشد چنين نميتواند و نيست
 چنين عرض در بلكه نيست اندازه از بيش سرما و گرما زمين طول در كه كرد توان سكونت آن طبع بحكم زمين طول همه
 خشكى در زمين طول كه ميدارد معلوم نيز مشاهده: گويد. بود توانست مسكون زمين طول همه نبود مانع دريا اگر و است
 .دارد بسيار تفاوت عرض با طول زيرا ميشود پيموده دريا و

 الدهور فى جرى ما و المعارف فنون كتاب در زمين معموره تقسيم درباره را نبطيان و ايرانيان عقايد ما و: گويد مسعودى
 همان خر كه اند ناميده خراسان آنرا مجاور مناطق و خود مملكت شرقى نقاط آنها كه ايم گفته و ايم آورده السوالف
 كه انند ناميده بران خر است مغرب كه را ديگر جهت و اند داشته منسوب خورشيد بطلوع را نواحى اين و است خورشيد
 و اند ناميده نيمروز است جنوب كه را چهارم جهت و باختر است شمال كه را سوم جهت و است خورشيد غروب بمعنى
 به زمين معموره تقسيم درباره را يونانيان نظريه هم و دارند، اتفاق آن بر نبطيانند كه سريانيان و ايرانيان كه كلماتيست اين
 .ايم آورده جا آن در معانى اين در مختلف ملل سخنان از ديگر مطالب با است آسيه و لوبيه و اورپا كه قسمت سه

 .ميكنيم سخن اند گفته آن تقسيم درباره آنچه و ها اقليم وصف از اكنون
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  اند و مطالب مربوط باين معنى ها گفته ذكر هفت اقليم و حدود ان و آنچه درباره طول و عرض اقليم

همه معموره جهان بهفت قسم است كه هر قسمت را اقليم گويند. حكيمان ملل كه بعلم هندسه و مساحت زمين توجه 
 .اند كه آيا در شمال و جنوب است يا فقط در شمال است و در جنوب نيست ها اختالف كرده درباره اين اقليم اند داشته

اند كه متقدمان هفت اقليم را در  اند كه هفت اقليم در شمال است و در جنوب نيست. جمعى نيز گفته بيشتر بر اين رفته
 .اند. از آن رو كه معموره جنوب اين خط ناچيز است تعيين نكردهاند و در جنوب چيزى  شمال خط معدل النهار تعيين كرده

اند كه در جنوب نيز هفت اقليم هست چنانكه در شمال هست. هفت  هرمس و پيروان وى از مصريان و ديگران بر اين رفته
دارد و شش دايره اند و اقليم چهارم كه بابل است در ميان آن جاى  ها تعيين كرده اقليم معموره شمال را بصورت دائره

اطراف آنست. هر اقليم هفتصد فرسخ در هفتصد فرسخ است. اقليم اول هند است، دوم حجاز و حبشه، سوم مصر و 
ها از مشرق از ديار چين و  افريقيه، چهارم بابل و عراق، پنجم روم، ششم يأجوج و مأجوج، هفتم يوماريس و چين. حد اقليم

 ياى مجاور مشرق است، حد دوم آن درياى مجاورغيره آغاز ميشود. حد اقليم اول در 
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حجاز است، حد سوم آن ديبل ساحل منصوره سند است و حد چهارم به اقليم هفتم در مجاورت چين پيوسته است و 
ور عمان تا شحر است و احقاف تا عدن تا جزاير درازترين روز اين اقليم سيزده ساعت است. حد اقليم دوم درياى مجا

زنگ و حبشان، و درازترين روز آن سيزده ساعت و نيم است. حد اقليم سوم بسرزمين حبشه از مجاور حجاز است تا 
درياى شام كه ميان مصر و شام جاى دارد تا نيمه دريائى كه از سمت مغرب مجاور اندلس است و درازترين روز آن چهارده 

 .استساعت 

حد اقليم چهارم ثعلبيه است، حد دوم آن وسط رود بلخ و حد سوم آن دوازده فرسخ آن سوى نصيبين در ناحيه سنجار 
است و حد چهارم شش فرسنگ آن سوى ديبل در ساحل منصوريه سند است و درازترين روز آن چهارده ساعت و نيم 

 .است

اور تراكيه و ديار برجان و سقالبيان و آبر است تا حدود سرزمين حد اقليم پنجم درياى شام تا اقصاى سرزمين روم و مج
يأجوج و مأجوج تا حدود اقليم چهارم كه مجاور نصيبين است و درازترين روز آن پانزده ساعت است. حد اقليم ششم از 

ليم هفتم سرزمين چين تا حد اقليم پنجم تا درياى مجاور مشرق است و درازترين روز آن پانزده ساعت و نيم است. حد اق
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هند است تا حد اقليم چهارم تا حد اقليم ششم و درازترين روز آن شانزده ساعت است. در كتاب مارينوس آمده كه 
ها از لحاظ طول سى و هشت هزار و پانصد فرسخ و عرض آن هزار و هفتصد و هفتاد و پنج فرسخ  مساحت اين اقليم

 .اند مارينوس را رد كرده است و جمعى از متقدمان و متأخران اين گفته

مسعودى گويد: ميان حكماى اقوام از سلف و خلف در مساحت اين هفت اقليم و طول و عرض و ساعات روز و آغاز و 
انجام آن و اقوامى كه بدريا و خشكى در آن ساكنند اختالف بسيار است و شرح بسيارى از آن را در كتابهاى سابق 

  ام كه برنگهاى گوناگون ا را در بيشتر از يك كتاب ديدهه ايم. من اين اقليم خويش آورده
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در نقشه  -معنى جغرافياى زمين پيمائى است -كشيده بودند، بهتر از همه آن بود كه در كتاب جغرافياى مارينوس ديدم
اند جهان را با افالك و نجوم و  ر آن جمعى از حكيمان عصر شركت داشتهاند و در كا مأمونى نيز كه براى مأمون ساخته

اند و اين از جغرافياى بطلميوس و جغرافياى  خشكى و دريا و آباد و باير و محل اقوام و شهرها و ديگر چيزها كشيده
 .مارينوس و غيره كه پيش از آن بوده است نكوتر است
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  ها بر هفت ستاره كه پنج ستاره و دو نير است ذكر تقسيم اقليم

اند: اقليم اول از زحل است كه بفارسى   ها را بر ستارگان بترتيب هفتگانه بترتيبى كه در فلك جاى دارد تقسيم كرده اقليم
است كه بفارسى اورمزد است و برج آن قوس و حوت  كيوان است و برج آن جدى و دلو است، اقليم دوم از مشترى

است، اقليم سوم از مريخ است كه بفارسى بهرام است و برج آن حمل و عقرب است، اقليم چهارم از خورشيد است كه 
بفارسى خرشاد است و از جمله نامهاى آن آفتاب است و برج آن اسد است، اقليم پنجم از زهره است كه بفارسى آناهيد 

برج آن ثور و ميزان است، اقليم ششم از عطارد است كه بفارسى تير است و برج آن سرطان است. نام اقليم  است و
 .بفارسى كشور است و نام فلك سپهر است و اين بفارسى قديم است و بفارسى كنونى حايدان است

و كلدانى و ديگران اختالف است و  مسعودى گويد: در آن چه گفتيم ميان حكيمان ملل از ايرانى و يونانى و رومى و هندى
گانه با هفت اقليم هست و اختالف  آنچه گفتيم از همه معروفتر است و شرح آنرا با اختالفى كه درباره نسبت بروج دوازده

  درباره تأثير ستارگان هفتگانه در آراء و عقايد و نواحى و آفاق

 ٣٥واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .ايم و غيره در كتابهاى سابق خود آورده

ها ممتاز است و محل آن شريف و معتبر است و چون  مسعودى گويد: اكنون اقليم چهارم را ياد ميكنيم كه از ديگر اقليم
تريم اگر چه برترى اين  ايم و از مردم ديگر بستايش و توضيح فضيلت آن شايسته مولد ما بوده است و در آنجا بزرگ شده

 .گنجد اقليم معروفتر از آنست كه محتاج شرح باشد و از فزونى در كتاب نمى
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 ها كه خاص مردم آنجاست هاى ديگر و فضيلت ذكر اقليم چهارم و وصف و برترى آن بر اقليم

هاى ديگر ممتازند و مطالبى مربوط باين معنى از عرض و طول شهرها و تأثير هواها و خاكها و آبها و  و بدان بر مردم اقليم 
  غيره

اقليم چهارم منسوب ببابل است و بنام آن معروف است و نام آن به كلدانى كه همان سريانيست خنيرث بوده و همه 
اند كه  اند. بعضى حكيمان ايران و نبط گفته اند، بابل را بفارسى و نبطى بابيل ميگفته ندهطبقات ايرانيان آنرا بهمين نام ميخوا

اند كه مشترى در لغت قديم آنها بيل بوده است كه اين اقليم متعلق بمشترى است  شهر را بانتساب مشترى باين نام خوانده
برتر است در مجاورت سرزمين هند، ديبل و در  و در قسمت آن واقع است. حدود اين اقليم شريف كه از ديگر اقليمها

ها آنچه  مجاورت حجاز ناحيه ثعلبيه و در مجاورت خراسان، نهر بلخ است و از پيش در همين كتاب ضمن سخن از اقليم
 .ايم اند آورده را درباره حدود آن گفته

و غيره و همه عراق داخل اين اقليم طبق اين تحديد آن قسمت از خراسان كه اين سوى نهر است با همه جبال از ماهات 
است. همه واليتهاى اين اقليم ببابل شهره شده است، از اين رو كه محل بابل محترم و ناحيه آن معتبر است و مردم 

  صاحب نظر چيزها را بآنچه برتر و مشهورتر است نسبت ميدهند. اگر بابل چنين نبود اين
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اقليم را با همه وسعت و واليتهاى معتبر كه دارد بدان منسوب نميداشتند. اين اقليم در ميان هفت اقليم است و از همه 
تر و برتر است و عراق در ميان اين اقليم است، پس نخبه و اشرف نقاط زمين است كه آذوقه متناسب و هواى  معتدل

و محل آن چنانست كه سال بچهار فصل تقسيم ميشود و مردمش از زمستان بتابستان نروند صاف ما بين گرما و سرما دارد 
اند كه  مگر فصل بهار بر ايشان گذشته باشد. و بهمين جهت كه در وسط جهان است ملوك قديم در آن جا مقيم بوده

عز و جل بحكمت دقيق خود  نسبت شاه با مملكتى كه بر آن شاهى دارد مانند قلب نسبت ببدن است. همانطور كه خدا
قلب را شريفترين اعضاء كرده و آنرا در ميان اعضاى ديگر نهاده ترتيب شاه نيز در محل اقامتى كه در مملكت خود دارد 
اى  چنين است. ملوك قديم ميگفتند شاه بزرگ مركز دائره ملك خويش است و دورى آن از اطراف ملك يكسان است، نقطه

است كه تدبير از آن گيرند و امور را بدو باز برند، بدين جهت گويند كه شاه بزرگ و مدبر اعظم  ثابت و علمى برافراشته
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ميبايد در وسط اين اقليم چهارم مقيم باشد. عراق جائى معتبر است كه ملوك اقوام از نمرودان كه ملوك سريانيان بودند و 
 .ساسانيان كه خسروان بودند آنجا را اقامتگاه داشتندعربان آنها را نبط گويند تا ملوك ايرانيان از طبقه اول تا 

محل عراق محل تالقى دجله و فرات و نقاط مجاور آنست و آن قلمرو سياهبوم است كه حد آن از زابى است كه باالى 
سّر من رأى است تا حدود سن و تكريت تا ناحيه حلوان كه مجاور جبل است و تا هيت كه مجاور فرات است و تا شام و 

تا واسط كه زير دجله است و تا كوفه كه آبخور فرات است تا هندف و بادرايا و باكسايا كه به نبطى ترقف نام دارد و از 
اند و از رأى درست  ها كرده سرزمين جوخى است، و اين سرزمين سرگل ايرانشهر است كه ملوك اقوام در راه آن جانفشانى

 مگس و حشرات آن در امان باشند وييالق در جبال داشتند تا از سموم عراق و 
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قشالق بعراق ميكردند تا از سرماى جبل و برف و باران و گل فراوان آن آسوده باشند. ابو دلف قاسم بن عيسى عجلى 
رفتارم كه در جبال ييالق و در عراق قشالق من مردى خسروى «چنين ميكرد و بعنوان تفاخر ضمن شعرى مفصل گفته بود: 

 .ميكنم

و چون عبد اهللا بن طاهر از آن پس كه مصر و شامات را  » براى جنگ لباس جنگ ميپوشم و با زره پوشان معانقه ميكنم.
د مگر نديدى كه ما اسبان الغر ميان خوب ببابل آورديم و تا وقتى وار «گشوده بود اين شعر را بشنيد بجواب او گفت: 

دشتهاى آن شدند دلهاى كسانى خواهان نفاق بود، ولى تو اى ابو دلف آسوده بودى و در جبال ييالق و در عراق قشالق 
ايرانيان اين ناحيه را بانتساب ايرج پسر فريدون ايرانشهر ميناميدند كه وقتى فريدون زمين را ميان سه پسر خود » ميكردى.

لم داد و ترك و اقوام مجاور آن را به طوج داد و عراق و اقوام مجاور آن را بايرج تقسيم كرد روم و اقوام مجاور آن را بس
بروزگار خودمان ملكمان را چون  «داد و اين ناحيه بنام وى منسوب شد و شاعر ايرانى بدوران اسالم در مقام تفاخر گويد: 

ور داديم و ترك مال طوج شد، ديار ترك گوشت روى پيشخوان تقسيم كرديم. شام و روم را تا غروبگاه خورشيد بسلم دال
بعضى از ايرانيان بر » متعلق به عموزاده ما است و از روى قدرت ملك فارس را به ايران داديم و همه نعمتها از آن ما شد.

را اند كه معنى ايرانشهر شهر نيكان است كه اير بفارسى قديم نام خير و برترى است و از همين رو رئيس آتشكده  اين رفته
اند. نبطيان گويند كه اين اقليم از ايشان است و از  ايربد گفتند يعنى سرنيكان و برتران و اين كلمه را معرب كرده هيربد گفته

اند كه نمرود ابراهيم خليل از آن جمله است و نمرود عنوان همه  اند و ملوك ايشان نمرودان بوده روزگار قديم مالك آن بوده
 اند پارسيان بپارس و ماهات و ديگر واليات پهلويان بوده ملوك ايشان بوده است و
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و اين ناحيه منسوب به نبطيان است كه واليت آريان شهر است و معنى آن شهر درندگان است كه درندگان را به نبطى 
اند، و چون  ت و شجاعت و بزرگى ملك و كثرت سپاه بدرندگان همانند كردهآريان گويند و مفرد آرياست و نبطيان را از قو 

بسبب نفاقها و جنگها و اختالفها و جدائى كه ميان ممالك نبطيان بود پارسيان بر آنها چيره شدند و ملكشان پيوسته شد و 
آنها منسوب شدند، پس از آن اسالم روزگارشان دوام يافت. نبطيان نيز بجمله پارسيان درآمدند و از آنها نيرو گرفتند و ب

بيامد و بيشتر نبطيان همين روش گرفته بودند و از نبطى بودن عار داشتند كه شوكتشان برفته بود و بيشترشان به ملوك پارس 
اى روزگار واى بر تو اين غلط كارى تا بكى كه «انتساب جستند تا آنجا كه يكى از شاعران متأخر در اين باب گويد: 

اى اوج گيرد و بزرگى سقوط كند، شير پيوسته در باغ باشد و اسب خوب بى علف بسته باشد، اهل دهات همگى  هفروماي
بسيارى كسان سياهبوم را كه همان عراق است تحديد كرده و  » دعوى انتساب خسرو قباد دارند، پس نبطيان كجا هستند؟

كه همان موصل است دو دهكده است كه يكى بنام علث اند: حد آن از طرف مغرب و باالى دجله از ناحيه اثور   گفته
معروف است و در سمت شرقى دجله است و از واليت بزرجسابور و دهكده ديگر معروف به حربى است كه در مقابل 
علث و در سمت غربى واليت مسكن است و حد شرقى جزيره ميان رود است كه بدرياى پارس پيوسته است. اين جزيره 

اردشير است كه آن طرف بصره و مجاور درياست كه فاصله اين دو حد و طول عراق يكصد و بيست و  جزو واليت بهمن
پنج فرسخ است، حد شمالى از عقبه حلوان تا محل معروف به عذيب و حد جنوبى قادسيه است و فاصله اين دو محل كه 

 .دعرض عراق باشد هشتاد فرسخ است و حاصل ضرب اين دو رقم ده هزار فرسخ ميشو 

  فرسخ دوازده هزار ذراع معمولى است و به ذراع هاشمى كه ذراع مساحى است
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و  -و جريب تقسيم اشل است -نه هزار ذراع ميشود كه برابر با صد و پنجاه شل يا دوازده هزار و پانصد جريب ميشود
سنگها كه ده هزار فرسنگ است ضرب كنيم دويست هزار هزار و بيست و پنجهزار جريب چون اين رقم را در شمار فر 

ها و راهها و بستر رودها و محل شهرها و  زارها و مدرسه ها و شوره ها و بيشه ميشود. خراجگيران براى كوهها و بلنديها و تل
ج هزار هزار جريب باشد از اين رقم كسر  ها و ديگر جاها كه كشت نميشود به تخمين يك ثلث را كه هفتاد و پن دهكده
اند، ميماند يك صد هزار هزار و پنجاه هزار هزار كه يك نيمه آن آيش است و يك نيمه كشت است، البته در همه  كرده

هائى نيز هست كه پيوسته زير كشت است. بدوران ملوك نبط و پارس عراق  زمين نخل و تاك و درختان ديگر هست و زمين
ب و رعيتى عمل ميشد تا بدوران قباد پسر فيروز كه بر هر جريب دو درم مقرر داشت و بناى كار را بر مساحى بطريق اربا

نهاد و دست مردم را در امالكشان بازگذاشت كه قبًال از تصرف مالكانه در آن ممنوع بودند. اما قبل از بسر رسيدن اين  
 .ا بسر برد و مردم را برعايت اين ترتيب مكلف كردكار بمرد و چون انوشيروان پس از او بسلطنت رسيد آنر 
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همانسال اول درآمد عراق صد هزار هزار و پنجاه هزار هزار درم شد كه وزن هر درم يك مثقال بود. خسرو پرويز پسر هرمز 
 پسر انوشيروان پسر قباد بسال هيجدهم سلطنت كه فقط عراق و سرزمين عجم را بدون واليتهاى مغرب در تصرف داشت

و حد مملكتش تا هيت بود و ماوراى آن يعنى موصل و جزيره و شام بدست روم بود از مملكت خود چهارصد هزار هزار و 
بيست هزار هزار مثقال خراج گرفت كه يك هفتم آن سيصد هزار هزار درم ميشود (كذا) و بسيارى از اين نواحى اكنون 

 .اند ته و مردمش نابود نشدههمچنان است كه در آن وقت بود، زمين آن از دست نرف

همينقدر بايد كه مالكان و اداره كنندگانش خدا ترس و كاردان و اليق و عادل و عفيف و مدبر باشند تا كارها سامان گيرد و 
  منظم شود و چندان مال بدست آيد كه اركان
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يت آباد و دربندها پر نگهبان و دشمن منكوب شود كه روش عدل مايه دوام دولت است و جهان را ملك بدان استوار و وال
اند و جز بحق قوام نگيرد كه حق ميزان خداست كه در زمين ميان بندگان نهاده و حكمت وى از انحراف و  بعدالت ساخته

 .ى شود كه ظلم رعيت مايه بليات استخطا بر كنار است و هر كه آن را رعايت نكند عمرش كوتاه و دورانش سپر 

سياهبوم در ايام پارسيان دوازده ايالت بود و ايالت را بزبان پارسيان استان گويند و هفتاد واليت داشت كه در هر ايالت چند 
واليت بود، سپس بمرور ايام اين ترتيب تغيير يافت زيرا دجله از بستر خود بگشت كه بستر آن در ناحيه جوخى بود و 

اليت ثرثور كسكر و ديگر جاها را آب بگرفت و اكنون چند منزل راه ما بين واسط و بصره مرداب است و اكنون نام آن و 
هاى جوخى نويسند و سابقاً، از همه سياهبوم آبادتر بوده است، و مردم آن از همه  هاى بريد و خرابه را در دفتر سلطان بيشه

كه شاد فيروز نام داشت با جاهاى ديگر به استان جبل افزودند و استانهاى سياهبوم   اند و نيز استان حلوان را معتبرتر بوده
ها و خشكسالى و ستم  ده استان شد كه چهل و هشت واليت داشت. پس از آن بسبب شكست بندها و جالى وطن

د كار نقصان و ويرانى تركان و ديلمان كه تاكنون يعنى بسال سيصد و چهلم و دوران خالفت مطيع بر آن ناحيه تسلط دارن
 .باال گرفت

 :يكى از اهل معرفت بوصف مردم اين منطقه معتبر كه عراق است گويد

داراى عقل درست و تمايالت پسنديده و شمايل موزونند، در هر صنعت ماهرند، اعضايشان معتدل و اخالطشان متعادل »
اعتدال مزاج باطن ايشان است. برنگ و چهره از و رنگشان سبزه است كه از همه رنگها مناسبتر و بهتر است و نشان 
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همگان بهتر و به ادراك و بردبارى كاملترند و اهل نيكى و دانشند، از آن رو كه گرماى جنوب و سرماى شمال در قلمرو 
 آنها بهم آميخته است و مشترى بر آنها
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اند و نيكيهاى همه مردم  خلوطى از سرماى فلك زحل و گرماى فلك مريخ است بدين جهت معتدل شدهنفوذ دارد كه م
اند و چرا چنين  اقطار ديگر را با هم دارند و همچنان كه بطبع معتدلند هوش درست نيز دارند و بكارهاى نيك دلبسته

چگونه عراق و «. فرزدق به هجاى ابن هبيره گويد »نباشند كه دجله و فرات از آنجا ميگذرد و هشتاد و چهار واليت دارند
آب دو رود به ابله ميرسد كه «بشار بن برد گويد: » دو رود آنرا بيك فزارى دادى كه آستين پيراهن خود را بريده است؟

 مسعودى گويد:» اين دو رود پيشاهنگان مردم عراقند كه بآنها دروغ نگويند.«ديگرى گويد: » مانع است. آبشخورى بى
اى كه مدينة السالم در آنجاست از لحاظ پاكيزگى و آذوقه بهترين نقاط جهان است زيرا بهترين بركات دنيا پس از  ناحيه

امنيت و سالمت و عزت و ساالرى خوبى آب و هواست، و نيز بهترين رودهاى جهان دجله و فرات است اگر چه مردم 
 .اند ردهمصر در اين باب اختالف كرده و نيل خود را برتر شم

ترين جاهاى دنيا در همه دورانها ملتقاى دجله و فرات است، زيرا بعضى جاها تابستانش  پس از مقايسه جاها و شهرها خوب
خوب اما زمستانش بد است كه از شدت سرما و دوام برف كسب و كار در آنجا ميسر نيست، بعضى جاها زمستانش 

و پشه و حشرات از پوشيدن لباس و انجام حرفه و صنعت مانع شود. ما خوش اما تابستانش بد است و گرما و سكون هوا 
ايم و روزگار ما را از آنجا دور كرده است كه  از مفارقت اجبارى اين واليت غمينيم كه در آنجا تولد و نشو و نما يافته

قاسم ابن عيسى عجلى در اين  ايم و از ديدار آن محروميم، زمانه چنين است كه كار آن تفرقه است. ابو دلف بغربت افتاده
اى يك لحظه بجائى كه ما دوست داريم  اى نكبت زمانه كه ما را در شرق و غرب جهان بپراكندگى داده«معنى نكو گويد: 

 و» اى. درنگ كن كه با حوادثى كه مصايب مكرر ما را بنهايت رسانيده دور پرواز بوده
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ديارى است كه انس و خاندان و همسايگان من آنجاست و گاه باشد كه انسان بفراموشى چيزى كه محبوب «ديگرى گويد: 
 :اگر شوق وطن و عالقه به ديار نبود از اين معانى ياد نميكرديم. يكى از حكيمان گويد» است تظاهر كند.

رد اينست كه بدوستان دلبسته و بوطن خويش مشتاق باشد و نشان كمال اينست كه نفوس نشانه وفا و دوام پيمان م»
خدا شهرها را بدوستى وطن آباد كرده است و از «و ديگر گويد: » بزادگاه و مسقط رأس خويش دلبسته و عالقمند باشند.
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از متقدمان و متأخران اهل مسعودى گويد: بسيارى » هاى اصالت اينست كه شخص بزادگاه خود مشتاق باشد. نشانه
اند عرض ميانه اقليم سوم يعنى دورى آن از خط استوا سى درجه و  اند گفته صناعت و نجوم چون در كار بغداد نظر كرده

اند عرض بغداد سى و سه درجه و نه  سى و دو دقيقه است و عرض ميانه اقليم چهارم سى و شش درجه است، سپس گفته
ظر آنها بغداد چنانست كه گوئى ما بين اقليم سوم و چهارم است و بيشتر اهل نجوم به ترتيبى كه  دقيقه است. بنابر اين بن

اند مارينوس و دورتيوس و فلكشناسان ديگر  گفتيم آنرا از اقليم چهارم دانند. از جمله متقدمان كه اين نظر را داشته
كه عرض ارتفاع قطب از روى آنست، اگر در نيمه   اند. عرض هر شهر مقدار دورى آن از خط استواست و توانى گفت بوده

شمالى باشد ارتفاع قطب شمال و اگر در نيمه جنوبى باشد ارتفاع قطب جنوب، زيرا وقتى شهر يك درجه از خط استوا دور 
 درجه پائين باشد. و طول، دورى شهر از مغرب و يا مشرق است. ما بين درجه باال و ديگرى يك باشد يكى از دو قطب يك

مشرق و مغرب يكصد و هشتاد درجه است، پس عرض بغداد سى و سه درجه و طول آن هفتاد درجه است. عرض دمشق 
و بغداد يكى است اما طول دمشق شصت درجه است. عرض شهر قيروان كه در افريقيه مغرب است نيز چون بغداد است 

 و عرض بيت المقدس و قيساريه و صيدا و صور و انطاكيه و شهر
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 .سيرجان كرمان نيز بهمين مقدار است

از جمله شهرها كه سى درجه عرض دارد فسطاط مصر است و بصره و شيراز و شينيز و جنابا و مهروبان و توج فارس و 
قنسرين شام و شهر منبج و بالس و  قندهار سند. و از جمله شهرها كه سى و شش درجه عرض دارد شهر حلب از واليت

رقه و نصيبين و نهاوند از واليت ماهات و شهر همدان و طرسوس شام و رى و موصل و سميساط و جسر منبج و دماوند 
 .و قومس و شهر نيشابور و بخارى و سمرقند و اشروسنه خراسان است

نمايد   ظر كسى كه اين چيزها را نداند مختلف مىهاى مختلف است بر يك خط است اگر چه بن همه اين شهرها كه در اقليم
ام همه  بيند، بطوريكه من در نقشه مأمونى و غيره ديده كه وضع شهرها را مختلف و فاصله آنرا از طول و عرض بسيار مى

ها اختالف دارد، از جمله  ها و عارضه ها مستقيم است گرچه عرض اين نقاط يكى است اما هواى آن بسبب علت اقليم
نكه در اعماق زمين بخارهاى سرد باشد و در اينجاها نمودار شود و ستاره آنجا مقتضى گرما باشد، اما سرمائى كه نمودار اي

شده بر آن چيره شود و اثر ستاره را دفع كند چون سروات يعنى ارتفاعاتى كه در اراضى تهامه هست كه سه تاست، يكى ما 
ج يعنى طايف است و دورتر از همه نزديك صنعاى يمن است. سروات جمع بين تهامه و نجد است و نزديكتر از همه و 

سرات است يعنى زمينى بلند يا كوهستانى مرتفع كه از تأثير ستارگان ميبايد گرم باشد ولى بخار زمين كه بر آن نمودار 
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عرض بغداد يكى  شود بر طبع آنجا غلبه كرده سرد شده است، دمشق نيز چنين است كه عرض آن چنانكه گفتيم با مى
است و ميبايد چون بغداد گرم باشد اما چون بخار سرد زمين در آنجا نمودار شده سرما بر آن غلبه دارد. نقاطى از زمين نيز 

 اى كه بر آن نفوذ دارد ميبايد سرد باشد اما از قعر زمين بسيارى بخارهاى گرم نمودار شود و هست كه بطبع ستاره

 ٤٥واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

حكم ستاره را دفع كند و غلبه بآن باشد و شهر گرم شود، و بسيارى شهرهاى گرم چنين است، و بسا باشد در بعضى نقاط 
زمين تأثير گرماى ستاره بر بخار سرد آنجا چيره شود و گرم باشد، يا تأثير سرماى ستاره بر بخار گرم آنجا چيره شود و سرد 

هاى متقدمان آمده است و ما در كتابهاى  كشد و بتفصيل در كتاب . عللى جز اين نيز هست كه ذكر آن بدرازا مىباشد
نيازيم كه بنابر اختصار داريم و هر كه باين علم  ايم و از تكرار آن در اين كتاب بى اى از آنرا گفته ايم شمه خودمان كه نام برده

 .توجه دارد مختصرى او را بس است

ر جا كه روى قبلة االرض باشد يا ماوراى آن بطرف مشرق باشد، بنزد مردم نيمه غربى مرتفع نمايد بچند علت: از جمله و ه
آنكه مشرق خاص طلوع ستارگان و بر آمدن روز است و مغرب خاص فرورفتن ستارگان و افتادن روز است، دوم آنكه 

ق است و ستارگان مؤنث متعلق بمغرب است و مذكر پيوسته مشرق مذكر و مغرب مؤنث است، ستارگان مذكر متعلق بمشر 
برتر از مؤنث است، سوم آنكه حركت فلك بسوى مشرق ارتفاع فلك است و حركت آن بسوى مغرب فرورفتن آنست، 

تر از مصر و  چهارم دليل مشاهده و قياس است كه فارس را مرتفع تر از عراق و عراق را مرتفع تر از شام و شام را مرتفع
 .ايم اسكندريه يافته

مؤيد اين گفتار آنكه حسابگران بغداد چون محمد بن موسى خوارزمى و يحيى بن ابى منصور و سند بن على و ابو معشر و 
اند و اين فاصله از افق قبة االرض تا وسط السماى بغداد بوده است   ديگران طول بغداد را از مشرق يكصد و ده درجه يافته

كند  مختلف ساعتهاى وسط الكسوف گويند. بطلميوس نيز بطوريكه ثاون اسكندرانى از او نقل مىهاى  كه آنرا در محل
طول اسكندريه را از مشرق يكصد و نوزده درجه و نيم يافته است و چون بعد بغداد را از بعد اسكندريه كم كنيم نه درجه و 

  ماند و گوئيم خورشيد در بغداد دو سوم ساعت، دو سوم نيم مى

 ٤٦واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

كند. تفاوت عرض شهرها نيز چنين است از جمله اينكه ارتفاع قطب شمال  عشر ساعت كم، زودتر از اسكندريه طلوع مى
ر از افق صنعاى يمن چهارده درجه و نيم و ارتفاع آن از بغداد سى و سه درجه و كسرى است و از اينجاست كه روز د
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شود و هم دليل اين سخن آنكه ارتفاع سهيل كه در يمن در وسط السماء جاى دارد  شهرى كوتاه و در شهرى ديگر دراز مى
كند  شود، در خراسان بنات نعش غروب نمى بيست و سه درجه است و در عراق بر خط افق است و در خراسان ديده نمى

 .كند، و مانند آن بسيار است اما در يمن غروب مى

بود، وى  ٢٤٨سعودى گويد: وقتى مستعين عبيد اهللا بن يحيى خاقان وزير متوكل را به برقه تبعيد كرد، و اين بسال م
بايد افطار نكند  باسكندريه مصر رفت و هنگام غروب سرخى خورشيد را بر مناره آنجا بديد و پنداشت كه اگر روزه دارد مى

ه خدا عز و جل مقرر كرده هر قومى روزه بدارند تا خورشيد از شهر آنها تا خورشيد از نقاط زمين غروب كند و ندانست ك
كند و غروب آن در شهرهاى مشرق زودتر از شهرهاى مغرب رخ  غروب كند زيرا غروب خورشيد باختالف شهرها تفاوت مى

ن باب نقل كرديم و دهد، چنانكه طلوع در شهرهاى مشرق زودتر از شهرهاى مغرب است، بدليل گفتار منجمان كه در اي مى
تواند بود كه اين بعللى است كه خداوند علم آنرا خاص خود كرده است پس عبيد اهللا يكى را بگفت تا باالى مناره 

اسكندريه رود و سنگى با خود داشته باشد و فرورفتن خورشيد را بنگرد و چون فرو رفت سنگ را بيندازد. آن شخص چنين  
كرد و پس از  ن رسيد. پس از آن هر وقت روزه داشت پس از نماز عشا افطار مىكرد و سنگ پس از نماز عشا بزمي

كرد و پنداشت كه اين بر او واجب است و دو وقت مساوى  بازگشت بسّر من رأى نيز زودتر از خاتمه نماز عشا افطار نمى
 .خبرى از واجب و ترتيب طلوع و غروب است است و اين نهايت بى
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ارسطاطاليس در كتاب آثار علوى آورده كه در ناحيه مشرق صيفى كوهى بسيار بلند است كه خورشيد تا سه ساعت از شب 
 .كند كند و سه ساعت پيش از صبح بر آن طلوع مى از آنجا غروب نمى

ملوك  -پسر فيليپس -وسان كه پس از مرگ اسكندرمناره اسكندريه يكى از بناهاى عجيب جهان است و يكى از بطلمي
يونانى مصر بودند آنرا ساخته است، زيرا ميان آنها و شاهان روم در خشكى و دريا جنگ بود و اين مناره را ديدگاهى كرده 

توانست  آمد از مسافتى كه چشم نمى اى از سنگهاى شفاف بود كه از آنجا كشتيها را كه از روم مى بودند و باالى آن آينه
 .شدند ديدند و پيش از آنكه برسد بمقابله آن آماده مى ديد در آينه مى

در وقت حاضر طول مناره به تقريب دويست و سى ذراع است. بروزگار قديم طول آن چهارصد ذراع بوده و بمرور زمان و 
سطاط مصر نيست كه باران آن بسيار كم بارد و چون ف ها و بارانهاى پياپى ويران شده، زيرا در اسكندريه باران مى از زلزله

 .هاى آينده اين كتاب خواهيم آورد اند در قسمت است، و ما سخنانى را كه كسان در اين باب و سبب نيامدن باران گفته
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بناى مناره سه قسم است: نزديك يك نصف و بيشتر از يك ثلث مربع است و در حدود يكصد و ده ذراع با سنگهاى 
پس از آن هشت گوشه است و قريب شصت و چند ذراع بشكل هشت گوشه ساخته شده است و سپيد ساخته شده، 

 .اطراف آن فضائى هست كه انسان در آن تواند گشت و قسمت باال مدور است

احمد بن طولون امير مصر و اسكندريه و شام قسمتى از آنرا مرمت كرد و باالى آن گنبدى چوبين نهاد كه از داخل مناره 
اى فرورفته از سرب بخط يونانى هست   پلكان است. در سمت شرقى مناره نوشته ال رود، گنبد ساده و مورب و بىبر آن با

  كه درازاى هر حرفى يك ذراع به پهناى يك وجب است. قطر مناره

 ٤٨واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

هاى غربى آنرا در مجاورت دريا ويران كرده  آن رسيده و يكى از پايهروى زمين قريب يكصد ذراع است و آب دريا بپايه 
بود. ابو الجيش خمارويه پسر احمد بن طولون آنرا بساخت. فاصله مناره با اسكندريه در وقت حاضر قريب يك ميل است. 

در قديم نيست كه بندر اى است كه دو طرف آنرا آب گرفته و بر دهانه بندر اسكندريه است و اين بن محل مناره بر زبانه
اندازد. مردم اسكندريه از پدران خود  ها در اين بندر بار مى قديم در شهر كهنه بجهت دورى از آبادى متروك است و كشتى

كنند كه سابقاً ميان مناره و دريا همانقدر فاصله بود كه اكنون ميان شهر و مناره هست و در مدتى كوتاه آب دريا  نقل مى
 .شود و پيوسته زياد مى آنجا را گرفته

اى كه در مصر و بيشتر ديار شام و مغرب در  نزديك سى ذراع از باالى مناره از زلزله ٣٤٤مسعودى گويد: در ماه رمضان 
انگيز بود و نيم  اى سخت و هول يك وقت رخ داد ويرانى گرفت و ما در فسطاط بوديم كه اخبار متواتر آن بما رسيد، زلزله

و اين به نيمه روز شنبه هيجدهم اين ماه بود كه روز پنجم كانون، آخر ماه سريانى و روز نهم ديماه ساعت دوام داشت 
ايم، چون سيراف  پارسى و هم نهم طوبه، ماه قبطى است. ما بيشتر نقاطى را كه بفراوانى و اهميت زلزله معروف است ديده

قذق و ماسبذان از سرزمين جبال كه در دامنه كوهى  ت مهرگانساحل فارس كه ما بين دريا و كوه است و ديار صيمره از والي
بنام كبر است و شهر انطاكيه از واليت قنسرين و عواصم شام كه در دامنه كوهى است و واليت قومس كه سخت زلزله خيز 

ها فرو رود و از جاى ديگر چشمه بجوشد و شهرى سخت مشوش است. ما بين واليت  است و از شدت زلزله چشمه
ومس و نيشابور كوهى بلند و طوالنى هست كه آب و درخت و ميوه و دره فراوان دارد و جمعى از عباديان آنجا هستند ق

 ها خورند و در غارهائى كه آنجا هست بسر برند و اين كوه را كه از اين ميوه

 ٤٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        
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 نيشابور توابع از ديگرى دهكده و مورگان دهكده بين ما كوه و كوه اين بنزديكى ايست دهكده مورگان و گويند مورگان كوه
 و خراسان و رى ميان جداست واليت قومس زيرا است، خراسان واليت آغاز اين و دارد قرار در هفت يعنى هفدره بنام

 قارن آنرا و است طبرستان و قومس بين ما كه دارد ديگرى بزرگ كوه و. است دامغان و سمنان و بسطام آن شهرهاى
 كه گويند و -است مشرف آن بر دماوند بزرگ كوه كه است آمل شهر ايم ديده كه خيز زلزله نقاط از هم و گويند

 زيرا ام، نديده زلزله اين از تر طوالنى و بزرگتر اما. ديگر شهرهاى و طبرستان شهرهاى بسيارى و -است جهان كوه بلندترين
 جدا آن از گوئى و بود بزرگتر زمين از گوئى و ميلرزانيد آنرا و ميخورد بدان و ميگذشت بزرگ چيزى زمين زير كه بود چنان
 .داشت عظيم غرشى فضا در و بود

 آغاز چين حدود از كه مكرر هاى زلزله از سمرقند نسف و كش واليت در. بود كم ويرانى و ماندند سالم همه اهللا بحمد
 و شد تباه بسيار مردم واليت اين در و بود فرورفته بسيار هاى آبادى و ها دهكده و امالك بود پيوسته فرغانه بواليت و شده
 چون ريختگى بهم فرط از بلند كوههاى دامن در ديگر بعضى و بدبو، سياه آبهاى با بود شده باتالق زمين جاها بعضى

 و زلزله حدوث درباره ديگران و شريعت پيروان كه را آنچه ما و. است معروف غيره و خراسان در اين و مينمود خاكستر
 .ايم آورده خويش سابق كتابهاى در اند گفته خسوف پيدايش

 بدان متعلق مسائل و چهارم اقليم فضيلت وصف با اند گفته آن عرض و طول درباره آنچه با را اقليم هفت كه اكنون
 .ميكنيم سخن آن اخبار ديگر و مساحت و شمار و درياها از بگفتيم
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اند و رودهاى بزرگ كه بدرياها ميرود و  ذكر شمار درياها و آنچه درباره طول و عرض و پيوستگى و ناپيوستگى آن گفته
  ممالكى كه در آن اطراف هست و ديگر اوصاف آن

طول و عرض و پيوستگى و ناپيوستگى و جزر و مد و ديگر اوصاف متقدمان و متأخران درباره شمار درياها و مساحت و 
تر و معروفتر است بيان ميكنيم كه مدتى از روزگار را بدين  اند و درست اند و ما آنچه را در اين باره گفته آن اختالف كرده

از دانستن آن محروم  ايم و از چيزها كه شايد ديگران پرداخته وقت خود را بمشاهده و كسب خبر درباره آن صرف كرده
ايم. نخست بوصف درياى حبشى آغاز ميكنيم كه بزرگترين و معتبرترين درياى جهان است كه ممالك  اند مطلع شده مانده

معتبر بر ساحل آن هست و جواهر گرانبها و اقسام عطر و دارو در قعر و جزائر و رودهاى آن هست و اكنون در اين باب 
 .باختصار سخن ميكنيم

  رياى اول كه درياى حبشى استذكر د

درياى حبشى، درياى چين و سند و هند و زنگ و بصره و ابله و فارس و كرمان و عمان و بحرين و شحر و يمن و ايله و 
قلزم مصر و حبشه است و در جهان دريائى بزرگتر از آن نيست و طول آن برابر خط استواست و از اقصاى ديار حبشان  

  كه
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در مغرب است تا اقصاى ديار هند و درياى چين در مشرق كشيده است و طول دريا در اين جهت بطوريكه عالقمندان 
اند هشت هزار ميل است و عرض آن در جهت شمال دو هزار و هفتصد  مساحت جهان و تعيين طول و عرض فلكى گفته

 .ميل است و بقولى هزار و نهصد

اند. آخرين كس كه بدوران اسالم بر  اند بطلميوس و ديگر متقدمان و متأخران وى بوده از جمله كسانى كه بر اين سخن رفته
اين رفته يعقوب بن اسحاق كندى بوده در رساله فى البحار و المد و الجزر و غير ذلك، و شاگرد وى احمد بن طيب در 

و االنهار. بطلميوس اين دريا را بحدود معموره آورده و گفته كه بسرزمين ناشناخته جنوب  رساله فى منافع البحار و الجبال
اند كه وسعت اين دريا چهار هزار و پانصد فرسخ در چهار هزار و پانصد فرسخ است و پيروان   منتهى ميشود. ديگران گفته

زار ميل ميشود كه فرسخ چهار ميل سه هزار اند كه چهار هزار و پانصد فرسخ هيجده ه گفته اول اين سخن را رد كرده
ذراعى است، بنابر اين طول اين دريا سه ربع دور زمين ميشود كه بيست و چهار هزار ميل است و عرض آن نيز سه ربع 
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دور زمين ميشود و باقى كره زمين كه از آب بيرون است به نسبت اين دريا قسمتى ناچيز ميشود ولى در واقع چنين نيست 
 .تر و قابل اعتمادتر است ن جهت گفته اول درستو بهمي

از جمله رودهاى مشهور كه باين دريا ميريزد فرات است كه سرچشمه آن از اقليم ششم از ناحيه كيلكيه است كه دربند 
ارمنستان است و از زير كوهى بنام افردخمش برون ميشود و ديار روم را ميسپرد و از نزديك ملطيه و سميساط و بالس و 

اند با نهر صراة و نهر  رقه و رحبه و هيتسا و انبار ميگذرد و نهر عيسى را كه بمدينة السالم ميرسد و آنرا نهر رميل ميگفته
 صرصر از آن ميگيرند كه همگى بدجله ميريزد. آنگاه فرات بدو قسمت ميشود: يكى اندكى سوى مغرب ميرود كه آنرا

 ٥٢ف/ترجمه،متن،ص:واإلشرا التنبيه                        

علقمى گويند و از كوفه و جاهاى ديگر ميگذرد، و قسم ديگر بنام سورا از شهر سورا و نيل و طفوف ميگذرد و بسيارى از 
واليتهاى عراق را سيراب ميكند، آنگاه هر دو قسم بمرداب بصره و واسط ميريزد كه از آنجا از راه دجله كور كه بفارسى 

يا ميرسد. بهمنشير رودخانه مفتح و ابله و عّبادان است، طول بستر فرات پانصد فرسخ و بقولى آنرا بهمنشير گويند بدر 
 .ششصد فرسخ است

هائى در ناحيه آمد از محل معروف به قلعه ذى القرنين  دجله نيز باين دريا ميريزد. سرچشمه دجله از اقليم پنجم از چشمه
از واليت قردى و بازبدى و باهدرا و بلد و موصل ميگذرد و باالى عمر  است و به جزيره ابن عمر و باسورين و قبر شاپور

بارقانا از واليت مرج ما بين موصل و حديثه، در يك فرسخى شرق حديثه زاب بزرگ بر آن ميريزد. سرچشمه زاب بزرگ از 
است فروميريزد و سخت اى كه بر سر كوهى  واليت مشنكهر ما بين آذربايجان و بابغيش و قطينا و موصل است و از چشمه

ها و دشتها ميگذرد و سرخى آن صاف ميشود و از باشّزى و سرزمين حفتون ميگذرد تا  سرخ است و در كوهها و دره
 .چنانكه گفتيم بدجله ميريزد و فاصله آن از دجله نزديك ده روز راه است

ه ميرسد. سرچشمه اين رود از محل زاب كوچك نيز بفاصله يك ميل باالى سن در محل معروف به دير ابن كامش بدجل
معروف به دينور و جبال بسلق از واليات آذربايجان و مجاور شهرزور است و فاصله آن از دجله نزديك بپانزده روز راه 

 .است

آنگاه دجله از مدينة السالم ميگذرد و چون از آنجا گذشت از سمت شرق رودهاى فراوان بدان ميريزد كه از جمله ديالى و 
ين و نهروان است. نهروان از كوههاى ارمينيه و سيسر آذربايجان و شهرزور و واليت صامغان سرچشمه ميگيرد و چون نهرب

  فراهم ميشود بمحل معروف به باصلوى ميرسد. و در مجاورت
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ام دارد و از نهرهاى منشعب از دجله مايه ميگيرد و در دو فرسخى دسكرة جلوال و خانقين كه بر راه خراسان است تا مرا ن
الملك به محل معروف به باجسرى ميرسد و در اينجا نهروان ناميده ميشود و از واليت بعقوبا ميگذرد و شهر نهروان را بدو 

رجرايا بدجله ميريزد، آنگاه دجله نيم ميكند و از جسر بوران و عبرتا و برزاطيا و اسكاف بنى جنيد ميگذرد و در ناحيه ج
 .بواسط ميرسد و بمرداب بصره ميريزد و بدريا ميرسد

ايم كه چرا دجله از بستر خويش برون شد و اين در ايام كسرى پرويز پادشاه ايران بود. بستر دجله  در كتاب االستذكار گفته
ه گفتيم بمرداب رسيد. آثار بستر دجله تا وقت از جوخى بود و واليت ثرثور كسكر و جاهاى ديگر را غرق كرد تا چنانك

حاضر ما بين فم الصلح و بهندف و بادرايا و باكسايا و فامية العراق تا واليت باذبين و دبربى و قرقوب و طيب و شابرزان 
 .و در مكان و تا نهر جور و مذار نمودار است

و ارسناس و زرم و نهر دوشا كه ما بين جزيره ابن عمر و  رودهاى بسيار نيز به دجله و فرات ميريزد مانند سربط و ساتيدما
باسورين ميريزد و خابور دجله كه ما بين باسورين و قبر شاپور بدجله ميريزد و سرچشمه آن از عين بطريق واليت زوزان ارمنيه 

ادى است و قصور است و ما بين كوه جودى و كوه تنين و غيره ميگذرد و قصرهاى على بن داود كردى كه از طايفه رهز 
ديگر بر آنست. و رودسفان كه سرچشمه آن از ناحيه عمر و قاره و كوه معروف به علم شيطان در مجاورت طور عبدين 

اند در آنجا هستند، و خابور فرات   ها بوده اى از سريانى ها كه تيره ميگذرد. طور عبدين همان كه است كه باقيماندگان آرمان
اند در ناحيه قرقيسيا بفرات ميريزد، رودهاى ديگر نيز هست.  ن است و آنرا عين الورده ميگفتهكه سرچشمه آن از رأس العي

  طول بستر دجله از آغاز تا آخر قريب چهارصد فرسخ و بقولى
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 .بيشتر است

هائى در ارتفاعات و كوههاى واليت  است كه از اقليم پنجم از چشمهو هم از رودها كه باين دريا ميرسد رود مهران سند 
معنى مولتان روزنه  -قنوچ كشور بووره و سرزمين كشمير و قندهار و طافن سرچشمه ميگيرد و بشهر مولتان ميرسد

سند است  و در آنجا مهران نام ميگيرد، آنگاه بواليت منصوره ميرسد و در حدود دو فرسخى ديبل كه از ساحل -طالست
بدريا ميريزد. از منصوره تا دريا هفت روز راه است. در مهران سوسمار هست كه همان نهنگ است چنانكه در نيل مصر نيز 
هست. طغيان آن نيز در وقت طغيان نيل است. مردابها و هورهاى بزرگ دارد نزديك سيصد فرسنگ كه همه نيزار است. و 
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اند و بدريا كشتيها دارند و  نها را ميد گويند و مردمى انبوهند و طرفدار مردم منصورهدر آنجا قومى از سند بسر ميبرند كه آ
راه كشتيهاى مسلمانان را كه بسرزمين هند و ديار چين و جده و قلزم و غيره رفت و آمد دارد ميبرند همانطور كه شوانى در 

 .درياى روم راهزنى ميكنند

خبار عن االمصار و عجائب البلدان گويد: سرچشمه مهران سند و نيل از ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ در كتاب اال
يكجاست و توافق طغيان آنرا و اينكه در هر دو نهنگ هست و ترتيب زراعت هر دو واليت يكى است دليل آورده و 

غيره هست و هاى هند چون خليج صندابور و خليجهاى زابج و  ندانم اين را از كجا دانسته است. نهنگ در بيشتر خليج
مردم و حيوانات را چون مردم و حيوانات مصر آزار ميكند. از اين مهران، رودى منشعب ميشود كه آنرا مهران كوچك  

 .گويند

 .طول بستر مهران بزرگ از اول تا آخر نزديك پانصد فرسخ و بقولى بيشتر است

بزرگتر است و بسيارى از اقوام هندو و غيره و هم از آن جمله رود بزرگ هند معروف به جنجس (گنگ) است كه از مهران 
  هاى آن مسكن بر كناره
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دارند. سرچشمه اين رود از ناحيه تبت است و ما بين سرچشمه تا تبت آبادى نيست و در مجاورت جزيره معروف بجزيره 
ميريزد و طول بستر آن از آغاز تا انتها چهارصد فرسخ و بقولى پانصد فرسخ است.  برهنگان كه از جزاير هند است بدريا
بر ساحل همين رود بود و هندوان در اين باب اختالف ندارند. و جز  -پادشاه هند -مقابله اسكندر پسر فيليپس با فور

رودهاى فارس و كرمان و هيرمند  اين، رودهاى بزرگ ديگر چون رودهاى واليت اهواز كه مشرقان و دجيل و غيره است و 
كه رود سيستان و غزنين و دوار و زابل و كابل و ناحيه مكران است و رودهاى سند و هند و چين و كوهستان صغد و 

 .فرغانه و ديگر ممالك اطراف باين دريا ميرسد

  ذكر درياى دوم كه درياى رومى است

رب و اندلس و فرنگ و سقالب و روميه و اقوام ديگر است. درياى دوم كه رومى است، درياى روم و شام و مصر و مغ
طول آن پنجهزار ميل و عرض آن مختلف است، جائى هشتصد ميل و جائى هفتصد ميل و جائى ششصد ميل و كمتر و 

اند كه طول اين دريا  بيشتر از اين است. بمرور زمان خشكى بدريا و دريا بخشكى پيش رفته است. جمعى بر آن رفته
ر ميل است و بيشتر عرض آن چهارصد ميل است. آغاز دريا خليجى است كه از درياى اقيانوس محيط جدا ميشود ششهزا
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و بنام زقاق معروف است و ما بين طنجه و سبته از كناره افريقا و جزيره ام حكيم و غيره از سواحل اندلس است. عرض 
از آنجا تا محل وسعت و عظمت دريا نزديك سه روز راه دريا در آنجا نزديك ده ميل است و جريان آن نمودار است و 

 .است

ايست كه از كوه قمر كه هفت درجه و نيم آن  از جمله رودهاى بزرگ كه باين دريا ميريزد نيل است و آغاز آن از چشمه
 .سوى خط استواست برون ميشود

 چهاراين مسافت معادل يكصد و چهل و يك فرسخ و يك سوم فرسخ است كه برابر با 
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صد و بيست و پنج ميل است. آنگاه از اين چشمه ده نهر منشعب ميشود كه هر پنج نهر بيكى از دو مرداب ميريزد كه در 
ه در اقليم اول ناحيه جنوب و آن سوى خط استواست، سپس از هر مرداب سه نهر برون ميشود و همگى بمردابى ميريزد ك

است و نيل مصر از اين مرداب برون ميشود و سرزمين سودان را طى ميكند و بشهر علوه پايتخت نوبه و پس از آن به 
شهر دنقله كه آن نيز متعلق بكشور نوبه است ميگذرد و از اقليم اول گذشته در اقليم دوم به شهر اسوان صعيد مصر 

ت نوبه است، سپس صعيد مصر را طى كرده به فسطاط ميرسد و پس از آن در ميرسد كه نخستين شهر اسالم در مجاور 
چند مصب بدرياى روم ميريزد كه در اقليم سوم است. از خط استوا تا اسكندريه كه يكى از مصبهاى نيل است و بر ساحل 

و دو ثلث  دريا جاى دارد سى درجه است كه هزار و هشتصد و بيست ميل ميشود و برابر با ششصد و شصت فرسخ
فرسخ است. بنابر اين از آغاز نيل كه كوه قمر است تا انتهاى آن كه درياى روم است هفتصد و چهل و هشت فرسخ و دو 

اند كه از سرچشمه تا  سوم فرسخ ميشود كه برابر دو هزار و دويست و چهل و پنج ميل است. بعضى كسان بر اين رفته
 .مصب نيل هزار و صد و سى و چند فرسخ است

هاى اقامت زنگان نزديك اين كوه قمر است و تا ديار سفاله زنگ و جزيره قنبلو كه مردم آن مسلمانند و  يك قسمت حوزه
ديار بربرا و حفونى امتداد دارد. در كتابهاى سابق خويش از علت انتساب اين كوه به قمر و آثار عجيبى كه هنگام كمال و 

 .ايم اند سخن آورده يلسوفان ثنوى مانوى و ديگران در اين باب گفتهنقصان ماه در آن نمودار ميشود و آنچه ف

و ديگر رود سيحان است كه رود اذنه در بند شام است و از شهر سيحان از واليت ملطبه كه در بند جزاير است سرچشمه 
 .اند دارد، و بروزگار ما روم و ارمن بر بيشتر اين نواحى تسلط يافته
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هاى آن سوى واليت مرعش  و هم رود جيحان است كه آن نيز رود مصيصه در بند شام است و از اقليم هفتم از چشمه
 .مايه ميگيرد

هائى زير گردنه معروف به عقبة االكواخ از يك كوه خاكى سرخ رنگ در  و نيز بردان رود طرسوس بندر شامى كه از چشمه
رت هرقله از دربند قبادق (كاپادوكيه) مايه ميگيرد و پس از طى يك ميل راه دو قسمت ميشود: قسمتى به هرقله و مجاو 

قسمت ديگر به طرسوس ميرود و در دو منزلى اين دو شهر در محل معروف به قطاليه، رود معروف فاتر كه رودى پر آب 
ة البراذع سرچشمه دارد. بستر آن تا به بردان برسد نزديك بيك روز است بدان ميريزد. رود فاتر از زير گردنه معروف به عقب
اند زيرا بسيار سرد است، آنگاه بردان به طرسوس ميرسد و در شش  و يك شب راه است، و آنرا به تسميه ضد فاتر گفته

 .ميلى آنجا بدرياى روم ميريزد

معروف به لبوه ما بين حمص و دمشق سرچشمه  و نيز ارنط كه رود حمص و حماة و شيزر و انطاكيه است و از دهكده
 .دارد و درياچه فاميه را ميشكافد و در نزديكى انطاكيه نهر رقيا كه از درياچه جندراس مايه دارد بدان ميريزد

و جز اين رودهاى بزرگ ديگر از ديار اندلس و فرنگ و سقالب و روميه و ديگر واليتهاى روم باين دريا ميريزد و بسيارى 
بهاى شمال از راه خليج قسطنطنيه كه از درياچه مايطس ميآيد بدان ميريزد، چنانكه پس از اين در همين كتاب خواهيم  از آ
 .گفت

در كتابهاى سابق خود علت ارتفاع شمال را نسبت بجنوب و پر آبى شمال و كم آبى جنوب را با آنچه فيلسوفان و ثنويان 
اير بزرگى كه در اين دريا هست، چون جزيره قبرس و اقريطش (كريت) و صقليه اند و جز  و ديگر حكيمان در اين باب گفته

(سيسيل) و كوه آتشفشان كه در آنجا هست و چشمه آتش سيسيل از آنجا روان ميشود و مسافران هنگام شب در فاصله 
 بيشتر از يكصد فرسخ در خشكى و
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ها چون پيكر انسانى ديده شود كه بدريا فتد و روى  هاى آن جثه ريا از آن روشنى ميگيرند، و چون آتش باال گيرد در شعلهد
آب شناور باشد و اين همان سنگ سفيد سبك است كه بوسيله آن نوشته را از دفترها و اوراق پاك كنند و بنام فنسك 

اين آتشفشان سنگ معروف زاج يافت شود كه اگر بمعده و شكم آويزند  معروف است و هم آنرا قيشورا گويند. در اطراف
براى دردهاى آن سودمند است و هم براى آب زرد سود دهد. و سنگ معروف بسّد كه مايه مرجان است نيز همين 
يس خاصيت دارد و از همين دريا استخراج ميشود. فرفوريوس مؤلف كتاب ايساغوجى كه مدخل كتابهاى منطق ارسطاطال
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است در همين آتشفشان هالك شد و متقدمان و متأخران و از جمله يعقوب بن اسحاق كندى و نيز احمد بن طيب در 
 .اند آغاز تلخيص كتابهاى منطق اين نكته را ياد كرده

  ذكر درياى سوم كه درياى خزرى است

و ديلم و آبسكون يعنى ساحل گرگان و درياى خزرى، درياى خزر و باب و ابواب و ارمنيه و آذربايجان و موقان و گيل 
طبرستان و خوارزم و ديگر قلمرو عجمان است كه بر سواحل اطراف آن مقام دارند. طول اين دريا هشتصد ميل و عرض 

 .آن ششصد ميل و بقولى بيشتر است

هاى غزان و  تر باديهاند از آن رو كه بواليت خوارزم خراسان پيوسته است. بيش بعضى كسان آنرا درياى خراسان نام داده
تركان در بيابانهاى اطراف آنست و هم محل معروف به باكه (باكو) كه محل نفت است و جزو مملكت شيروان و مجاور 

هاى آتش است و  باب و ابواب است بر ساحل اين درياست و نفت سپيد از آنجا آرند و آنجا آتشفشانها هست كه چشمه
  هاى بزرگ آتش دارد و بشب از فاصله ها هست كه چشمه در مقابل باكه جزيره از زمين نمودار ميشود. و هم بدريا
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ايم چون  دور ديده شود. ما در كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر اخبار آتشفشانهاى ديگر را كه در جهان هست آورده
و آتشفشان وادى برهوت شحر و آتشفشانهاى درياى خزر و باب و ابواب. و آتشفشان  آتشفشان صقليه كه پيش گذشت

آسك از واليت هنديجان كه ما بين فارس و اهواز است و بشب از فاصله بيش از چهل فرسخ ديده شود از همه معروفتر 
اسبدان كه بنام حمه تومان است چون از آن راه مسافر بسيار ميرود، و آتش فشان اريوجان مجاور سيروان از واليت م

فشان بزرگى   الروز ديده شود، آتش -معروف است و مجاور منجالن است و از چهل فرسخى بغداد بر راه بندنيجين و ابراز
كه در كشور مهراج پادشاه جزاير زابج و ديگر جزاير درياى چين و از جمله جزيره كله و سربزه هست و مهراج عنوان هر  

ن جزاير باشد و ملك او از بس فزونست بحساب نيايد و سپاه او را شمار نتوان كرد و هيچكس با كسى است كه مالك اي
كشتيهاى تندرو جزاير او را كه همه آباد است بكمتر از دو سال دور نتواند زد و اين پادشاه همه جور عطر و ادويه دارد و 

ديار وى فراهم ميشود كافور و عود و قرنفل و صندل و هيچيك از ملوك چيزها كه او دارد ندارد. از جمله چيزها كه از 
جوزبوا و قافله و كبابه و چيزهاى ديگر است. آتشفشان مهراج در كوهستان اطراف جزاير است و بروز از غلبه نور 

انگيز از آن برخيزد كه  خورشيد سياه و بشب سرخ باشد و شعله آن باوج آسمان رسد و گاه باشد كه صدائى عجيب و هول
از مسافت دور شنيده شود و از مرگ يكى از ملوكشان خبر دهد و گاه باشد سبكتر از اين باشد و از مرگ يكى از سران 

 .قوم خبر دهد و از قديم بطول عادت و بتجربه اعالم مرگ ملوك را از غير ملوك باز شناسند و خطا نكنند
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چون عود و سرنا و طبل و ديگر ابزار طرب و اقسام  ايست كه پيوسته در آن صداهائى در مجاورت اين كوهستان جزيره
  رقص و كف زدن شنيده شود و شنونده
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اند پندارند كه دجال در اين جزيره است  صداها را تشخيص دهد و دريانوردان سيراف و عمان و ديگران كه باين نواحى رفته
 .ايم جزيره معروف است. و آتشفشانهاى ديگر نيز هست كه گفتهو قصه اين 

و هم از رودهاى بزرگ و معروف كه باين دريا ميريزد رود ارتيش سياه ورود ارتيش سپيد است كه دو رود بزرگ است و هر 
اه تركان كيماك يك به تنهايى از دجله و فرات بيشتر است و ما بين دو مصب آن قريب ده روز راه است و ييالق و قشالقگ

 .و غز بر سواحل آنست

كند و با رود  و هم رود كر كه از واليات تفليس و شهر صغدبيل از واليت جرزان ميگذرد و سپس از واليت بردعه عبور مى
ريزد و رود سپيد رود از ناحيه سيسر ميآيد و شاه رود كه هر دو  شود و همه بدريا مى رس كه همان رود ورثان است يكى مى

 .گذرد آذربايجان و ديلم مىاز 

گذرد و اين شهر هم اكنون پايتخت كشور خزر است و پيش از اين پايتختشان شهر بلنجر  و رود خزر كه از شهر اتل مى
بوده است و رود برطاس بدان ميريزد. برطاس از قبايل بزرگ ترك است كه ميان خوارزم و كشور خزر است اما به قلمرو خزر 

رود و هم از ديار برطاس  هاى بزرگ با مال التجاره و اقسام كاالى خوارزم و غيره مى خزر كشتى منسوب است. در رود
ترين و گرانترين پوستهاست، از آن جمله سرخ و سفيد است كه آنرا از فنك و خلنجى  پوست روباه سياه آرند كه مرغوب

جهان روباه سياه جز در اين ناحيه و اطراف آن فرق نگذارند و بدتر از همه يك قسم معروف به اعرابى است. و در همه 
نباشد و ملوك اقوام عجم بپوشيدن اين پوست سرفرازى كنند و از آن كاله و پوستين سازند. و پوست سياه سخت  

گرانبهاست، گاه باشد كه پوست سياه را بناحيه باب و ابواب و بردعه و واليتهاى خراسان يا بطرف شمال و ديار سقالب  
 پيوسته است و از آنجا بديار فرنگ و اندلس برند و اين پوست سياه و سرخ بديار مغرب رسد و پندارند كه بشمال
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از ديار اندلس و ممالك مجاور آن چون فرنگ و سقالب است. طبع روباه سياه گرم و خشك است و از تلخى گوشتش 
معلوم است و پوست آن از ديگر پوستها گرمتر است و طبع آن چون آتش است كه گرما و خشكى بر آن غلبه اين نكته 

زدگان و پيران سودمند است. مهدى هنگام اقامت رى خواست امتحان كند كه كدام يك از  دارد و پوشيدن آن براى رطوبت
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ها ببست و اين بسالى سرد و پر برف بود و  ام پوستپوستها گرمتر است. پس، چند شيشه را پر آب كرد و سر آن را باقس
اى كه بپوست روباه سياه بسته شده بود كه يخ نزده بود و  ها را بخواست. همه يخ زده بود مگر شيشه چون صبح شد شيشه

 .بدانست كه از همه گرمتر و خشكتر است

رود كه  است و هم رود بزرگ معروف به گزلو هم از آن جمله رود خزر معروف به اوم است كه بزرگتر از دجله و فرات 
ريزد و مصب آن در همين دريا در مجاورت باب و ابواب است و در  بمعنى رود گرگ است و آب از كوه قبق بدان مى

همين جا بر روى رود پلى بزرگ و شگفت همانند پل سنجه است. پل سنجه يكى از عجايب جهان است و در ناحيه 
 .ريزد . سنجه رودى است كه پل بنام آن شهره است و بفرات مىسميساط دربند جزاير است

هايى است در اقليم  و هم از آن جمله رود كلف يا جيحون است كه رود بلخ و ترمذ و خوارزم است و آغاز آن از چشمه
رباط  پنجم، آن سوى رباط، معروف به بدخشان كه تا بلخ بيست روز راه است و انتهاى واليت بلخ همانجاست. و اين

اند. و اين رود به قوم ايقان  دربندى است كه در مقابل اقوام مقيم و بيابانگرد و ترك موسوم به اوخان و تبت و ايقان نهاده
شود و دو فرسخ باالى شهر ترمذ بكمال  ريزد و آبهاى فراوان سوى آن جارى مى منسوب است و نهرهاى بسيار بدان مى

آب رود چندان است كه گوئى دريائيست و از باالى ترمذ از سمت شرق و از سمت  رسد و اين محل را ماله نامند و مى
 ٦٢واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                         غربى رباط بلخ و از دوازده فرسخى آن

ميل است و  تر است و عرض رود در اينجا نزديك دو گذرد. اينجا تنگ ترين گدار اين رود است كه از همه جا پر آب مى
در جاهاى ديگر گشاده شود، چون گدار زم كه در حدود چهل فرسخ زير معبر ترمذ است. زم شهريست نزديك اين گدار 

ها قرار گرفته است. در ناحيه شرقى رود هيچ آبادى نيست، بيابانى است كه بواليت  بسمت غربى كه ميان ريگها و بته
تر از گدار زم است. آمو شهريست بر سمت  آمو كه قريب پنجاه فرسخ پائينرسد و نيز گدار  نخشب و سمرقند و غيره مى

 .غربى رود و بفاصله چهار ميلى كه در مقابل آن در سمت شرقى رود، شهرى بنام فربر است كه دو ميل از رود فاصله دارد

هيجده فرسخ است و تا حصار از فربر تا بخارى پايتخت خاندان اسماعيل بن احمد بن سامان خداوند و فرمانرواى خراسان 
بزرگ كه بخارى و آباديهاى آنرا دربر گرفته پانزده فرسخ است. اين حصار را يكى از شاهان سغد بروزگار قديم براى 

جلوگيرى از تاخت و تاز اقوام ترك و دفع زحمت ايشان بنا كرد و در ايام مهدى تجديد بنا شد، زيرا چنانكه سلمويه در  
 .باسية و امراء خراسان آورده حصار بدست ابو العباس طوسى امير خراسان ويران شده بودكتاب فى الدولة الع

و گدار خوارزم قريب هفتاد فرسخ زير معبر آمو است. گويند اسكندر پسر فيليپس پادشاه از گدار ترمذ از روى پلى كه از 
 .فزون بود پانصد كشتى ساخته بود در مدت هفت ماه گذشت از بس كه سپاه و همراهان وى
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ريزد. جرجانيه شهرى است كه نزديك اين مصب است  رسد و بدرياچه معروف جرجانيه مى آنگاه اين رود بواليت خوارزم مى
هاى جهان است و وسعت آن چهل در چهل فرسنگ است. از اين درياچه رودهاى بزرگ برون  اين درياچه بزرگترين درياچه

ريزد. اين رود تند آب و عميق است و واليت شاش را  ش نيز باين درياچه مىريزد. رود شا شود و بدرياى خزرى مى مى
  كند، بلكه سيراب نمى
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ريزد كه در حدود واليت  آبشخور آنها از رودى بزرگ موسوم به ترك است كه با رود فرغانه و رود خجنده به شاش مى
 .ها با اقسام كاال روى آن بدرياچه رسد و از مصب جيحون سوى خوارزم رود بزرگ و دريا وار شود و كشتىفارياب، 

شود و اين از آغاز كانون دوم است كه در سمت واليت فارياب كه زمين فرو رفته  جيحون نيز بهنگام طغيان دريا وار مى
هاست كه جز بوسيله زورق  ها چون قلعه ا بر ارتفاعات و تپهها و كشتزاره پوشاند و دهكده است بعرض سى فرسخ زمين را مى

با هم راه ندارد. ترتيب آبيارى اينجا نيز همانند نيل مصر است ولى اوقات آن مختلف است، بعالوه جيحون خيلى بيشتر از 
اضى مسطح بيش از دو ها و ار  شود در خليج هائى كه نيل از دو سو بر آن سوار مى شود زيرا زمين ها سوار مى نيل به زمين
 .فرسخ نيست

رود و نيز گويند كه در نزديك كرمان بدرياى هند  شود و در آنجا فرو مى گويند رود جيحون به نيزارها و مردابها منتهى مى
يت  ايم، زيرا رودهائى كه در وال ايم و اين را مطابق واقع نيافته ريزد. ما بگرمسير و سردسير فارس و كرمان و سيستان رفته مى

ريزد معروف است. طول بستر جيحون از آغاز تا جائى كه بدرياچه  كرمان از ناحيه هرمز كه ساحل آن واليت است بدريا مى
 .ريزد قريب چهارصد فرسنگ و بقولى كمتر و بقولى بيشتر است جرجانيه مى

  ذكر درياى چهارم كه بنطس است

ديگر است كه از شمال از حدود شهر موسوم به الزقه كه آن درياى چهارم درياى بنطس و درياى برغر و روس و اقوام 
 .سوى قسطنطنيه است امتداد دارد

طول دريا هزار ميل و سيصد ميل است بعرض صد ميل. اين دريا بر كنار معموره شمال است و قسمتى از آن زير قطب 
  شمالى است و نزديك آن شهرى است كه پس از آن

 ٦٤واإلشراف/ترجمه،متن،ص: يهالتنب                        
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 .آيد ريزد از آنجا مى آبادى نيست و توليه نام دارد. خليج قسطنطنيه كه بدرياى روم مى

طول خليج سيصد ميل و قريب پنجاه ميل است بترتيبى كه پس از اين در همين كتاب خواهيم گفت. در جاهاى تنگ جريان 
 .آب نمودار است و آب خليج سرد است

ها و رودهاى بزرگ بدرياى  اند. اين دريا بوسيله بعضى خليج رياى بنطس و درياچه مجاور آن را يكى شمردهبعضى مردم د
اند درياى  اند بغلط پنداشته باب و ابواب پيوسته، بدين جهت بعضى كسان كه درباره درياها و معموره زمين كتاب تأليف كرده

 .بنطس و درياچه مايطس و درياى خزر يكى است

ريزد طنايس است كه از شمال سرچشمه دارد و بسيارى از مردم سقالب و  ه رودهاى بزرگ و معروف كه باين دريا مىاز جمل
 .اقوام ديگر كه در اقصاى شمالند بر سواحل آن مكان دارند

اى آن رودهاى بزرگ ديگر نيز بدان ميريزد چون رود دنبه و مالوه و اين نام سقالبى آنست و آن رودى بزرگ است كه پهن
نزديك به سه ميل است، و چند منزل آن طرف قسطنطنيه است و اقامتگاه سقالبيان نامجين و مراوه بر سواحل آنست، و 

 .اند بسيارى از مردم برغر نيز از وقتى مسيحى شدند آنجا مقيم شده

 .دگير  ايم، از اين رود مايه مى گويند رود ترك كه همان رود شاش است و از پيش آنرا ياد كرده

  ذكر درياى اوقيانوس كه محيط است

اند و بيونانى  ها آنرا اخضر گفته شود و خيلى درياى محيط بنزد بيشتر كسان سر و مايه درياهاست كه همه از آن منشعب مى
اوقيانوس نام دارد و بنظر بطلميوس و غيره بيشتر اطراف آن ناشناس است. اين دريا از انتهاى معموره در شمال آغاز 

  شود و در غرب و شمال د تا بمغرب برسد و در انتهاى معموره جنوب ختم مىميشو 
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 .پيوندد نهايت معينى ندارد، در مجاورت زابج و جزاير مهراج و شالهط و هرلج بدرياى چين مى

و در حدود شمال آن جزاير برطانيه است كه دوازده جزيره است و  در حدود مغرب اين دريا جزاير معروف بجزاير خالدات
بسيارى شهرهاى اندلس و فرنگ بر سواحل آنست و بر سواحل ديگر آن در حدود واليت ابو عفير و بصره مغرب، بعضى 

ديگر از شهرهاى مغرب قرار دارد و پس از آن محل اقامت بربران و سياهان است. از ديار اندلس و فرنگ و اقوام 
رودهاى بزرگ به اين دريا ميريزد، از آن جمله رود قرطبه است كه بوقت حاضر مركز اندلس و پايتخت كشور بنى اميه 
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است. آغاز اين رود از كوهى است بنام لينشكه كه در شش منزلى قرطبه جاى دارد. در اين رود كشتيهاى بسيار تا قرطبه 
يرسد كه تا قرطبه دو روز راه است و از اشبيليه تا مصب رود بدريا دو روز راه ميرود و چون از آنجا بگذرد بشهر اشبيليه م

اى هست كه بنام قادس معروف است و روبروى شهر شذونه اندلس  است. در اين درياى محيط در مجاورت اندلس جزيره
 .است و از آنجا تا شذونه در حدود دوازده ميل است

اى مسين بر آن هست كه  نايى عجيب دارد و بر باالى آن ستونى است و مجسمهاى بزرگ هست كه ب در جزيره قادس مناره
هاى ديگرى در  از بس بزرگ و بلند است از شذونه و دورتر ديده شود كه پس از آن نيز بدريا در فواصل معين مجسمه

بروزگار قديم آنرا  هاى هركولى است كه هركول پادشاه توانا جزاير هست كه از محل يك ديگر ديده شود و اين مجسمه
ها هست به بيننده خبر دهد كه ماوراى آن راه  هاى واضحى كه بيك خط قديمى بر سينه مجسمه ساخته، بوسيله نوشته

ها براى آنها كه عبارات را نتوانند خواند معنى آنرا ميرساند، و اين كار را برعايت مصالح مردم   نيست و اشاره دست مجسمه
 ا خويشتن راكرده است كه در اين دري
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ها از روزگار قديم تا بوقت حاضر يعنى سال سيصد و چهل و پنجم معروف است و  بخطر نيندازند. قصه اين مجسمه
از آن جمله مؤلف منطق اند.  اند از آن ياد كرده فيلسوفان قديم و ديگر كسانى كه بوضع زمين و اخبار جهان عالقه داشته

و همچنان روانست «در كتاب آثار علوى كه چهار مقاله است، در مقاله اول ضمن سخن از رود معروف به طرسيوس گويد: 
و هم او در آخر مقاله دوم از كتاب السماء و العالم كه چهار » هائى كه هركول پادشاه توانا بپا كرده ميگذرد. تا از مجسمه

هاى هركول  اند محلى كه بنام مجسمه دليل كوچكى زمين اينست كه پنداشته«از كوچكى زمين گويد:  مقاله است ضمن سخن
و هم اسكندر افروديسى » اند همه درياها يكى است. معروف است به نخستين سرحدات هند پيوسته است بدين جهت گفته

قريب پانصد ورق است از آن ياد كرده  در شرح كتاب آثار علوى ارسطاطاليس كه مفصلترين كتاب در اين باب است و
است. بطلميوس در كتاب المدخل الى الصناعة الكرية گويد كه آن سوى خط استوا زير مدار جدى سودانى هست كه 

همانند سودان زير مدار رأس السرطان است كه اين طرف خط استوا رو به شمال است، و درياى اقيانوس از ناحيه مشرق 
لع جدى است، پس از آن از مشرق زمستانى بسوى شمال منحرف ميشود تا بمغرب تابستانى ميرسد  زمستانى ميآيد كه مط

 .كه مغرب سرطان است

گويد كه اين مطلب را از كتابهائى كه درباره نقاط جنوبى مصر نوشته شده بدست آورده است و مصريان در نتيجه توجه 
 .اند اند باين مطلب دست يافته واحى ميفرستادهملوكشان كه مردم معتمد را براى شناسائى اقوام اين ن
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اند كه تعيين مساحت و فواصل اين درياها بطريق تخمين و تقريب بوده است كه  مسعودى گويد: بسيارى از كسان بر اين رفته
مؤلف بسبب عجز بشر از مشاهده و وصول به نهايت دريا تحقيق آن ميسر نبوده است و ما در كتابهاى سابق خود گفتار 

  منطق را در كتاب آثار علوى با گفتار متقدمان و متأخران درباره علت انتقال
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ايم، با گفتگو از كيفيت مد و جزر ساالنه و ماهانه، و اينكه  درياها و رودها و جوانى و پيرى و زندگى و حركت زمين آورده
ى درياها چون درياى حبشى و اقيانوس مد نمايان و نيرومند است و در بعضى ديگر چون درياى روم و خزر و چرا در بعض

مايطس ضعيف و نهان است و با وجود اين در درياى روم در مجاورت مغرب نمايان ميشود تا آنجا كه در يكى از جزاير 
ارد و گوسفندان مردم شهر صبحگاه هنگام جزر كه آب ساحلى افريقا شهرى بنام جربه هست كه با دريا يك ميل فاصله د

پس ميرود بيرون ميآيد و بر ساحل چرا ميكند و بشبانگاه پيش از مد بجزيره باز ميگردد، و هم گفتار بعضى طرفداران شرايع 
يا يكى از  را كه گويند مد و جزر نتيجه عمل ملكى است كه خداوند عز و جل در اقصاى درياها موكل اين كار كرده كه پا

گردد و اين جزر است، و گفتار كسانى از   -انگشتان خود را در آب دريا نهد و مد شود و چون بردارد آب بمحل خود باز
اند جزر و مد بعللى است كه علم آن خاص خدا است و كسى از خلق خويش را از آن مطلع نكرده است تا  آنها كه گفته

اند آيا اين بتأثير خورشيد يا  دالل كنند و اختالف فيلسوفان قديم ملل را كه گفتهعبرت گيرند و بوحدانيت و تدبير او است
بتأثير ماه است كه وقتى نور آن كامل شود مد رخ دهد و هنگام نقصان جزر شود، چنانكه تأثير آن بهنگام كمال در تن 

اين موقع اخالطى كه در تن مردم است حيوانات ناطق و غير ناطق از شدت و غلبه گرما و رطوبت نمودار ميشود، زيرا در 
تر  از خون و بلغم و غيره در ظاهر تن و عروق باشد و رطوبت و نكوئى ظاهر تن را بيفزايد و بهنگام نقصان ماه ضعيف

باشد و سرما بر آن چيره تر شود و اخالط در عمق تن و عروق باشد و ظاهر تن را خشكى افزايد و اين بنظر علماى طب 
و هم بدليل تغيير حالت بيماريها از زيادت و نقصان ماه، زيرا تن كسانى كه در اول ماه بيمار شوند بدفع مرض معلوم است، 

  تواناتر باشد و تن آنها كه در آخر ماه بيمار شوند بدفع مرض

 ٦٨واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

م بحران در روز هفتم و چهاردهم و بيست و يك و بيست و هشتم توان يافت كه تر باشد. و هم تأثير ماه را در اقسا ناتوان
ماه چهار شكل دارد: نصف و تمام و نصف پس از تمام و محاق و هر يك از اين اشكال هفت روز دارد كه در اثناى هفت 

و هشتم در محاق است  روز به نصف ميرود و تا چهاردهم تمام ميشود و تا بيست و يكم دوباره نصف ميشود و در بيست
و بحرانها نيز در روز هفتم و چهاردهم و بيست و يكم و بيست و هشتم بصحت پيوندد و نيز در نصف اين دورانها 
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ترين شكل تقسيم آنست، با مطالب ديگر درباره اختالف كسان درباره بحران و اينكه  ها روشن بصحت پيوندد كه نيم نيمه
شد مولود كاملتر و بزرگتر از مولود آخر ماه شود و هم تأثير ماه بهنگام كمال در نمو و نتاج حيوانات وقتى در اول ماه 

فزونى مو و مغز و شير و تخم حيوان و حيض زنان و فزونى ماهى بدرياها و رودها و غيره و نمو درختان و سبزيجات و 
هنگام نقصان ماه نقصان يابد، فلزات نيز در اول  ها و گلها و ديگر گياهان كه كشاورزان دانند، و اينكه همه اين چيزها ميوه

ماه جوهر و رونق و صفاى ديگر دارد، گزش خزندگان زمين از مار و عقرب و غيره و هم عمل درندگان در اول ماه سختتر 
ا نمونه و بدتر و در آخر ماه ضعيفتر است و تأثيرات ديگر ماه و مطالب ديگر كه فهرست آنرا نياورديم كه اندكى ميگوئيم ت

 .بسيار باشد

بنزد مطلعان علم نجوم ستارگان هفتگانه كه دو نّير و پنج سيار است و ديگر ستارگان در اين جهان اثر دارد، اما تأثير ماه 
 .روشنتر است كه ماه باين جهان نزديكتر است و ستارگان ديگر دورند. و اين نكات در كتب متقدمان بتفصيل آمده است

كتابى دارد كه همه گفتار جالينوس را از كتابهاى او در باره تأثير خورشيد و ماه در اين جهان فراهم   ثابت بن قره حرانى
آورده است و پسر وى سنان بن ثابت آنرا بمعرض استفاده ما نهاد. و نيز در كتابهاى سابق خود گوهرهاى حيوانى و معدنى 

  ان و غيرهو حجرى را كه خاص هر درياست چون مرواريد و ياقوت و مرج
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ايم و اينكه سبب شورى و تلخى و غليظى آب دريا چيست و چرا با همه آبى كه از  و داروها و عطرها و غيره را ياد كرده
شيرين رسيد فروتر ميرود كه آب هاى سنگين را ميبرد و چون به رودهاى  يابد و چگونه كشتى رودها بدان ميريزد فزونى نمى

 .خوش لطيف و آب شور غليظ است و غلظت مانع فرو رفتن در آن ميشود

مؤلف منطق در كتاب آثار علوى بر اين نكته دليل آورده بدينسان كه اگر تخم مرغى را در ظرفى پر از آب شيرين جا دهيم 
ب را اشباع كند يا تخم را در ظرفى پر از آب دريا افكنيم، فرو رود و اگر نمك را در آب افكنيم و بگذاريم تا حل شود و آ

هائى كه در آب شيرين غرق شود بيشتر از كشتيهائى كه در آب  روى آب بماند. گويد: و دريانوردان نقل ميكنند كه كشتى
ن يا شور غرق شود، فرو ميرود و درياچه فلسطين را دليل آورده كه سخت تلخ و شور است و اگر دست و پاى انسا

حيوانى را ببندند و در آن بيندازند روى آب بماند كه نسبت به غلظت و سنگينى آب سبك باشد و اگر جامه كثيف را در 
 .آن فرو كنيم از شدت تلخى و شورى آب فورًا پاك شود، و در آنجا ماهى نباشد
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يا درياچه اريحا و زغر است و ما آنرا  المنتنه -اند بحيرة مسعودى گويد: اين درياچه كه ارسطاطاليس و ديگران ياد كرده
ايم. رود اردن كه از درياچه طبريه سرچشمه دارد باين درياچه ميريزد. درياچه طبريه از رودى مايه ميگيرد كه از درياچه  ديده

 .قدس و كفرلى ميآيد و آبهاى بسيار از ناحيه فرعون و خيط دمشق و غيره بدان ميريزد

بشكافد و همچنان مشخص باشد تا بوسط آن رسد و آنجا فرو رود و ما بين كفر ساباى بريد و  رود اردن بحيرة المنتنه را
اى بزرگ برآيد كه همان نهر ابى فطرس است كه بدرياى روم ميريزد و بستر آن چند ساعت راه است  رمله فلسطين از چشمه

 و آب آن چون جيوه سنگين است و جاده از آن ميگذرد. اين را
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فطرس نمودار شده و چنانكه ميگويند  -اند و در چشمه رود ابى اند كه چيزهائى در رود اردن انداخته از آنجا دانسته
نيز گويند كه اند. درباره زر نرود اصفهان  اند اين را امتحان كرده عالقمندان امور جهان كه در ايام قديم ملك اين واليت بوده

در آخر واليت اصفهان به ريگزارى ميرسد و فرو ميرود، آنگاه در كرمان نمودار ميشود و بدرياى حبشى ميريزد و اين را از 
اند كه يكى از ملوك سلف چيزى بريك نى نوشت و در محل فرورفتن رود انداخت و در رود كرمان نمودار شد،  آنجا دانسته

ودى نكوست و مردم ايران درباره آن اشعار بسيار دارند. در اين بحيرة المنتنه جاندار از ماهى و ايم، ر  ما اين رود را ديده
ها را هرس كنند تا كرم نزند و  غيره نيست و گل سرخى كه آنرا قفر اليهود گويند از آنجا برون آرند كه بداسى مالند و تاك

اى عجيب  ى كه از آن برميخيزد و ترتيبى كه پديدار ميشود قصههاى ديگر نيز دارد و ترتيب بيرون آوردن آن و صدائ فايده
دار است.  دارد. و هم بدرياچه و اطراف آن سنگ زرد معروف به سنگ يهودى يافت شود كه چون خربزه مخطط و دانه

معموره اند كه اين سنگ را اگر صاليه كنند و بخورند سنگ كليه را بشكند. در همه  ابقراط و جالينوس و ديگران گفته
 .اى كه جاندار در آن پديد نيايد جز اين درياچه نيست شناخته جهان درياچه

تر و شورتر  درياچه كبودان كه بنزديكى شهر ارميه و واليت مراغه آذربايجان است از اين درياچه بزرگتر و پر آب تر و تلخ
دان كه در جزيره وسط آن هست آمده است. اى بنام كبو  است و در آن نيز جاندار بوجود نميآيد. نام درياچه از دهكده

مالحان كشتيها كه بر اين دريا ميرود در اين دهكده اقامت دارند. رودها و آبهاى بسيار از واليت آذربايجان و جاهاى 
 .اند ديگر باين درياچه ميريزد و هيچكس از اينها كه گفتيم وصف آن نكرده

  كتابى نكو دربارهاحمد بن طيب سرخسى رفيق يعقوب بن اسحاق كندى  
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مسالك و ممالك و درياها و رودها و اخبار بلدان و غيره نوشته و نيز ابو عبد اهللا محمد ابن احمد جيهانى كتابى درباره 
هاى  قوام و ديگر اخبار شگفت و قصهوصف جهان و اخبار و عجائب آن و شهرها و واليتها و درياها و رودها و مسكن ا

 .ظريف تأليف كرده

كتاب المسالك و الممالك ابو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا بن خردادبه در وقت حاضر از همه اين كتابها ميان خاص و عام 
ر عن البلدان و  معروفتر است و هم محمد بن احمد بن نجم بن ابى عون دبير، كتابى موسوم به النواحى و اآلفاق و االخبا

اند و بسيار  كثير من عجايب ما فى البر و البحر دارد و كسان ديگر كه نامشان نياورديم هر كدام رنجى برده و كوششى كرده
 .باشد كه يكيشان چيزى يافته كه ديگرى نيافته است

يل و براهين آن از عقل و خبر ما در اين كتاب و كتابهاى سابق خودمان كه اين هفتم آنست اخبار و عجائب جهان را با دال
ايم. ما اگر چه روزگارمان از روزگار  و ديگر مطالب مشهور ياد كرده و باقتضاى موضوع از اشعار براى آن شاهد آورده

 .مؤلفان سلف مؤخر است اما اميدواريم كه در كار تصنيف از آنها وانمانيم

واند بود كه خاطر ها توارد كند و بيك راه رود و باشد كه تأليف اگر آنها حق تقدم دارند ما نيز فضيلت و اقتدار داريم، ت
تر باشد كه تجربه آموخته و از خرده گيرى هراسان و از خطا گريزان است، از اينجاست كه  خلف از سلف نكوتر و پخته

و خدا عز و جل از نهايت است  علوم پيوسته بسط يابد و نهايت ندارد، كه خلف چيزها يابد كه سلف نيافته است و اين بى
ولى عادت بسيار كسان تكريم سلف و احترام كتب قديم و ». اى دانائى هست و باالى هر داننده«اين خبر داده فرمايد: 

تر دهد. ابو عثمان عمرو بن بحر  مدح گذشته و ذم موجود است و گرچه مؤلفات تازه فوائد بيشتر داشته باشد و بهره فزون
داشت و كسى گوش بدان نميداد و  كرد و آنرا بخويش منسوب مى م بر مطلب تأليف مىجاحظ گويد كه وى كتاب منظ

  سوى آن توجه
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كرد و به عبد اهللا بن مقفع يا سهل بن هارون منسوب ميداشت   تر از آن تأليف مى كرد، آنگاه كتابى ناقصتر و كم فايده نمى
ه با شتاب نسخه از آن برميداشتند، فقط براى آنكه منسوب به متقدمان بود و هم از اين جهت كه مردم اين روزگار ك

كنند. اما اينان گروهى هستند كه بزرگان قوم  برند و درباره فضائل خاص وى هم چشمى مى نسبت بمعاصر خويش حسد مى
مناط اعتبار است كه هر چيزى را بجاى خود شناسند و حق و انصاف را بينان  بآنها اعتنا ندارند، رفتار صاحبنظران و نكته

رعايت كنند، متقدم را اگر ناقص باشد مزيت ننهند و متأخر را اگر برجسته باشد قدر نكاهند و تصنيف كتب و تدوين علوم 
 .براى امثال اينان كنند
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 .كنيم سكنهايشان ياد مىاند با زبانها و م اكنون اقوام هفتگانه را كه بروزگاران سلف بوده
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  ذكر اقوام هفتگانه و زبانها و عقايد و مسكنهايشان و امتيازاتى كه هر قوم داشته و مطالب مربوط بدان

حدوث جهان  اند با مطالب طرفداران شرع يا معتقدان  سخنانى را كه كسان درباره آغاز نژاد و پراكنده شدنشان در زمين گفته
اند در   اند چون برهمنان و غيره، و گفتار، طرفداران قدم را كه هندوان و فيلسوفان و ثنويان مانوى بوده كه مطيع شرايع نشده

 .كنيم ايم و اكنون از اقوام هفتگانه سخن مى كتابهاى سابق خود گفته

اند كه بسه  وام معتبر و بزرگ قديم هفت قوم بودهاند كه اق كسانى كه باخبار اقوام قديم و مسكنهايشان عالقه دارند گفته
 .اند: اخالق و زبان و اندام چيز امتياز داشته

پارسيان قومى بودند كه قلمروشان ديار جبل بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور ارمينيه و اران و بيلقان تا دربند كه 
گرگان و ابرشهر كه نيشابور است و هرات و مرو و ديگر باب و ابواب است و رى و طبرستان و مسقط و شابران و  

ها پيوسته  واليتهاى خراسان و سيستان و كرمان و فارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان كه در وقت حاضر باين واليت
 يرااست، همه اين واليتها يك مملكت بود، پادشاهش يكى بود و زبانش يكى بود، فقط در بعضى كلمات تفاوت داشتند، ز 
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نويسند يكى باشد و تركيب كلمات يكى باشد زبان يكى است و گرچه در چيزهاى ديگر  وقتى حروفى كه زبان را بدان مى
 .تفاوت داشته باشد چون پهلوى و درى و آذرى و ديگر زبانهاى پارسى

اند كه  سريانيان باشند و به تورات ضمن سخن خدا عز و جل خطاب بابراهيم ياد شده قوم دوم كلدانيان بودند كه همان
ارسطاطاليس نيز در كتابى كه آن را » منم پروردگارى كه ترا از آتش كلدانيان رهانيدم تا اين واليت را ميراث تو كنم.«فرمايد: 

نام دارد، » بوليطيا«نانى را در آن آورده و بيونانى سياست مدن ناميده و سياست بسيارى اقوام و شهرهاى يونانى و غير يو 
و شمار اقوام و شهرهايى كه از آن سخن آورده يكصد و هفتاد است و هم در كتابهاى ديگر خود و هم بطلميوس و 

 .اند ديگران آنها را بهمين اسم يعنى كلدانيان ناميده

گون بودند از قبيل نونويان و اثوريان  طوايف و قبايل گونه پايتخت معتبر مملكتشان كلواذى عراق بود و بدان منسوب شدند.
اند شدند از اين رو كه فرزندان نبيط بن باسور بن سام  و ارمان و اردوان و جرمقان و نبطيان عراق (گويند اينها را نبط ناميده

آبها پرداختند، و علل ديگر نيز  اند و بقولى بدين نام ناميده شدند از اين رو كه بكشف و استنباط زمينها و  بن نوح بوده
اند.) و قبايل ديگر. گويند طايفه ارمان را بدين نام خواندند از اين رو كه وقتى قوم عاد هالك شد قوم ثمود را ارم گفتند  گفته
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خبار اقوام و چون ثمود نيز هالك شد باقيماندگان ارم را ارمان گفتند كه نبطيان ارمانى بودند. ابن كلبى و ديگر عربان كه از ا
 :اند اند چنين گفته سلف خبر داشته

قلمرو كلدانيان عراق بود و ديار ربيعه و ديار مضر و شام و ديار كنونى عرب از صحرا و آباد و يمن و تهامه و حجاز و 
 .يمامه و عروض و بحرين و شحر و حضرموت و عمان و صحرائى كه مجاور عراق است و صحرائى كه مجاور شام است
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و اين جزيرة العرب، همه آن يك مملكت بود كه يك شاه داشت و زبان آن سريانى بود كه بگفته مطلعان زبان اول و زبان 
 .السالم و ديگر پيمبران بود -آدم و نوح و ابراهيم عليهم

 .گفتيم تفاوت كمى داردزبان اين اقوام سريانى چنانكه درباره پارسيان ب

عربى نيز از آن جمله است و از پس عبرى، عربى از همه زبانها بسريانى نزديكتر است و تفاوت دو زبان زياد نيست. گويند 
نخستين كسى كه به عبرى سخن گفت ابراهيم خليل عليه السالم بود، از آن پس كه از دهكده معروف به اوركشد از ديار  

كه از اقليم بابل بود بيرون شد و به حران بين النهرين رفت و با همراهان خود از فرات گذشته بشام   كوثى از واليت خنيرث
رسيد و باين زبان سخن گفت. و اين را عبرى گفتند، از اين جهت كه اين زبان هنگام عبور ابراهيم پيدا شده بود و آنرا به 

ائيليان عراق يك زبان سريانى دارند كه بنام ترجوم معروف است و عبر منسوب كردند. تورات به اين زبان نازل شده اما اسر 
تر است و عبرانى مغلق است و بسيارى  كنند كه بنظرشان آسانتر و روشن تورات را از عبرى قديم باين زبان ترجمه مى

 .اسرائيليان از فهم آن عاجزند

زار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن مقوم بن ناخور بن نزاريان كه قبيله ربيعه و مضر و فرزندان اسماعيلند، يعنى پسران ن
تيرخ بن يعرب بن يشجب بن نابت بن قيذار بن اسماعيل بن ابراهيم هستند و بقولى نزار پسر معد بن عدنان بن اد بن ادد 

 .بن يامر بن يشجب بن يعرب بن هميسع بن صابوح بن نابت بن قيذار بن اسماعيل بوده است

يمانيان كه حمير و كهالن فرزندان سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام  اين نزاريان با
  بن نوحند و ديگر قبايل جرهم و حضرموت سريانى داشته و نسب وى چنين است: ابراهيم بن تارخ كه آزر بن ناخور بن
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اروغ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ بن يرد بن مهالئيل بن س
 .قينان بن انوش بن شيث بن آدم بوده و با يمانيان در عابر مشترك است

بود و اين زبان را عربى   بيشتر نسب شناسان و مطلعان يمانى بر اينند كه اول كسى كه بعربى سخن گفت يعرب بن قحطان
 .كند گفتند كه معانى را تعريب يعنى توضيح مى

گفت، اسماعيل بن ابراهيم نيز كه با  زبان قحطان عربى نبود، بلكه وى بزبان قديم، زبان سام بن نوح و ديگران سخن مى
ان نشو و نما يافت بزبان عربى هاجر در مكه بود و ميان عماليق، فرزندان عمالق بن الود بن ارم بن سام بن نوح و جرهمي

 .سخن گفت

و نيز ما بين نزاريان كه فرزندان اسماعيل بن ابراهيمند با اسرائيليان كه فرزندان اسحاق بن ابراهيمند خالف نيست كه 
ابراهيم و اسحاق پسرش عرب زبان نبودند و اسماعيل اول كسى از اين خاندان بود كه بعربى سخن گفت. و ما بين جماعت 

اند و پيش از ابراهيم خليل  اند و سوى عاد و ثمود مبعوث شده ارى و يمانى خالف نيست كه هود و صالح عرب بودهنز 
 .اند و گرچه يادشان در تورات نيست بوده

اند كه پس از عاد ملك به يقطن يعنى قحطان بن  مسعودى گويد: جمعى از اخباريان و نسب شناسان قديم يمانى بر اين رفته
ملك قحطان همان ملك عاد است و حوادث آنها را نابود «اند كه گويد:  يد و گفته علقمه ذى جدن را شاهد آوردهعابر رس

 .«خواهد كرد

بنظر بعضى از آنها نيز قحطان پسر هود بن عبد اهللا خلود بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح بوده است و نام وى در 
پدر «اند كه گويد:  د بن سام بن نوح است، و بر اين معنى گفته شاعر را شاهد آوردهتورات جبار بن عابر بن شالخ بن ارفخش

  قحطان
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شناسان نزارى و بعضى  -اند كه هود، عابر بن شالخ بن ارفخشد بود. نسب بعضى از آنها نيز گفته» هود ذو الحقف بود.
اند كه قحطان پسر  ن هشام بن محمد بن سائب كلبى و شرقى بن قطامى و نصر بن مزروع كلبى و ديگران گفتهيمانيان چو 

هميسع بن تيمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهيم بود. و روايت هيثم بن عدى طائى و هشام بن محمد بن سائب كلبى را از 
پيمبر صلى اهللا عليه و سلم بر تنى «اند كه گويد:  دليل آوردهپدرش محمد بن سائب از ابو صالح از ابن عباس بر اين معنى 

كردند و فرمود اى فرزندان اسماعيل تير بيندازيد كه پدرتان تيرانداز بود و من  چند از جوانان انصار گذشت كه تيراندازى مى
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تند اى پيمبر خدا هر كه تو و آن گروه تيرهاى خويش را بيفكندند و گف -وى يكى از مردم خزاعه بود -يار ابن ادرع هستم
 .يار وى باشى ببرد

و ديگر يمانيان اين را نميپذيرند و گويند كه قحطان پسر عابر بن شالخ بن ». گفت تير بيندازيد من يار همه شما هستم
ذر و ايم، گويند اين روايت خبر واحد است و متواتر نيست كه قاطع ع ارفخشد بن سام بن نوح بود، چنانكه همين پيش گفته

اى فرزندان اسماعيل «موجب علم و عمل باشد و اگر خبر درست باشد معنى گفتار پيمبر صلى اهللا عليه و سلم كه گويد: 
اند. خدا عز و جل نيز خبر داده كه مسيح  ، چنين معنى ميدهد كه آنها از جانب مادر فرزند اسماعيل بوده»تير بيندازيد

بر داده كه وى بدون پدر آفريده شده است. و اگر كسى او را باينجهت كه پدر فرزند آدم بوده است در صورتى كه همو خ
نداشته از فرزندان آدم برون شمارد دروغ گفته است، بلكه از طرف مادرش فرزند آدم بوده است. و اين قوم نسب خويش را 

 .طان بن عابرند و جز اين نداننداست كه اينها فرزندان قح بهتر شناسند كه حاضر از گذشته بگفتار و كردار منظم آورده

 تر بعضى از آنها گويند كه حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان قديم
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كه قوم   اند. جنادة بن اصم عادى بخواب ديده بود از عاد بوده و گفته خلجان بن وهم را كه از ملوك عاد بود شاهد آورده
آوريد يا خوابى كه  آيا هر سال بدعتى پديد مى«عاد سوى حرم رفتند و هالك شدند و چون اين خبر به خلجان رسيد گفت: 

ايم و با آن بقبر خواهيم رفت و از  بنادرست تعبير ميشود. عاديان روشى دارند كه آنرا حفظ ميكنند و ما بر اين روش زنده
 .كه در اين شعر از حمير نامبرده است» ى ما ميگويند ننگ داريم.چيزهائى كه جرهم و حمير بناسزا

اند و روزگارشان بسيار كهن بوده و هزاران  حكايت حمير و كهالن حكايتى قديم است و از بسيارى اقوام سلف پيشتر بوده
و راويان اهل حيره و  اند و مرجع غالب آنها عبيد بن شريه جرهمى سال بر آن گذشته و مردم در اين باب بسيار سخن كرده

 .اند ديگران بوده

گفتار ميان يمانى و نزارى بسيار و رشته دراز است كه موضوعى مفصل است و درباره آن گفتگو فراوان است و كسى كه بنا 
و كتاب » فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف«بر اختصار دارد بتفصيل نميتواند پرداخت، و ما در كتاب 

به سطور مشروح در اين باب سخن گفته و بيشتر گفتار و داليل دو گروه را با » ر لما جرى فى سالف االعصاراالستذكا«
اى ميآوريم كه تذكار مطالب پيش باشد و كسان را  ايم. در اين كتاب فقط شمه اند ياد كرده ها كه بنظم و نثر كرده مفاخره
 .آن كتابهاست و نمونه و معرف آنست هاى پيشين متوجه كنيم كه اين كتاب بر مبناى بكتاب
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 .اند اند كه زبانشان يكى بوده و يك پادشاه داشته قوم سوم يونانيان و روم و سقالب و فرنگه و ديگر اقوام شمالى بوده

قوم چهارم لوبيه است كه مصر جزو آنست با نواحى جنوب و ديار مغرب تا درياى اقيانوس محيط كه زبانشان يكيست و 
 .دارند يك پادشاه

 قوم پنجم طوايف ترك خرلخ و غزوكيماك و طغزغز و خزر است كه آنها را
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اند. و قبايل ديگر كه يك زبان  اى مقيمند و نامشان را معرب كرده الخزر گفته و بفارسى خزران گويند و قبيله» سبير«بتركى 
 .يكيست دارند و شاهشان

 .قوم ششم مردم هند و سند و مجاور آن است كه زبانشان يكى و پادشاهشان يكى است

قوم هفتم چين و سيلى و نواحى مجاور آن است كه اقامتگاه فرزندان عامور بن يافث بن نوح است، پادشاهشان يكيست و 
 .زبانشان يكيست

گون شدند و عقايد و  پديد آمد و زبانها منشعب شد و اقوام گونه آنگاه مواليد فراوان شد و نسلها پياپى آمد و قبايل بسيار
 .عادات و مسكن و رسوم مختلف يافتند

پرستى همانند بودند و بتانى را مظهر  اين اقوام هفتگانه از همديگر ممتاز بودند و هر قوم پادشاهى داشت و در كار بت
در واقع بتان نمودار گوهرهاى علوى و اجسام سماوى و خدايان خاص خويش داشتند كه بجز خدايان اقوام ديگر بود. 

موجودات فلكى چون خورشيد و ماه و زحل و مشترى و مريخ و زهره و عطارد و ديگر ستارگان مؤثر در جهان زمينى بود. 
رشان اند و تأثير اقوام مجاو  شريعت هر قوم باقتضاى رسوم آنها و منابعى كه معاششان از آن بوده و خصايلى كه داشته

 .سامان يافته است

مسعودى گويد: و ما در كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار، كه اين كتاب از پى آن است، هفت انجمن معروف 
ايم. بدورانهاى مختلف هنگام حوادث و اتفاقات خاص هفت  اند ياد كرده را كه حكيمان اقوام هفتگانه بروزگار قديم داشته

اند و از حوادث روزگار كه موجب انقراض دول و  ده و به بحث پرداخته و حكمت و پند گفتهحيكم در انجمن فراهم ش
اند و درباره اينكه جهان چيست و چگونه است و چرا هست و علت و معلول و ظاهر و  شود سخن آورده تغيير ملل مى

 شود و باطن و حقيقت آن چيست و هم از ابداع اجسام و اينكه پس از فنا چه مى
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 .اند ديگر مسائل گفتگو داشته

اكنون كه اقوام هفتگانه را با مسكنها و زبانها و عقايدشان و مطالب مربوط بدان ياد كرديم. از ايرانيان و شمار ملوكشان و 
 .كنيم مدت شاهيشان ياد مى
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  ذكر طبقات ملوك ايران از كيومرث كه اول پادشاهان بود تا يزدگرد بن شهريار كه آخرشان بود و سالهاى پادشاهيشان

اند چهار هزار  بودهمدت پادشاهى ملوك ايران قديم كه سه طبقه بودند و ملوك الطوائف و ايرانيان طبقه بعد كه ساسانيان 
اند   سال و صد و چهل و پنج سال و پنج ماه و نيم بوده است. بسيارى از آنها كه باخبار طبقات ملوك ايران عالقه داشته

اند كه پادشاهى ملوك ايران قديم سيصد و سى و يك سال فترت داشت، از جمله ما بين شاهى كيومرث و اوشهنج  گفته
بود و ما بين شاهى اوشهنج و طهمورث يكصد و هشت سال فترت بود. و اگر اين  دويست و بيست و سه سال فترت

سالهاى فترت بر آن مدت كه گفتيم افزوده شود مجموع مدت چهار هزار سال و چهار صد و هفتاد و يك سال و پنجاه و 
 .شود نيم مى

  قديم ايران ملوك از اول طبقه ذكر

 البشر ابو آدم كيومرث ايشان بنزد و ميرسد بدو ايران نسب و است گل ادشاهپ آن معنى كه بود گلشاه كيومرث آنها اول
  معنى -بود نژاد آغاز از اول هزاريكه در اين و كرد شاهى سال سى بقولى و سال چهل وى. است نژاد مبدأ و
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 پادشاهى سال سى طهمورث. كرد پادشاهى سال چهل اوشهنج. بود پارس استخر وى اقامتگاه -است سال هزار هزاريكه
 وى درباره ايرانيان و كرد پادشاهى سال هزار بود ضحاك همان كه بيوراسب. كرد پادشاهى ماه سه و سال هفتصد جم. كرد
 آرام انسانى سر مغز با فقط و ميداد رنجش پيوسته كه بود وى شانه دو بر مار دو كه گويند او اخبار ضمن و كنند مبالغه
 حد از او ستم چون و يافت، پادشاهى اقليم هفت بر و كردند مى او اطاعت انس و جن كه بود جادوگرى ضحاك. شد مى

 بنام بود اصفهان اهل از كفشگرى كه مردم عامه از پارسا مردى كرد، نابود را خود مملكت اهل از بسيار مردم و گذشت
 و خواند فريدون پادشاهى و ضحاك قتل و بخلع را مردم و برافراشت خويش بعالمت پوست از پرچمى و خاست بپا كابى
 دباوند كوه بباالى را او فريدون و بگرفت را او و رفت ضحاك سوى او و شدند او پيرو خواص از بسيارى و مردم عامه

 دراز آن تفصيل و است دربند آنجا و است زنده تاكنون كه كرد محبوس آنجا و است طبرستان و رى بين ما كه فرستاد
 ستمگرى نتيجه و رسيد بضحاك آنچه از مردم. ايم آورده »الجوهر معادن و الذهب مروج« كتاب در آنرا مشروح كه است
 نام كابيان درفش صاحبش كابى بانتساب آنرا و شمردند مبارك را پرچم اين و شدند خرسند سخت بود وى تدبير سوء و

 در جز و بياراستند گرانبها جواهرات و بطال را درفش. است الخرز اشفى كنونى بفارسى و پرچم قديم بفارسى درفش. دادند
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 ايران ملوك پيش همچنان و شد مى افراشته او مقام قائم يا وليعهد يا شاه سر بر كه نميآوردند بيرون آنرا بزرگ جنگهاى
 اختالفى حسب بر ١٦ بسال آذرى رستم با آنرا بود ساسانيان از كه ايران ملوك آخرين شهريار پسر يزدگرد تا بود محترم
 بدست درفش شد، كشته رستم و شدند مغلوب ايرانيان وقتى. فرستاد بقادسيه عرب جنگ براى هست باب اين در كه

  بقولى و مدائن فتح بروز درفش تصرف بقولى. شد تقويم دينار هزار هزار دو به و افتاد فهرى خطاب بن ضرار
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 ضحاك ضد بر پيروانش و كابى كه توفيقى بواسطه. اند گفته نيز بيستم و نوزدهم را ١٦ سال و بود نهاوند فتح بروز ديگر
 آنها بر كسان كه عامه پارسايان و برجستگان درباره انگارى سهل از را خلف ملوك خويش بدوران اردشير بودند، يافته
 در نيز ارسطاطاليس. شود منجر ملك بانقراض تا گيرد باال كار گيرند آسان را اين اگر كه داشت حذر بر شوند مى فراهم
 سخن باب اين از نيز شاهى و دين سياست آشنايان ديگر و داشته حذر بر قضيه اين از را اسكندر خود هاى نامه بسيارى
 .اند آورده

 نواس ابو. اند كرده ياد او از اسالم دوران شاعران و بوده ازد قبيله از وى پندارند و دانند خويش از را ضحاك يمانى عربان
 سبأ بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن ادد بن مالك بن العشيرة سعد ابن حكم بنى وابسته هانى بن حسن
 به كرده تفاخر قحطانى قبايل و قحطان به و گفته هجا را نزار قبايل همه اى قصيده ضمن قحطان يعرب بن يشجب بن

 همين بسبب بقولى و كرد حبس آن بسبب را وى دراز مدتى رشيد كه است معروف قصيده همان اين. ميبالد ضحاك
 :است چنين قصيده مطلع. زد حد را او قصيده

 و يمنى بقوم تفاخر بعنوان كه آنجا تا. »نيست كارى كرده دگرگون آنرا آثار باران و باد و شده ويران كه اى خانه با مرا«
 :گويد ضحاك ياد

 كند هجو را نزار مردم كه آنجا تا.» بماست متعلق است مشك از پر آن محرابهاى كه صنعا و ايم بوده ناعط صاحبان ما«
 :گويد و

 .»برگير آن قبايح از پرده و بشكاف آنرا پوست و گوى هجا را نزار«

 و نزاريان فضائل از اى قصيده ضمن نزار ابن ربيعة بنى از يكى جمله از اند، گفته جواب را قصيده اين نزاريان از گروهى
 :است چنين آن آغاز كه آورده سخن يمنيان قبايح

  يمنيان پرده و كن تفاخر مردمان بر آن واالى بمقام و گوى ثنا را معد«

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٨٤:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .»مدار بيم آنها از و كن پاره را قحطان فرزندان

 سخن بابك از و كرده همانند فريدون به را افشين و كرده ياد ضحاك از گفته افشين بستايش كه اى قصيده ضمن تمام ابو
 جز و رفت فرو بخاك او و يافت تفوق ناكس بر توانا مرد: «است چنين آن آغاز و كرده مانند ضحاك به را او و آورده
 .»نيست مقيم او خاك بر كسى وحوش

 .»هستى فريدون تو و بود ضحاك چون مردم با خشونت و بسختى: «گويد كه آنجا تا

 مدت. بود نبطى كلدانى پادشاهان نخستين جزو ضحاك كه اند رفته اين بر سلف اقوام و ملوك اخبار دانايان از بسيارى
 .بود سال پانصد فريدون پادشاهى

 اند بوده وااليان يعنى بالن كه ايران قديم ملوك از دوم طبقه ذكر

 و گويند او از چيزها و دانند معتبر سخت را او ايرانيان و كرد پادشاهى سال بيست و سال صد كه بود منوشهر آنها اول
 كه داشت پسر هفت و بود فريدون پسر ايرج فرزندان از وى. بود نسل سيزده فريدون و او بين ما. كنند ياد ها معجزه
 و پيوندد، مى بدو ايرانيان نسب فروغ كه است درختى چون و رسد مى بدانها ملوكشان طبقات و ايران مردم غالب نسب
 شادنجان و شوهجان و بازنجان كردان جمله آن از منوشهرند، پسر اسفنديار پسر كرد نسل از نيز كرد قبايل ايرانيان بنظر
 و ماجردان و كيكان و جروغان و جابارقه و مستكان و جالليه و پارسيان و جاوانيه و جورقان و لريه و بوذيكان و نشاوره و

 ماه و كوفه ماه ماهات، و جبال سرزمين و اصفهان و خراسان و سيستان و كرمان و فارس قلمرو در كه ديگران و هذبانيه
 و آذربايجان و صامغان و دراباد و زور شهر و همدان و است دلف ابى كرج و برج كه ايغارين و سبذان -ماه و بصره
 و شام و النهرين بين جزيره و ابواب و باب و بيلقان و اران و ارمنيه
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 .هستند بندها در

 بن مرد بن كرد فرزندان از اينها كه گويند ايم ديده واليتها اين در را آنها از بعضى كه كرد مطلعان و متأخران از جمعى
 .هستند هوازن بن حرب بن صعصعة
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 بودند عقب بال سبيع و حرب مضر، شناسان نسب بنظر اما هستند هوازن بن سبيع فرزندان از كه گويند نيز آنها از بعضى
 .است هوازن بن بكر نسل از هوازن باقيمانده و

 بوده ميانشان كه جنگها بسبب قديم بروزگار و هستند وائل بن بكر از و ربيعه قوم از كه اند رفته اين بر نيز كردان از بعضى
 .اند شده ها قبيله و ها طايفه و بگشته زبانشان و اند شده پراكنده آنها بين ما و افتاده عجمان بسرزمين است

 از جنوب و شمال و مغرب و مشرق نشينان كوه و صحرانشينان ساير از خويش سابق كتابهاى در ما و: گويد مسعودى
 مزاته و زويله و كتامه قبايل كه افريقيه بربران و كرمانند واليت در كه قفص مردم يعنى كوچ و بلوچ و جت و كرد و عرب
 ياد اينها همه از صحرانشين اقوام ساير و بجه و فيره اقوام و بربر طوايف ديگر و لمطه و اوربه و صنهاجه و هواره و لواته و

 آن از پس. كرد پادشاهى سال شصت منوشهر پسر نوذر پسر اثفيان پسر امان پسر سهم، منوشهر پس از گويند. ايم كرده
 سال سه نيز گرشاسب. كرد پادشاهى سال سه و يافت غلبه او بر زو آنگاه. كرد پادشاهى سال دوازده ترك فراسيات
 .كرد پادشاهى

 بودند عزيزان يعنى كيانيان كه ايران قديم ملوك از سوم طبقه ذكر

 و سال شصت كيخسرو و سال پنجاه و سال صد كيكاوس و كرد پادشاهى سال بيست و سال يكصد كيقباد آنها اول
 پسر زرادشت وى پادشاهى ام سى بسال. سال بيست و سال صد نيز بشتاسب كى و سال بيست و سال صد لهراسب كى

 خود ممالك مردم و پذيرفت آنرا كه داشت عرضه وى به را مجوس دين اسپيمان پسر پورشسب
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 اين و بودند صابيان يعنى حنيفان دين بر آن از پيش ايرانيان. يافت رواج دين اين تا بجنگيد و كرد وادار آن پذيرفتن به را
 .بود داشته عرضه طهمورث به بوذاسب را مذهب

 .است بوده حنيفوا آن اصل و شده معرب كه است سريانى كلمه يك حنيف

 .ندارند فا سريانيان زيرا فاست، و با بين ما مخصوص حرف با آن تلفظ گويند

 به ايشان نسب بقولى و بود قديم حنيفى دين پيرو وى كه دارند انتساب ادريس بن متوشلخ بن صابى به صابيان كه گويند
 سابق كتابهاى در كه هست نيز ديگر سخنان. است بوده السالم عليه خليل ابراهيم بروزگار كه است مارى بن صابى
 .ايم آورده بتفصيل خويش
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 .گفتند ابستاق افزوده بدان قافى شد معرب چون كه آورد را ابستا معروف كتاب زرادشت

 و بود صدا و حرف شصت آن صداهاى و حروف شمار و بود ورق دويست سوره هر كه داشت سوره يك و بيست ابستا
 .داشت جدا صورتى صدائى و حرف هر

 .نبود ابستا زبان خاص زيرا ميشد، ساقط كه بود حروفى ديگر بعضى و بود مكرر حروف بعضى

 بزبان طال هاى ميله بوسيله را ابستا. نامند دين نوشته يعنى دبيره دين آنرا مجوسان و بود آورده پديد زرادشت را خط اين
 .بودند كنده گاو پوست هزار دوازده بر قديم فارسى

 نمازهاى در و دارند بدست كه شده نقل كنونى بفارسى ها سوره از بعضى و نميداند را زبان اين معنى هيچكس اكنون
 انجام و آغاز قصه جترشت موضوع. ديگر هاى سوره و هادوخت و بانيست و جترشت و اشتاذ مانند. ميخوانند خويش
 .است موعظه هادوخت و است جهان
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 آنگاه. است شده نازل زردشت به كه خداست كالم ايرانيان بعقيده كه ناميد زند آنرا و نوشت شرحى ابستا براى زرادشت
 .ناميد زند پا آنرا و نوشت زند براى شرحى زرادشت سپس. كرد ترجمه بپارسى پهلوى زبان از آنرا زرادشت

 .ناميدند بارده آنرا و نوشتند شرحى شرح اين براى هيربد و موبد از نيز دانشمندان

 .بسوخت آنرا بكشت را دارا پسر دارا و يافت تسلط ايران بر وقتى اسكندر و نامند اكرده آنرا ها بعضى و

 صداى و ديگر اقوام زبان كه همگان نوشته يعنى نامند دبيره كشن آنرا مجوسان كه آورد پديد نيز ديگر خطى زرادشت
 صدائى و حرف هر و بود شصت و يكصد زبان اين صداهاى و حروف شمار. نويسند بدان را غيره و طيور و حيوانات
 .داشت مفرد صورت

 حروف چهار و بيست نامند رومى آنرا اكنون كه يونانى حروف زيرا ندارد، حروف خط دو اين از بيش ملل از يك هيچ خط
 .ندارند ها و با و عين و خا و حا و است

 سريانى مانند آن حروف بعضى و است بريده آن حروف اما است سريانى مانند عبرانى است، تا دو و بيست سريانى حروف
 نه و بيست خط دو هر در نيز عربى حروف است، نزديك سريانى بخط است معروف مسند بنام كه حميرى خط. نيست
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 ديگر خط پنج آورد پديد زرادشت كه خط دو اين از بغير ايرانيان است، نزديك بهم نيز ديگر اقوام حروف و است حرف
 هائى نشانه و داليل و معجزات با را آنها همه شرح ما و نيست آميخته بعضى و است آميخته نبطى زبان با بعضى كه دارند
 و شرور شيطان يعنى اهرمن و جل و عز خدا يعنى اورمزد كه اند گفته قديم پنج درباره آنچه و اند كرده ياد زرادشت براى كه
 روشنيهاى و ماه و خورشيد اينكه علت و آن، داليل با است خميره و مايه يعنى هوم و مكان يعنى جاى و زمان يعنى گاه
  ميشاه قصه و نسل آغاز از سخن و نور و آتش تفاوت و ميكنند ستايش را ديگر
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 و اعتقادات ديگر و ميرسد بدانها ايرانيان نسب اينكه و بود كيومرث دختر مهلينه كه ميشانى و بود كيومرث پسر مهال كه
 .ايم آورده خويش سابق كتابهاى در را همه هايشان آتشكده محل و آنها عادات

 اند كرده حكايت چنين كنند، رد را قوم اين عقايد اند خواسته كه خلف و سلف از مقاالت كتب مؤلفان و اسالم متكلمان
 بدو مدتى و كرد سازش شيطان با خدا و است شيطان كه آمد پديد شرى او انديشه از و بينديشيد خداوند پندارند اينها كه

 .نميپذيرند و آنند منكر مجوسان كه ديگرى مطالب و بيازمايد را او تا داد مهلت

 .اند داده نسبت بهمگان و اند شنيده ايشان عوام بعضى معتقدات از را اين من بنظر

 پسر دارا. سال دوازده بهمن، پسر بزرگ، داراى سال، سى دخترش خمانى و كرد شاهى سال دوازده و سال يكصد بهمن
 .داشت تسلط ايران بر سال شش نيز اسكندر. سال چهارده دارا

 اين سلطنت سالهاى ايرانيان چرا كه ايم گفته الجوهر معادن و الذهب مروج كتاب هفتم جزء آخر در: گويد مسعودى
 پيكار را جنگها اين كه -ترك ملوك با ايران ملوك هاى جنگ از هم و دارند باب اين در كه رازها از و افزايند مى را شاهان
 و سيستان و خراسان در اسفنديار با دستان پسر رستم جنگهاى و ديگر اقوام با و -است كردن تالش بمعنى كه گويند

 االمم من الحدثان اباده من و الزمان اخبار كتاب در هم و. ايم آورده سخن ايامشان حوادث و اتفاقات ديگر و زابلستان
 از ملك يا اند بوده كلدانى آيا كه قديم ايرانيان اين درباره كسان اختالف از الدائره الممالك و الخالية االجيال و الماضية
 مايه كه جنگها و اختالفات بسبب كلدانيان ملك اند گفته كه را كسانى گفتار و آورده سخن است رسيده بايشان كلدانيان
 از بابل اقليم مملكت نخستين اند گفته كه آنها و شد، منقرض بودند موصل ملوك كه اثوريان بدست است شده تباهيشان

  وى از پس كه ديگر نمرودان و بود جبار نمرود ملك طوفان پس

 ٨٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        
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 جل و عز خداوند. ايم كرده ياد آنجا در هست قديم دوران اقوام درباره كه اختالفى با است آمده تورات در چنانكه بودند
 آنها از پيش كه كسانى خبر مگر: «فرموده و دانسته خويش خاص اند بوده كهن بروزگاران كه را سلف اقوام حال از اطالع
 .»است؟ نرسيده بآنها نداند خدايشان جز و اند بوده آنها از پس كه كسانى و ثمود و عاد و نوح قوم اند، بوده

  پادشاهيشان مدت و ايرانند قديم ملوك از چهارم طبقه آنها و اند آمده بشمار كه الطوائف ملوك از گروهى ذكر

 عجمان، واليت اقصاى تا بود موصل كه اثور ديار حدود از عرب و نبط و ايرانى از بودند شاه يكصد قريب الطوائف ملوك
 پسر سياوخش پسر جبار اش پسر اشكان فرزندان از كه بودند اشكانيان ميكردند آنها اطاعت ديگران كه بزرگانشان و

 آنجا در و. ميگرفتند اقامت آذربايجان شيز در را تابستان و ميبردند بسر عراق در را زمستان و. بودند شاه كيكاوس
 معدن و آبادى و دريا و خشكى از جهان و نجوم و افالك صورت از جالب رنگهاى با تصوير و بنا از شگفت آثارى تاكنون

 است محترم ايران مردم همه بنزد كه هست اى آتشكده آنجا در هم و بجاست، ديگر عجائب و حيوان و گياه و ويرانه و
 ميرسيد بسلطنت ايران شاهان از يكى چون و نيكوست، بمعنى خش و است آتش نام بفارسى آذر كه گويند آذرخش آنرا و

 .ميكرد نذرها و ميرفت آن بزيارت پياده آتشكده اين باحترام

 و تاريخ كتب در الطوائف ملوك جمله از. بردند مى بدانجا مال و هديه آذربايجان قلمرو و ماهات چون ها واليت از و
 .است بوده منظم ملكشان و اند داشته اهميتى كه آمده اشكانيان نام فقط سرگذشت

 پسر جبار اش پسر اشكان پسر اردوان پسر اشك پسر اشك آنها نخستين

 ٩٠:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 بيژن سال، ده اشك پسر گودرز و سال شصت اشك پسر شاپور و كرد شاهى سال ده كه بود شاه كيكاوس پسر سياوخش
 اردوان سال، نوزده بيژن پسر هرمز سال، چهل بيژن پسر نرسى سال، نوزده بيژن پسر گودرز سال، يك و بيست شاپور پسر
 اين. سال سيزده كوچك اردوان و سال چهار و بيست خسرو پسر بالش سال، چهل اردوان پسر خسرو سال، دوازده بزرگ
 و شصت و دويست كه اند بوده شاه يازده است، معلوم پادشاهيشان سالهاى و اند آمده بشمار كه الطوائفند ملوك از جمله
 .اند كرده شاهى سال هشت

 يادى ملوك سرگذشت كتب ديگر و ايرانيان هاى كتاب در و نيست معلوم شاهيشان مدت و نام كه اند بوده نيز پادشاهانى
 كس هر و بود بنديها دسته و اختالفها و كشمكشها و بود آشفته شاهى كار روزگاران آن در آنكه بسبب نيست، آنها از
 .كرد خواهيم ياد باب اين آخر در كه بود بابكان اردشير عمل بسبب هم و بود چيره اى ناحيه بر
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 دارا كه داريوش شدن كشته پس از الطوائف -ملوك مدت كه اينست درست دارند عالقه گذشته ملوك باخبار كه آنها بنظر
 فيليپس پسر اسكندر شاهى سال اولين از زيرا است، بوده سال سيزده و پانصد بابك پسر اردشير قيام تا بود دارا پسر

. است سال هفت و شصت و دويست و هزار يك است هجرى پنجم و چهل و سيصد سال كه حاضر وقت تا مقدونى
 مدت با است سال سيزده و سيصد كه را شهريار پسر يزدگرد قتل سال يعنى هجرى ٣٢ و ٣٤٥ سال ميان مدتى وقتى

 يعنى داريوش اسكندر، كه هنگامى از باقيمانده كنيم، كم آن از بود سال هفت و سى و صد چهار كه ساسانيان پادشاهى
 .است الطوائف ملوك شاهى مدت كه شود مى سال سيزده و پانصد بابك پسر اردشير قيام تا كشت را دارا پسر دارا

  الزمان اخبار كتاب در تفصيل و بشرح اند گفته باب اين در را آنچه همه ما

 ٩١:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 پس اكنون كه آخرى نسخه در يعنى ايم، آورده الجوهر معادن و الذهب مروج كتاب هفتم جزء در سپس و اوسط كتاب و
 كه اوليست نسخه برابر چند و ايم آورده در نهائى بصورت را آن عبارات تغيير و مطالب تبديل و بسيار هاى افزايش از

 و است فراوان كسان دست در و گرفته رواج سابق نسخه كه كرديم ياد جهت اين از را اين. ايم كرده تأليف ٣٣٣ بسال
 سالف فى جرى ما و العلوم ذخائر كتاب در آن از پس السوالف، الدهور فى جرى ما و المعارف فنون كتاب در سپس

 كتاب و دارد تكيه آن بر و آمده آن پس از كتاب اين كه االعصار سالف فى جرى لما االستذكار كتاب در سپس الدهور،
 عباراتى و مطالب كتاب هر در و دارد تكيه آن بر و است ديگرى پى از كتابها اين از يك هر. ايم كرده ياد است، هفتمى
 .است نبوده ميسر آن نگفتن كه مطالبى مگر ايم نياورده ديگر كتاب در كه ايم آورده آن خاص

 ما بطوريكه زيرا اند، مانده غافل اين از مردم بسيارى و دارند بزرگ اختالف يك اسكندر تاريخ درباره ديگر اقوام با ايرانيان
 موبدان بجز هيچكس تقريباً  و است شاهانى و دينى راز يك اين ايم ديده عجمان سرزمين ديگر و كرمان و فارس واليت در
 و سرگذشت كتب ديگر و اند كرده تأليف ايرانيان اخبار درباره كه كتابهائى در و ندانند درايت و علم اهل و هيربدان و

 .نيست تاريخ

 از كه است گفته است آسمانى كتاب ايرانيان بنظر كه ابستا در اسپيمان پسر پورشسب پسر زرادشت كه اينست قضيه
 بين ما. برود هم با ملك و دين شود تمام سال هزار چون و بماند بجا دينشان و شود آشفته ملكشان سال سيصد پس

 ايام در گفتيم كتاب همين در او خبر ضمن پيش از بطوريكه زرادشت زيرا بوده، سال سيصد حدود در اسكندر و زرادشت
 اسكندر از پس سال چند و ده و سال پانصد بابك پسر اردشير و است بوده لهراسب كى پسر بشتاسب كى پادشاهى
  است مانده سال دويست حدود در سال هزار ختم تا كه شد متوجه و كرد فراهم را پراكنده ممالك و رسيد بپادشاهى
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 ٩٢:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 مردم رسد بسر وى از پس سال دويست وقتى داشت بيم زيرا كند، تمديد ديگر سال دويست را ملك دوران خواست و
 .كنند خوددارى آن دفاع و يارى از داده ملك زوال از پيمبرشان كه خبرى باتكاى

 ملوك از و كرد كم را آن نيم يك حدود در بود فاصله اسكندر و او بين ما كه سالى چند و ده و پانصد از جهت بدين
 كرد شايع مملكت در و بينداخت قلم از را بقيه و كرد ياد بودند كرده شاهى باقيمانده مدت اين در كه را كسانى الطوائف

 و دويست بسال داشت بيشتر سپاه و بود مهمتر ايشان همه از كه اردوان كشتن و الطوائف ملوك بر او استيالى كه
 اقوام و ايرانيان ميان جهت بدين. گرفت رواج مردم ميان و وانمود بدينسان را تاريخ و است بوده اسكندر از پس شصتم
 .شد آشفته جهت بهمين نيز الطوائف ملوك سالهاى تاريخ و افتاد اختالف ديگر

 كرده ياد را نكته اين گذاشته بجا ملك و دين تدبير درباره خود اعقاب ملوك براى كه فرمانى آخر در بابك پسر اردشير
 بدان اگر كه ايم نهاده بجاى چيزها خود فرمان از كه پنداشتمى رسد مى بليه سال هزار سر بر كه نداشتم يقين اگر: «گويد
 را درست رأى و كنيد پيروى خود هاى هوس از بيايد فنا ايام وقتى ولى ماند، خواهد بجا بجاست شب و روز تا زنيد چنگ

 .»كنيد زبون را نيكان و دهيد شاهى را بدان و بگذاريد

 و رى و دماوند جبال فرمانرواى جشنس ما به نامه آخر در بوده وى ظهور مبشر و دعوتگر كه نيز اردشير موبد تنسر
 ميشود نازل بليه سال هزار سر بر ايم دانسته كه بود اين نه اگر: «گويد كرده ياد را مطلب اين گيالن و ديلم و طبرستان
 آن علت و است سال هزار سر بر ها بليه كه ايم دانسته ولى است، داده سامان را كار هميشه براى شاهنشاه كه ميگفتيم
 آن از چاره كه است فنائى مقدمه اين و. است بسته آنچه گشودن و است گشاده آنچه بستن و است ملوك نافرمانى
 ما ولى نيست،

 ٩٣:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .كنيم چاره بقا براى فنا وقت تا و بكوشيم بقا براى بايد فنائيم محكوم چه اگر

 احتياج تو. ندارد باعانت حاجت كه دارد قوت چندان فنا كه مشو يار قومت و خودت ضد بر فنا با و باش چنين نيز تو
 خداوند از و كنى وادار افتد سودمند بقا خانه در و شود زينت مايه فنا خانه در كه چيزهائى بانجام را خويشتن كه دارى

 .»دهد اعال درجه و واال منزلت مرحله اين در ترا كه ميخواهيم

 ايرانند شاهان پنجم طبقه و ساسانيان كه دوم بدوران ايران پادشاهان ذكر
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 و بود لهراسب كى پسر بشتاسب كى پسر اسفنديار پسر بهمن فرزندان از بابك پسر ساسان پسر بابك پسر اردشير آنها اول
 آنگاه كرد پادشاهى ماه چند و سال ده. اند داده نام اجتماع ملك را او ملك و برانداخت، را الطوائف ملوك كه بود همو

 بحساب وقتى از را او پادشاهى. شد مشغول بعبادت و كرد تسليم شاپور خود پسر به را آن و شد رغبت بى بپادشاهى
 او كار آغاز و اردشير ظهور علت ما. بكشت عراق در بود مهمتر الطوائف -ملوك همه از كه را شاه اردوان كه اند آورده

 ملك و بود، الطوائف ملوك اعقاب از مذهب افالطونى مردى و نامند دوشر را او ها بعضى كه پارسا تنسر او دعوتگر خبر تا
 داد مژده را او ظهور و كرد دعوت اردشير براى چگونه اينكه و گذشته آن از و رسيد بدو بود فارس سرزمين در كه پدرش

 الطوائف ملوك همه بر و رسيد بدو پادشاهى تا كرد آماده را او كار زمينه و فرستاد بواليتها دعوتگران منظور اين براى و
 .ايم كرده ياد را مطالب اين همه شد چيره

 كه را اعمالى و دارد سخن او احوال و اردشير از آن ضمن كه دينى، و شاهانى تدبيرهاى اقسام در دارد نكو رسائل تنسر
 وضع بمقتضاى كه ميكند توجيه است نبوده سابق ملوك بدوران كه آورده ملك دين در كه بدعتها و كرده خود پادشاهى در
  كه است جشنس ما به او نامه جمله از. است بوده چنين صالح روزگار آن
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 .ديگر هاى نامه و هند بپادشاه او نامه و گفتيم پيش از

 وى ايام در هستند باو منسوب ثنوى مانويان كه مانى و كرد پادشاهى ماه شش و سال يك و سى اردشير، پسر شاپور دوم،
 .بود

 .كرد پادشاهى ماه ده و سال يك شاپور، پسر هرمز سوم،

 .بكشت فارس شاپور شهر در را او پيروان از گروهى و مانى و كرد شاهى ماه سه و سال سه هرمز، پسر بهرام چهارم،

 .كرد پادشاهى سال هيجده بقولى و سال هفده بهرام، پسر بهرام پنجم،

 .كرد پادشاهى ماه چهار و سال چهار بهرام، پسر بهرام پسر بهرام ششم،

 .كرد پادشاهى ماه شش و سال نه بهرام، پسر بهرام پسر نرسى هفتم،

 .كرد پادشاهى ماه پنج و سال هفت نرسى، پسر هرمز هشتم،
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 .كرد پادشاهى سال دو و هفتاد هرمز، پسر األكتاف ذو شاپور نهم،

 .كرد پادشاهى سال چهار هرمز، پسر اردشير دهم،

 .كرد پادشاهى ماه چهار و سال پنج األكتاف ذو شاپور پسر شاپور يازدهم،

 .كرد پادشاهى سال يازده شاپور، پسر بهرام دوازدهم،

 .كرد پادشاهى سال يك و بيست شاپور، پسر بدكار يزدگرد سيزدهم،

 ايم گفته خود سابق هاى كتاب در كه بجهاتى گور بهرام. كرد پادشاهى سال سه و بيست يزدگرد، پسر گور بهرام چهاردهم،
 .دارد خوب اشعار زبان باين و بود فصيح عربى زبان در وى. ساختند او براى را خورنق و شد بزرگ حيره ملوك پيش

 .كرد پادشاهى روز هفت و ماه چهار و سال هيجده گور، بهرام پسر يزدگرد پانزدهم،

 اخشنوار و كرد پادشاهى سال هفت و بيست يزدگرد، پسر فيروز شانزدهم،
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 .بكشت را او هياطله پادشاه

 .كرد پادشاهى سال چهار فيروز، پسر بالش هفدهم،

 آن براى و ميكرد تأويل را زردشت كتاب ابستا كه موبد مزدك. كرد پادشاهى سال سه و چهل فيروز، پسر قباد هيجدهم،
 ظاهر از و پرداخت باطن و بتأويل زردشت شريعت در كه است كسى اول وى. بود او ايام در مينهاد ظاهر بخالف باطنى
 .دارند انتساب بدون مزدكيان و بگشت

 مزدك مذهب بين فرق ما و. بكشت را او پيروان و مزدك و كرد پادشاهى سال هشت و چهل قباد، پسر انوشيروان نوزدهم،
 و غيره و مرقيون و ديصان ابن چون اند بوده او از پيش كه ثنويانى با را مانى فرق و مانى مذهب با را او تأويل طريقه و

 ترسيدنى و ناپسند و بد ديگرى و داشتنى دوست و پسنديده و خوب يكى كه اند، گفته فاعل دو درباره همگان آنچه
 العالمين سر و الدين خزائن كتاب در را همه تأويلند طرفدار كه روزگار اين باطنيان مذهب با را اينان فرق و است،
 .ايم آورده
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 او پدر. بود معمول محصول تقسيم او از پيش كه كرد، معين آنرا ترتيب و نهاد خراج رسوم كه بود كسى اول انوشيروان
 االعصار -سالف فى جرى لما االستذكار كتاب در را اين ما و نبرد بسر و كرد آغاز را كار اين خويش دوران آخر در قباد
 .ايم كرده ياد آن عرض و طول و حدود و عراق و آن بخشهاى و واليتها مساحت و سياهبوم ذكر باب در

 هرمز كشيدن ميل به كه كرد مخالفت او با رازى چوبين بهرام و كرد پادشاهى سال دوازده انوشيروان، پسر هرمز بيستم،
 .باشند كشيده ميلش كه نبود او جز ايران ملوك از هيچكس او از پس و او از پيش و شد منجر

 .كشت را او شيرويه پسرش و كرد پادشاهى سال هفت و سى هرمز، پسر پرويز خسرو يكم، و بيست

 ٩٦:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .كرد پادشاهى ماه شش بود قباد نامش كه پدر قاتل پرويز پسر شيرويه دوم، و بيست

 .كرد پادشاهى ماه شش و سال يك شيرويه، پسر اردشير سوم، و بيست

 و سواران ديگر شدن كشته و شدنش كشته علت با را او خبر ما و كرد پادشاهى روز چهل شهربراز، چهارم، و بيست
 غير و پادشاهان از طبقات بترتيب اند بوده معروف لياقت و شجاعت و برترى و بساالرى كه كسان ديگر و ايران دليران

 ايم، ناميده العجم فرسان مقاتل مثنى، بن معمر عبيده ابو العرب فرسان مقاتل كتاب بمعارضه آنرا كه كتابى در پادشاهان
 .ايم يادكرده

 .كرد پادشاهى ماه سه قباد، پسر كسرى پنجم، و بيست

 پيغمبر بود، هجرت دوم بسال او پادشاهى و كرد پادشاهى ماه شش و سال يك پرويز، خسرو دختر پوران ششم، و بيست
 درباره است، افتاده فتنه و اختالف آنها ميان و اند برداشته بپادشاهى را او ايرانيان كه شنيد وقتى سلم و عليه اهللا صلى خدا
 پادشاهى ماه شش بنده، جشنس فيروز هفتم، و بيست.» نشوند رستگار كند زنى را كارشان تدبير كه مردمى: «فرمود او
 .كرد

 پدر -خراسان اسپهبد هرمز خر كه شد چنان و كرد پادشاهى ماه شش پرويز، خسرو دختر آزرميدخت هشتم، و بيست
 با آزرميدخت. شود فراهم وى با شب كه نوشت بدو نامه و بست طمع او در بود، دربار مقيم كه -قادسيه فرمانده رستم،

 .كرد چنين نيز او و بكشد را او تا بگفت را گارد فرمانده و نهاد شبانه وعده او
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 سوى است كشته را پدرش آزرميدخت كه شنيد چون و بود پدر جانشين ارمنيه و آذربايجان در بقولى و خراسان در رستم
 .بود هجرت دهم بسال اين و بكشت پدر قتل بانتقام را او و آمد وى

 .كرد پادشاهى سال يك پرويز، خسرو پسر فرخزاد نهم، و بيست

 پسر انوشيروان هرمز پسر پرويز خسرو پسر شهريار پسر يزدگرد ام، سى

 ٩٧:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 هرمز پسر األكتاف ذو بزرگ شاپور پسر كوچك شاپور پسر بدكار يزدگرد پسر گور بهرام پسر يزدگرد پسر فيروز پسر قباد
 او و كرد پادشاهى سال بيست بابك، پسر اردشير پسر شاپور پسر هرمز پسر بهرام پسر بهرام پسر بهرام پسر نرسى پسر

 .شد كشته عفان بن عثمان خالفت دوم و سى بسال خراسان مرو در كه بود ايران پادشاه آخرين

 .بودند رعيت و شاه ميان واسطه صاحبانش كه بود منصب پنج همه از مهمتر و داشتند منصبها ايرانيان

. است حافظ بمعنى »بد« و »مو« فارسى بزبان دين زيرا است، دين حافظ آن معنى كه بود موبد همه از مهمتر و اول
 مادون مقام لحاظ از هيربدان. بود پيمبران همانند و داشت فراوان اعتبار و بود القضاة قاضى و موبدان رئيس موبد موبدان
 .بودند موبدان

 .مأمور بزرگتر يعنى بود، فرمدار بزرگ وى عنوان كه وزير دوم،

 .است حافظ بذ و سپاه بمعنى اسپه زيرا است، سپاه حافظ آن معنى كه بود االمرا امير يا اسپهبد سوم،

 .است كتاب حافظ بمعنى كه دبيربد چهارم،

. ديگران و كسبه و كشاورزان و حرفه اهل چون ميكنند، كار دست با كه كسانى همه رئيس و حافظ يعنى بد تخشه پنجم
 .اند ناميده »واستريوش« را وى بعضى

 بمعنى نيز مرزبان. بودند واسطه رعيت و شاه بين ما و ميكردند قيام كشور امور بانجام كه بودند ملك مدبران اينان
 و شمال و مغرب و مشرق براى مرزبان چهار. است سرپرست بمعنى »بان« و حد سر فارسى بزبان »مرز« است سرحددار
 .بود مملكت چهارم يك دار عهده يك هر كه بود جنوب
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 اين و اند كرده مرتب منصب بششصد آنرا و هست آن در ايران مملكت منصبهاى كه كهنامه بنام دارند كتابى ايرانيان
  معنى و است، نامه آئين قبيل از كتاب

 ٩٨:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 معتبر مقامات صاحبان ديگر و موبدان بنزد جز كه ورق هزار چند در است بزرگ كتابى و است رسوم كتاب »ناماه آئين«
 و جبال بسرزمين ايرانيان موبد است پنجم و چهل و سيصد سال و ماست كتاب تاريخ كه حاضر وقت در. نشود يافت
 الراضى كه بود انميذ پسر آذرياد پسر اسنديار او از پيش موبد و است اشرهشت پسر انماز عجمان واليت ديگر و عراق
 اند گفته آنكه بسبب شدنش كشته قصه با را او حكايت ما و بكشت، السالم مدينة در پنجم و بيست و سيصد بسال را او
 ضمن الجوهر معادن و الذهب مروج كتاب در داشت رابطه بحرين فرمانرواى قرمطى جنابى بهرام ابن حسن بن سليمان با

 .ايم آورده الراضى اخبار

 ما و. دارند اختالف آنها پادشاهى مدت و ملوكشان نام و ايرانيان نسب درباره دارند توجه اقوام و ملوك باخبار كه كسانى
 گفته كه نياورديم روميان و يونانيان و اسرائيليان چون ديگر اقوام گفته از و كرديم ياد اند آورده باب اين در ايرانيان را آنچه
 حوادث از و زمان بمرور گرچه. شود گرفته ايرانيان از مطالب اين كه بود تر شايسته و بود ايرانيان منقوالت خالف بر آنها
 زيرا ميشود، نقل آن از اندكى فقط و مانده متروك آثارشان و شده فراموش فضايلشان و برفته ياد از ايشان اخبار پياپى

 اقوام و اند بوده استوار خطر هنگام و دلير جنگ در. اند بوده تدبير و ساالرى و عالى شرف و واال قدرت صاحبان ايرانيان
 .اند كرده اطاعتشان صولتشان بيم از و داده بايشان باج ديگر

 الذهب مروج كتاب از هفتم جزء در هست باب اين در كه مختلفى هاى گفته با ايرانيان نسب درباره را كسان اختالف ما و
 .ايم آورده الجوهر معادن و

 از پس نمرودان و نمرود چون آمده، منجمان فهرستهاى و تاريخ كتب از بسيارى در نامشان كه اند داشته پادشاهانى بابليان
  يادشان كتاب اين در ما و اند بوده وى از پس فرزندانش غير و فرزندان از كه شاهانى و نصر بخت و سنحاريب و وى

 ٩٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .است خالف روزگارشان قدمت و پادشاهى مدت و نام و شمار در كه رو آن از نكرديم،
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 بلخ ايران ملوك پايتخت زيرا اند بوده مغرب واليتهاى و عراق بر ايران قديم ملوك نواب بابلى ملوك اين كه گويند ايرانيان
 پسر بهمن دختر خمانى شد مقيم آنجا كه كسى نخستين و شدند مقيم عراق مداين در و يافتند انتقال آنجا از سپس بود،

 .بود اسفنديار

 و علوم از كه ديدم بزرگ كتابى ايران زادگان بزرگ -از يكى بنزد پارس استخر شهر در سوم و سيصد بسال: گويد مسعودى
 آئين« و »نامه خداى« چون ديگر كتب در آنرا از چيزى كه داشت فراوان مطالب ايرانيان تدبيرهاى و بناها و ملوك اخبار
 آن در -زن دو و مرد پنج و بيست -ساسانى خاندان از ايران ملوك از تن هفت و بيست تصوير. بودم نديده غيره و »نامه
 و چهارصد اينان اينكه قيد با بودند كرده تصوير چهره و ريش و تاج و زيور با جوان يا بوده پير مرگ بروز را يك هر و بود
 كشيده را او تصوير بمردى شاهان از يكى وقتى كه بوده چنان و. اند كرده پادشاهى روز هفت و ماه يك و سال سه و سى

 كه پادشاهى و بود ايستاده بودند بجنگ كه پادشاهانى صورت. نمانند خبر بى مردگان وصف از زندگان تا ميسپردند بخزينه
 اتفاقات و ها حادثه و رعيت عوام و ياران خواص با وى رفتار و پادشاه هر سرگذشت ذكر با بود، نشسته ميپرداخت بكارى
 از سيزدهم و يكصد بسال االخر جمادى نيمه در كه بود چنان كتاب تاريخ و. بود آمده پديد وى پادشاهى بدوران كه مهم
 بود اردشير پادشاه نخستين. بود آمده عربى به پارسى از الملك عبد هشام براى و شده نوشته ايران ملوك خزائن اسناد روى
 و بود، ايستاده و داشت بدست اى نيزه و بود طالئى و سبز تاجش و آسمانى برنگ لباسش و درخشان سرخ زمينه در كه

 نيزه و ايستاده قرمز تاج با آسمانى مزين لباس با مزين سبز زمينه در كه بود پرويز خسرو پسر شهريار پسر يزدگرد آخرشان
 بشمشير كه حالى در بدست

 ١٠٠:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 صفحه. شده حكاكى مس و محلول نقره و طال با و نميشود يافت آن نظير اكنون كه شگفت رنگهاى با بود، كرده تكيه
 .پوست يا است كاغذ ندانستم ساخت دقت و نكوئى فرط از كه عجيب ساختى با بود فرفيرى برنگ

 .ايم آورده الذهب مروج كتاب از هفتم جزء در را مطالب اين از اى شمه ما و

 و غيره و اردوان و اشكان از الطوائف، ملوك و كيانيان از است قديم ايرانيان اخبار شامل الذهب مروج از جزو اين
 آنها و داشتند فرزند كه شاهانى ذكر با بود، آنها آخرين كه شهريار پسر يزدگرد تا ملوكشان انساب و طبقات با ساسانيان

 ملك و يافتند تسلط عراق بر چگونه اينكه و اند كرده جنگها در كه ها خدعه و تدبيرها و جنگها و سرگذشت با نداشتند كه
 و ها نامه و ها خطبه و فرمانها با اند داشته كه عمومى و خصوصى شاهانى و دينى تدبيرهاى اقسام و شد منقرض نبطيان
 كه دينى و پيمبرشان زرادشت خبر و مجوس دين پيدايش و آغاز تا ايامشان حوادث و خاصشان عالمت و ملكشان مدت

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 از يك هر سبب و مهرگان و نوروزها از عيدهاشان و خطها، اين از يك هر حروف و نوشتند مى بدان كه خط هفت با آورد،
 زنار كه نصارى چون بستند مى بكمر كستى و ميريختند آب و ميافروختند آتش چرا اينكه و ديگر، عيدهاى و نوروزها

 خبر بعرب ايران ملك انتقال از كه ها حادثه و شاهى تدبير و شاه به مردم حاجت و شاهى مقدمات ذكر با و بستند مى
 آن وقوع از جلوگيرى مراقب پادشاهان و بردند مى انتظار كه ها نشانه و كردند مى نقل خود گذشتگان از كه خبرها و ميداد
 و عوام و خواص درباره تزييناتشان و غيره و مسكن و مركب و لباس و نوشيدنى و غذا مورد در رسومشان انواع و بودند،
 علت با نهادند بجا كه ها آتشكده و عجيب بناهاى و بكندند كه نهرها و نهادند كه واليتها و ساختند كه نهرها
 مناصب و مراتب و اند گفته آن مراتب و نور اضداد و نور و آتش تفاوت و نور مراتب درباره آنچه و پرستيشان آتش

  مادون مقامات و موبد و هيربد و اسپهبد و مرزبان از دينى و شاهانى

 ١٠١:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 از معتبرشان خاندانهاى و اند گفته باب اين در كسان آنچه با نسبهايشان سلسله و ايرانيان علمهاى و پرچمها و آن
 و عراق در حاضر بوقت تا اسالم از بعد و اسالم از پيش كه كسانى با آنها، امتياز و دهقان و شهرگ و غيره و شاهزادگان
 و دالئل و گرديد باز بديشان ملك كه برند انتظار و گويند آينده درباره ايرانيان آنچه و اند، داشته سكونت ديگر واليتهاى
 و غيره و سشياوس و هماوند بهرام مانند منتظر اشخاص ظهور قبيل از گويند مى آن درباره غيره و نجوم تأثير از كه ها نشانه
 حوادث و كرد، خواهد توقف روز سه نزديك خورشيد و داد خواهد رخ زمين در كه ها نشانه و داشت خواهند كه ها قضيه
 .ايم نياورده كتاب اين در و اند كرده تعيين آنرا مدت كه ديگر

 و اند بوده خليل ابراهيم بن اسحاق فرزندان از ايران مردم اند گفته اسالم ظهور از پس كه ايرانيان از كسانى گفتار و
 نسل از را آنها و اند كرده مى تفاخر يمنيان بر ايرانيان بانتساب كه اند آورده عدنان ابن معد فرزندان اشعار از كه شاهدها

 ما پدر: «گفته يمن بر نزار تفاخر مقام در كه تميمى خطفى بن عطية بن جرير گفته چون. اند شمرده مى ابراهيم خود پدر
 آويزند مرگ حمايل وقتى اسحاق فرزندان. سرفرازيست مايه و بزرگوار جدى ابراهيم و شد نتوانيد او منكر كه بود اهللا خليل
 پدر ما پدر. شمارند خويش از را قيصر و هرمزان و كسرى و را سپهبد كنند تفاخر وقتى باشند، شيران پوشند رزم لباس و

 كه ميدهد پيوند پدرى فارس فرزندان با را ما. ميدهد پيوند را ما ميان بود پاكيزه و پيمبر و راهبر كه پدرى و است اسحاق
 خداوند بدانچه و ماست پروردگار خداوند و است اهللا خليل ما پدر. است مانده عقب كى كه نميدهيم اهميت او از پس
 .»خشنوديم فرموده مقدر و كرده عطا
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 و فخر كنند تفاخر ببزرگوارى قحطان مردم روزى اگر: «گويد كه قريش عدى از عدوى سويدى بن اسحاق گفتار چون و
 در. آنهاست از واالتر ما بزرگوارى

 ١٠٢:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 پدرى را فارس فرزندان و ما. اند بوده ما بندگان بروزگاران پيوسته و ايم شده آنها مالك اسحاق خودمان عموى بوسيله آغاز
 .»است مانده منفرد كى كه ندهيم اهميت او از پس كه ميدهد پيوند

 فرزندان و فارس سواران. داشتند شريف نسب و بلند فخر اسماعيل و اسحاق: «گويد كه نزاريان از يكى سخن چون و
 الحرام بيت آهنگ معتبر نذرهاى با السالم عليه خليل ابراهيم احترام به قديم بروزگار ايرانيان.» اند پاكيزه و بزرگ دو هر نزار
 .بود جهان معتبر هاى خانه و هفتگانه معابد مهمترين آنها نزد الحرام بيت و كردند مى

 جاهليت دوران عربان از يكى بگفته مورد اين در و بود شده آن حرمت استمرار و بقا مايه بود خانه امور متعهد كه كسى و
 :بود گفته كه كردند مى استشهاد

 .»كردند مى زمزمه زمزم كنار بر قديم بسيار روزگار از ايرانيان«

 يعيش همان كه بوده باغ منشخر پسر منشخر ميرسد بدو ايرانيان نسب كه منوشهرى اند گفته كه ايرانيان از كسانى گفتار و
 اسالم بدوران ايران شاعران از يكى گفته از كه شاهدى و است بوده خليل ابراهيم بن اسحاق همان ويزك و است ويزك بن
 :گويد كه اند آورده تفاخر مقام در

 .سرفرازم باو من كند تفاخر خود نسب در كه هر و بود ويزك ما پدر«

 .داشت زهد و رسالت شرف و بود پيمبر و بنده ويزك ما پدر

: گويند كه آنها همه گفته و.» است سر همه از من خاندان كه نيست من همانند هيچكس كنند تفاخر بزرگان وقتى
 تأويلند طرفدار ما روزگار در كه كسانى بيشتر بر فكر اين و شود مى منتقل اسحاق فرزندان به اسماعيل فرزندان از پادشاهى

  عمران آل فرزندان به يا ميرسد عيص بفرزندان ملك آيا كه است خالف ولى دارد، غلبه
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 و عراق واليت در كه ايرانيان معروف ايام و اخبار ديگر و دارند، رمزها و لغزها باب اين در ايشان مطلعان. نخبگانند كه
 ديگر و هيربدان و موبدان چون ايشان علماى از عجمان واليتهاى ديگر و ماهات و سيستان و كرمان و فارس و خوزستان
 جزء در مطالب اين همه. ايم كرده نقل است مشهور و درست ايشان بنزد كه كتابهائى از و ايم گرفته تاريخشان مطلعان
 .هست هفتم

 هر كه داليلى و حدوث يا قدم طرفداران از مختلف اقوام گفتار و جهان آغاز خبر بر است مشتمل الذهب مروج كتاب و
 و عقايد و ملوك تدبير و سرگذشت و پيمبران شرايع و سرزمين در خلق پراكندگى خبر و اند آورده خود نظر درباره گروه

 اقوام و چينى و هندو و رومى و يونانى و سريانى و ايرانى و عرب از مختلف اقوام مسكن و اخالق و طبيعت و مذاهب
 كه عجيب بناهاى و زمين تقسيمات و شكل و آفاق و نواحى خبر و اند داشته قديم بروزگار كه حكيمانى و طبيبان و ديگر
 و مساحت و وصف با خاكى جهان اين در آن تأثير چگونگى و نجوم و افالك هيئت و باير و آباد مناطق و هست آن روى
 خشكى كه جاها و هاست كناره يا بدرياها كه عجائبى و پيوسته نا و پيوسته درياهاى و ها خليج و اقليم هفت عرض و طول
 خبر و آن انجام و آغاز و رودها و آن طبيعى و فلكى علت و شده خشكى و بوده دريا يا شده دريا زمان بمرور و بوده
 سلم و عليه اهللا صلى ما پيمبر تا آدم از ملوك و پيمبران و جهان كامل تاريخ و اند شده منقرض و فانى كه ممالكى و اقوام
 با وى از پس ملوك و خليفگان خبر و وفات هنگام تا پيمبر كنيزان و جنگى سفرهاى و جنگها و هجرت و مبعث و مولد با

 اين. المطيع خالفت و پنجم و چهل و سيصد سال تا بوده بروزگارشان كه ها حادثه و اخبارشان نخبه و وزيرانشان و دبيران
 تجزيه چون و است الجوهر معادن و الذهب مروج آن عنوان شود فراهم چون و است جزء پنج و شصت و سيصد كتاب
 .گيرد عنوان خود مندرجات و مطالب از كه جداست كتابى جزء هر شود
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  ذكر ملوك يونانيان و مدت پادشاهيشان

شمار ملوك يونانيان از فيليپس پدر اسكندر تا كلوبطره آخرشان شانزده پادشاه بود كه جمعاً دويست و سى و هفت سال و 
 .اسكندرانى و جاهاى ديگر مضبوط استاند و اين در قانون ثاون  هيجده روز پادشاهى كرده

اند كه مدت پادشاهيشان سيصد و سه سال  اند بر اين رفته گروهى از آنها كه به سرگذشت ملوك و تاريخ اقوام توجه داشته
 .اند اما معروفتر همانست كه ياد كرديم بوده است. درباره تعداد و مدت پادشاهى آنها بيشتر و كمتر از اين نيز گفته

ن پادشاه يونانيان بدوران پيش از حنيفان كه در تاريخ و قوانين و فهرستهاى نجوم و غيره ياد شده فيليپس پدر نخستي
 .اسكندر بود كه هفت سال پادشاهى كرد

 .اند كه در شمار و نام و عنوان و مدت پادشاهيشان اختالف است يونانيان پيش از او پادشاهانى داشته

ده سال پادشاهى كرد، نه سال پيش از آنكه دارا پسر دارا را بكشد و شش سال پس از آن. دوم، پسرش اسكندر شاه، پانز 
البته در مدت پادشاهى او ميان مجوس و نصارى اختالف است. وقتى بپادشاهى رسيد سى و شش سال داشت. عوام سن 

 .او را فزونتر گويند، ولى درست همين است
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 .سوم، بطلميوس اوريدانس، هفت سال پادشاهى كرد

چهارم، بطلميوس الكساندروس، دوازده سال پادشاهى كرد. همو بود كه تورات را براى او ترجمه كردند. اين ترجمه بوسيله 
 .هفتاد و دو نفر از احبار در اسكندريه مصر از زبان عبرانى به يونانى انجام گرفت

اند و اين نسخه بنظر بيشتر   از متقدمان و متأخران و از جمله حنين بن اسحاق اين نسخه را به عربى ترجمه كردهاى  عده
 .ترين متن تورات است كسان درست

اما اسرائيليان اشمعث كه اكثريت با آنهاست و عنانيان كه طرفدار عدل و توحيدند، در مورد ترجمه و تفسير عربى كتابهاى 
و كتب انبيا و زبور است و جمعاً بيست و چهار كتاب است به گروهى از اسرائيليان كه نزد آنها حسن  عبرى كه تورات

ايم، از جمله ابو كثير يحيى ابن زكرياى دبير طبرانى بود كه مذهب  كنند و ما اكثر آنها را ديده شهرت دارند اعتماد مى
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از آن جمله ابو سعيد بن يعقوب فيومى بود كه او نيز  اشمعثى داشت و در حدود سال سيصد و بيستم وفات يافت و هم
مذهب اشمعثى داشت و پيش ابو كثير درس خوانده بود و بسيارى يهودان تفسير او را ترجيح ميدهند. وى در عراق با رأس 

تدر بود و الجالوت دارد بن زكى كه از اعقاب داود بود حكايت ها داشت و به او اعتراض كرد، و اين در ايام خالفت المق
بسبب ايشان ميان يهودان اختالف شد و در مجلس على بن عيسى وزير و ديگر وزيران و قضات و عالمان حضور يافتند تا 

ميان ايشان حكميت شود. فيومى بر بسيارى يهودان رياست داشت و مطيع وى بودند. وفات وى از پس سال سيصد و 
مسى بود كه در بيت المقدس اقامت داشت و بسال سيصد و سى چهارم ام بود. و هم از آن جمله داود معروف به قو  سى

 .ام وفات يافت و ابراهيم بغدادى كه من آنها را نديده

ميان ما و ابو كثير در فلسطين و اردن درباره نسخ شرايع و فرق آن با اعبدا و درباره مسائل ديگر مناظرات بسيار بود. و 
  هم با يهودا بن يوسف معروف به ابن

 ١٠٦واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

ابى الثنا كه در فلسفه و طب شاگرد ثابت بن قره صابى بود در رقه از ديار مضر و نيز با سعد بن على معروف به ابن اشلميا 
ها داشتيم. آخرين   مناظره در رقه و با ديگر متكلمان يهود كه در بغداد ديديمشان چون يعقوب بن مردويه و يوسف بن قيوما

كس از ايشان كه از پس سال سيصدم از مدينة السالم پيش ما آمد ابراهيم يهودى شوشترى بود كه از همه متأخران يهود در  
 .كار بحث و نظر ماهرتر بود

 .پنجم، بطلميوس دانا، بيست و هفت سال پادشاهى كرد

 .ى كردششم، بطلميوس دوستدار برادر، بيست و شش سال پادشاه

 .هفتم، بطلميوس صنعتگر، بيست و پنج سال پادشاهى كرد

 .هشتم، بطلميوس دوستدار پدر، هفده سال پادشاهى كرد

 .نهم، بطلميوس غالب، بيست و چهار سال پادشاهى كرد

 .دهم، بطلميوس دوستدار مادر، بيست سال پادشاهى كرد

 .يازدهم، بطلميوس حوال، بيست و سه سال پادشاهى كرد
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 .دهم، بطلميوس مخلص، هفده سال پادشاهى كرددواز 

 .سيزدهم، بطلميوس الكساندروس، بيست سال پادشاهى كرد

 .چهاردهم، بطلميوس قساس، هيجده روز پادشاهى كرد

 .پانزدهم، بطلميوس ديونسيوس، بيست و نه سال پادشاهى كرد

خردمند بود و درباره طلسمات و غيره كتابها شانزدهم، كلوبطره دختر بطلميوس، بيست و دو سال پادشاهى كرد. وى زنى 
دارد. بطلميوس كلواذى مؤلف كتاب المجسطى و كتابهاى ديگر از اين بطلميوسان نيست و پادشاه نبوده است و اين نكته 

بيوس به اجمال و در كتابهاى سابق  -را در باب اخبار ملوك روم قديم در همين كتاب ضمن سخن از پادشاهى انطونيوس
 .ايم آوردهبشرح 

 در كتاب فنون المعارف و ماجرى فى الدهور السوالف از اخبار و انساب و عقايد
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و ديار يونانيان و اختالفى كه در مبدأ نسبشان هست و آنكه گويد از نسل يونان بن يافث بن نوحند، و آنكه گويد يونان 
پسر ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بود، و آنكه گويد يونان پسر عابر برادر قحطان بن عابر 

اند و برادران نسبى روميانند با ديگر گفتارها ياد   بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم بوده بود و آنكه گويد يونانيان از نسل اليفز
ايم، با خبر اينكه چگونه روميان بر يونانيان غلبه يافتند و مردم يونان بجمله روميان رفتند تا آنجا كه نامشان از ميان  كرده

ر و شام آمد و بر يونانيان غلبه يافت، همگى را رفت و يادشان فراموش شد و از آن پس كه اوگوست از روم سوى مص
بروميان منسوب داشتند، با اختالف كسان درباره اينكه فيثاغورس و ثاليس و انبدقليس و رواقيان و پيروان اصطوان و 

اميروس و ارسيالوس و سقراط و افالطون و ارسطاطاليس و ثاوفرسطس و ثامسطيوس و بقراط و جالينوس و ديگر 
اند و گفتار كسى كه گويد  ايم كه يونانى بوده اند يا يونانى و شواهدى كه از كتب ايشان آورده و طبيبان، رومى بودهفيلسوفان 
ها كه   اند، با سرگذشت و جنگهاى ملوكشان و اخبار اسكندر و سفر وى در مشرق و مغرب جهان و مملكت رومى بوده

ها كه ميان او  ها و مكاتبه يد و خبر سد يأجوج و مأجوج و نامهگشود و شاهها كه ديد و شهرها كه ساخت و عجايب كه د
معلمش ارسطاطاليس پسر نيقوماخس مؤلف كتاب منطق و كتابهاى ديگر درباره اقسام تدبيرهاى شاهانى و دينى و غيره 

مل است و معنى ارسطاطاليس غذاى كامل و بقولى فضيلت كامل است، زيرا ارسطو بمعنى فضيلت و طاليس بمعنى كا -بود
و اختالف كسان درباره اسكندر كه آيا همان ذو القرنين است يا غير اوست و  -معنى نيقوماخس مغلوب كننده دشمن است
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اند و اخبار جانشينان وى چون انتيحس بانى شهر انطاكيه كه شهر بنام وى منسوب است و عربان  آنچه در اين باب گفته
 ن سلوكوس بانى شهر اسكندريه و ديگران و جنگها كه ميان آنهااند و چو  آنرا معرب كرده انطاكيه گفته
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اند و عقايدى كه تا  و مقيمان اسكندريه مصر بود، با اخبار و عقايد فيلسوفان الهى و طبيعى و فيلسوفانى كه كشته شده
اند و نظرياتى كه بخالف قدما و فلسفه طبيعى قديم و  يس درباره فلسفه مدنى داشتهبدوران سقراط و افالطون و ارسطاطال

مكتب فوثاغورس و ثاليس ملطى و عوام يونان و صابيان مصر كه باقيمانده آنها بوقت حاضر صابيان حرانيند پديد آوردند و 
تى بيست سال از دوران سقراط گذشت و وق«اين را ارسطاطاليس در كتاب الحيوان كه نوزده مقاله است آورده و گويد: 

، با ذكر عقايد سقراط و موافقان وى درباره موجود اول كه موجودات »مردم از فلسفه طبيعى به فلسفه مدنى متمايل شدند
اند و علت و غايت وجودشان چيست و  اند و فيض وجود اويند و اينكه چگونه موجودات از او پديد آمده وجود از او يافته

بايد اعتقاد داشت و ترتيب مراتب موجودات چيست و چگونه بهم ربط يافته و بچه وسيله ربط يافته و مايه آن  مىچگونه 
چيست و گوهر اجسام طبيعى يعنى هيوالنى كه در اجسام سماوى هست چيست؟ مراتب عقول چگونه است و كار هر يك 

و ارتباط آن چگونه است و اعضاى آن كدام  چيست؟ نفس انسان چيست و قواى آن چند است و عمل هر كدام چيست
است؟ نيروهاى رئيسه كدام است و ترتيب آن چيست و سر همه كدام است و كدام يك خادم است و كدام مخدوم؟ و 

اينكه عقل در انسان چگونه بوجود ميآيد و تأثير عقل فعال در انسان ناطق چگونه است، و اختالف كسان درباره سعادت  
ست و اينكه اگر از راه سعادت منحرف شود شقاوت او چيست و ذكر خواب و اقسام رؤيا كه حاصل  كه هدف انسان ا

كدام يك از قواى نفس است، رؤياى صادقه چيست و از كجا بوجود ميآيد، داللت رؤياى صادقه چگونه است و چيست و 
ه از آن براى وصول بمقاصد خود كمك راه وصول بعلم تعبير رؤيا چيست؟ چرا انسان محتاج اجتماع است و اجتماعاتى ك

  گيرند چند قسم است و كدام يك بزرگ و كدام متوسط و كدام كوچكتر است؟ اجتماع مدنى كه در مدينه فاضله هست مى
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ام است و چگونه اجزاى مدينه چون چگونه است؟ مدينه فاضله چيست و اجزاى آن چيست و مراتب رياست آن كد
اعضاى پيكر جاندار است كه براى تكميل سعادت انسان ميكوشند چنانكه اعضاى پيكر جاندار براى تكميل زندگى آن  

كوشش دارد؟ شاه و رئيس اول مدينه فاضله چگونه بايد باشد و چه عالمتها و شرايطى بايد هنگام مولد و كودكى و جوانى 
شود و چه آداب و  مزد پادشاهى مدينه فاضله شود و بوسيله چه فضائلى ساالر كامل و رئيس شايسته مىداشته باشد تا نا

دهد و در كدام قوم بندرت پديد  هائى بايد بياموزد تا لياقت پادشاهى پيدا كند و در كدام يك از اقوام اين غالباً رخ مى حرفه
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در اين باب ميان افالطون و ارسطاطاليس اختالف است به ترتيبى   ميآيد و آيا پادشاهى از اجزاى شهر است يا نيست؟ كه
كه بحقيقت همان فيلسوف است در اين باب سخن دارد و » الفحص عن ملك المدينة الفاضلة«كه افالطون در كتاب 
رؤساى از آن ياد كرده است و شمار اجزاى مدينه و كمال طبيعى آن و اينكه » السياسة المدينة«ارسطاطاليس در كتاب 

تابع رئيس اول چگونه بايد باشند و اين رياستها چگونه كمال مييابد و اقسام شهرهاى مخالف مدينه فاضله چون شهرهاى 
جاهليت و شهرهاى گمراه و شهرهاى فاسق چند گونه است و مراتب ملوك و رياستهاى آن چگونه است؟ مقصدشان 

رسند  ائى كه نفوس مردم مدينه فاضله در زندگى ديگر بدان مىكنند، سعادته چيست و براى وصول بچه هدفى همكارى مى
چيست و شقاوتهائى كه نفوس مردم شهرهاى غير فاضله در زندگى ديگر بدان ميرسند چيست؟ مردم مدينه فاضله چه چيزها 

را از ديگر اقوام و  را بايد بياموزند و كار بندند تا بوسيله آن به كمال سعادت مطلوب برسند؟ عالئمى كه مردم مدينه فاضله
كند چيست و مردم مدينه فاضله وقتى شهر خاص نداشته باشند و در شهرهاى غير فاضل  شهرهاى غير فاضل ممتاز مى

غريب باشند چگونه بايد رفتار كنند؟ و مبانى غلطى كه عقايد و اجتماعات و شهرها و رياستهاى جاهليت و هم عقايد و 
 ن پديد ميآيداجتماعات و رياستهاى گمراه از آ
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كدام است؟ و گفتار فالسفه درباره موجودات اول كه وجود ساير موجودات از آنهاست و موجود اول كه از همه كاملتر 
اوست نه او از چيزها كه  است كه وجود او بسبب وجود غير نبوده و هر چه جز او هست بسبب او وجود يافته و چيزها از

دانست كه راهى به او جز از  -همه چيز فيض وجود از او گرفته، او همه چيز است و همه چيز او نيست و درباره او ببايد
او نيست كه معلول درك علت نتواند و حادث بقديم و مخلوق بخالق راه نيابد و درباره موجودات دوم كه تالى موجودات 

كه بشمار و ترتيب موجودات سماوى است، و درباره عقل فعال و نفس و صورت و هيولى و ديگر   اول است و مراتب آن
موجودات كه اجسام است و شش جور جسم هست، جسم سماوى و حيوان ناطق و حيوان غير ناطق و گياه و اجسام 

دوم و نفس و طبايع مادون  جامد كه فلزات است و عناصر كه آتش و هوا و آب و زمين است، و آنچه درباره عقل اول و
اند كه عقل علت و واسطه ميان خداوند عز و جل و خلق است و سببى است كه نفس ناطقه شرف از آن اندوخته  آن گفته
بيند و آنچه درباره نفس ناطقه و ديگر  ها و بديها و وسايل نجات و هالك خويش را مى اى است كه بوسيله آن نيكى و آئينه

اند و نفوسى كه از اين جمله با اجرام سماوى ارتباط دارد و متعلق بآنست و  و حسى و بهيمى گفته نفوس شهوى و تخيلى
اينكه نفس ناطقه جوهرى بسيط است از جواهر زنده جاويد، و مرگ نفس انتقال آن از جسمى بجسم ديگر است و چون 

از او مخفى نماند و هدف نهائى آن سعادت و  از بدن مفارقت كند همه چيزها را كه در جهانها هست معاينه بيند و چيزى
وصول بجهان عقل است و در حقيقت انسان همان نفس ناطقه است و علت اينكه از عالم عقل بعالم حسن آمده و عالم 

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



اند، و اينكه چرا انسان جهان كوچك شده و  پيش را فراموش كرده و از پس علم بنادانى افتاده و گفته كسانى كه بر اين رفته
يزها كه در او هست و مانند اشياء جهانست و رابطه و نسبتى كه در نظر فيلسوفان ميان جهانها هست و نظر ارسطو چ

  درباره ازليت
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» السماء و العالم«كتاب عليت و معلول كه در مقاله اول و مقاله هشتم كتاب سمع الكيان كه هشت مقاله است و هم در  
كه چهار مقاله است و در كتاب ما بعد الطبيعه كه سيزده مقاله است ياد كرده، و گفته طرفداران شرايع كه با ديگر طرفداران 
قدم جهان درباره معاد پس از مرگ اختالف دارند و گفته طرفداران تأويل و ديگران درباره روح لطيف غير محسوس و غليظ 

 .ر تعريفات آنها و عقايد و مذاهب ديگرمحسوس و ديگ

ارسطاطاليس شاگرد افالطون بود و افالطون شاگرد سقراط بود و سقراط فقط در طبيعيات نه در مسائل «مسعودى گويد: 
 .و ارسيالوس شاگرد انكساكوراس بود -آرسيالوس يعنى سردرندگان -ديگر شاگرد ارسيالوس بود

رف و ما جرى فى الدهور السوالف از حدود و اجزاى فلسفه و آنچه فوثاغورس و بجز اين مطالب در كتاب فنون المعا
اند و اختالفى كه درباره اوصاف فيلسوف حقيقى  ثاليس ملطى و رواقيان و افالطون و ارسطاطاليس و غيره در اين باب گفته

و غرض از كتابهاى منطق و  هست و اينكه فلسفه چگونه سامان يافته و اكنون تعليمات آن به چه صورت درآمده است
اى كه از آن بدست آمده و اينكه چرا هشت كتاب است و علت  توصيف آن و ضرورتى كه موجب تأليف آن شده و فايده

اين ترتيب چيست و غرض از هر يك از اين كتابها چيست؟ و پيش از خواندن كتابهاى منطق چيست و غرض از هر يك از 
ندن كتابهاى منطق چه چيزهائى را بايد دانست و اينكه صناعت فلسفه جزو كدام يك از اين كتابها چيست؟ و پيش از خوا

صناعتهاست و تعريف آن چيست و هر يك از تعريفات فلسفه منسوب بكدام يك از فيلسوفان است و تعريفات آن از چه 
اولى چند است و چرا بدين   مقدماتى استخراج شده است و معنى هر يك از تعريفات چيست؟ و اقسام فلسفه اولى و غير

گونه تقسيم شده است و چرا از دوران سقراط و سپس افالطون و سپس ارسطاطاليس و سپس پسر خاله او ثاوفرسطس و 
 اند سپس اوذيمس و اخالف او فلسفه مدنى را مقدم داشته
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تن به اسكندريه مصر انتقال يافت و اوگوست شاه وقتى ملكه كلوبطره را بكشت، اسكندريه و و چگونه مجلس تعليم از آ
روميه را با هم محل تعليم كرد و تيدوسيوس كه اصحاب كهف بروزگار وى نمودار شدند تعليم را از روميه انتقال داد و به 
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ز اسكندريه به انطاكيه منتقل شد و پس از آن بدوران اسكندريه باز آورد، و اينكه چرا در ايام عمر بن عبد العزيز تعليم ا
متوكل به حران انتقال يافت و بدوران معتضد قويرى و يوحنا پسر حيالن كه در ايام مقتدر وفات يافت و ابراهيم مروزى و 

 .پس از آن ابو محمد بن كرنيب و ابى بشر متى بن يونس شاگردان ابراهيم مروزى معلمان فلسفه بودند

ى بر كتابهاى منطقى ارسطاطاليس در وقت حاضر رايج و مورد اعتماد است و وفات وى در ايام خالفت راضى شرح مت
ببغداد بوده است. پس از آن ابو نصر محمد ابن محمد فارابى شاگرد يوحنا پسر حيالن معلم فلسفه بود كه در رجب سال 

ن باره بدو رجوع توان كرد نميشناسيم مگر يكى از سيصد و سى و نهم در دمشق وفات يافت. اكنون كسى را كه در اي
نصاراى بغداد كه ابو زكريا پسر عدى است و آغاز كار و طريقت وى تعليم طريقت محمد بن زكرياى رازى بوده است كه 

 .همان مكتب پيروان فوثاغورس است

ايامشان بوده است با مملكتشان و اكنون طبقات ملوك روم را از صابى و نصارى با مدت ملكشان و حوادث معتبرى كه در 
 .ديگر اخبارشان ياد ميكنيم
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  ذكر طبقات ملوك روم از حنيفان يعنى صابيان و نصارى و شمارشان و مدت پادشاهيشان

شمار همه ملوك روم از غائيوس قيصر، سر ملوكشان تا قسطنطين پسر الون پسر بسيل كه بوقت حاضر يعنى بسال سيد و 
المطيع پادشاه ايشان است هفتاد و هشت پادشاه بوده است، از آن جمله ملوك صابى كه حنيفان  چهلم و دوران خالفت

اند پيش از نصر چهل پادشاه و ملوك نصارى از قسطنطين پسر هيالنى تا همين قسطنطين پسر الون سى و  عنوان يافته
اه بوده و از آن جمله سيصد و اند و همه مدت پادشاهيشان هفتصد و شصت و شش سال و يك م هشت پادشاه بوده

هفتاد و چهار سال و سه ماه دوران صابيان و پانصد و نود و يك سال و ده ماه دوران نصارى تا ايام پادشاهى قسطنطين 
 .پسر الون بوده است

 اند ذكر طبقه اول از ملوك روم كه صابيان بوده

 .كرد  غائيوس قيصر كه اول ملوك روميه بحساب آمده هيجده سال پادشاهى

اند و نام روميه  اند كه اولشان روملس و ارمانوس بانيان شهر روميه و معروف به پسران گرگ بوده پيش از او پادشاهانى بوده
  اند. اما غائيوس، اول پادشاهى است كه در تاريخ از نام آنها آمده و عنوان رومى را بنام ايشان و شاهان ديگر افزوده
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 .قديم بحساب آمده است

بقولى نيز اول پادشاه روميان و هماساطوخاس يعنى جائيوس اصغر پسر روم پسر سمالحين پسر هريا پسر علقا پسر عيص 
 .پسر اسحاق پسر ابراهيم بود

 .دوم از ملوك روميه يوليوس، چهار سال و چهار ماه پادشاهى كرد

اند يعنى كسى كه شكم مادرش را  د و معنى اوگوست بزبان فرنگى قديم روشنى است و او را قيصر نيز گفتهسوم، اوگوست بو 
اند كه مادر او بمرد و نزديك وضع حمل بود، شكم او را بشكافتند و طفل را بيرون آوردند، و اين   اند، زيرا نقل كرده شكافته

اند و عربان كلمه را جمع بسته ملوك روم را قياصره   م معروف شدهكلمه قيصر عنوان غالب ملوك روم شده است و بدين نا
 .اند. اوگوست پنجاه و شش سال و پنج ماه پادشاهى كرد گفته
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اند كه وى اول كس از پادشاهان روم بود كه  اند از اوگوست آغاز كرده بيشتر كسانى كه باخبار و تاريخ ملوك روم عالقه داشته
رون شد و سپاه خود را در خشكى و دريا پيش برد و بر ملك يونانيان و بر مصر و شام تسلط از شهر روميه پايتخت خود بي

يافت و كلوبطره آخرين پادشاه يونانيان را بكشت و ملك روم و يونان بر او فراهم شد و رسوم يونانيان از ميان برخاست و 
پسر آنطيقوس را بر اورشليم كه بيت المقدس و  همه را روم گفتند و اين سال دوازدهم پادشاهى اوگوست بود. وى هرودس

 .جبل يهودا و جبل جليل است حكومت داد

بسال چهل و دوم پادشاهى اوگوست مسيح عليه السالم بروز چهارشنبه شش روز مانده از كانون اول در بيت اللحم 
مرش پنجاه و يك سال بود و از آن فلسطين تولد يافت. باعتقاد نصارى به روز تولد مسيح، مريم سيزده ساله بود و همه ع

جمله شش سال پس از صعود مسيح بود. و هم باعتقاد نصارى از آدم تا مولد مسيح پنجهزار و پانصد و شش سال و از 
  زوال پادشاهى كلوبطره، آخرين پادشاه يونانيان

 ١١٥واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .ايم تا مولد وى سى سال بود كه در همين كتاب آورده

چهارم، طيباريوس قيصر، بيست و سه سال پادشاهى كرد. همو بود كه شهر طبريه اردن شام را بنا كرد كه بنام او منسوب 
 .شد و عربان بهنگام فتح واليت اردن آنرا معرب كرده طبريه گفتند

عيسى) در رود اردن تعميد يافت. تعميد دهنده وى باعتقاد نصارى بسال پانزدهم پادشاهى طيباريوس از ايشوع ناصرى (
اش يحيى بن زكريا بود بدين جهت او را يحيى تعميد دهنده گفتند. نام مادر يحيى صابات بود و شش ماه از  پسر خاله

 .عيسى بزرگتر بود

پادشاه بود باعتقاد نصارى بسال هفدهم پادشاهى طيباريوس كه سيصد و چهل و دو سال پس از اسكندر پسر فيليپس 
ايشوع ناصرى مصلوب شد و اين بروز جمعه بيست و سوم آذار بود. به اعتقاد ايشان در چنين روزى بود كه آدم از بهشت 

فرود آمد و هم باعتقاد ايشان ايشوع (عيسى) بمرد و از ميان مردگان زنده برخاست و بآسمان صعود كرد و در اين وقت 
 .ز كسى كه از آسمان فرود آمده باشد بآسمان صعود نخواهد كردسى و سه سال داشت. باعتقاد ايشان ج

در آن سال عيد فصح يهود بروز شنبه هفت روز مانده از آذار بود و فصح نصارى و قيام مسيح بروز يكشنبه شش روز 
 .مانده از آذار و صعود بروز پنجشنبه سوم نيسان بود
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ن روز متولد شده و جمعه را نيز روزه ميدارند كه باعتقاد ايشان در اين نصارى روز چهارشنبه را روزه ميدارند كه ايشوع در آ
 .روز مصلوب شده. اين روزه اختياريست نه واجب

پنجم، غائيوس پسر طيباريوس، چهار سال پادشاهى كرد وى اصطفنوس را كه باعتقاد نصارى رئيس شماسان و شهيدان است 
 .ز نصارى بكشتبا يعقوب برادر يوحناى زبدى با مردم بسيار ا
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ششم، كلوديوس پسر طيباريوس، چهارده سال پادشاهى كرد و بسال اول پادشاهى وى اغريفوس كه از طرف او حكومت 
پس از آن شمعون صفا  اسرائيليان داشت يوحنا پسر زبدى يكى از شاگردان ايشوع را بكشت و شمعون صفا را بزندان كرد.

از زندان رهائى يافت و بشهر انطاكيه رفت كه نصارى آنجا را شهر خدا و شهر شاهى و مادر شهرها گويند، زيرا نخستين 
شهرى بود كه دين نصارى در آنجا رواج يافت و مركز كرسى پطرس كه شمعون و سمعان نام داشت و جانشين ايشوع 

و هفتاد نفر و غيره بود آنجا بود. و پطرس بناى كليسائى را كه هم اكنون در آنجا هست گانه  ناصرى و سر حواريون دوازده
 .و بنام كليساى قسيان معروف است بنا كرد

نشين كرد و سالها بترتيب امور آن پرداخت.  بسال سوم پادشاهى كلوديوس شمعون صفا بشهر روميه رفت و آنجا را اسقف
 -اند به نصرانيت گرويد و به اورشليم رفت كه همان بيت و او را بطريق لقب دادهزن پادشاه كه نامش فروطانيقى بود 

المقدس است و چوبى را كه باعتقاد نصارى مسيح بر آن مصلوب شده و آنرا صليب مسيح گويند و بدست يهودان بود 
 .بيافت و از آنها بگرفت و به نصارى داد و آنها را تقويت كرد

چوب را و اينكه سرانجام آن چه شد در همين كتاب ضمن قصه هيالنى مادر قسطنطين خواهيم  اى از اخبار اين و ما شمه
 .ايم آورد و در كتابهاى سابق خود نيز بشرح آورده

هفتم، نيرون پسر كلوديوس، بيست و سه سال و سه ماه پادشاهى كرد وى بسال دهم پادشاهى خود پطرس و پولس را بشهر 
 .يخت و اين بيست و دو سال پس از ايشوع (عيسى) بودروميه بكشت و وارونه بياو 

ش نامند و صحبت ايشوع يافته » جادوگر«و ما حكايت پطرس را در روميه با سيمن مصرى كه همه نصارى بجز اريوسيان 
 سپس با نصارى مخالف شده بود در
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 .ايم آوردهكتابهاى سابق خود 

بطوريكه نصارى گويند بسال هشتم پادشاهى نيرون، يهودان در اورشليم، يعقوب پسر يوسف برادر جسمانى ايشوع ناصرى را  
كه اول اسقف بيت المقدس بود بگرفتند و به سر از باالى هيكل بزير انداختند كه بمرد زيرا قبول نكرد كه بدين يهود بر  

. وى را در جوار هيكل بخاك سپردند و كليسا را ويران كردند و چوب صليب را با چوب گردد و بر نصرانيت ثبات ورزيد
اند مارينوس حكيم مؤلف كتاب  دو دزد كه با ايشوع آويخته شده بودند برگرفتند و در يك جا بخاك كردند. چنانكه گفته

بدوران همين پادشاه بود. بطلميوس  هاى آباد و باير،  جغرافيا درباره صورت و شكل زمين و درياها و رودها و قسمت
 .كلواذى در كتاب جغرافيا كه آن نيز درباره صورت و شكل زمين است از او نام برده و اعتراضاتى به او كرده است

 .هشتم، غلباس، هفت ماه پادشاهى كرد

 .نهم، اوثون، سه ماه پادشاهى كرد

 .دهم، بيطاليس، هشتماه پادشاهى كرد

 .ه سال و هفت ماه پادشاهى كرديازدهم، اسباسيانوس، ن

وى بسال دوم پادشاهى خود پسرش طيطوس را به اورشليم فرستاد كه مردم آنجا بر ضد وى طغيان كرده بودند. طيطوس 
اورشليم را محاصره كرد و بزور بگشود و بيشتر مردم آنجا را از يهود و نصرانى بكشت و هيكل را ويران كرد. بطوريكه  

 .ان اسرائيلى در حدود سه هزار هزار بوداند شمار كشتگ گفته

 .بهمه روزگار اسباسيانوس آزار يهود و نصارى دوام داشت

دوازدهم، طيطوس پسر اسباسيانوس، دو سال و سه ماه پادشاهى كرد. بسال اول پادشاهى وى مرقيون عقيده خود را كه 
 مايل بخير و شر و يك سعد ما بين آن دو

 ١١٨واإلشراف/ترجمه،متن،ص: تنبيهال                        

 .بود نمودار كرد. مرقيون پسر اسقف حران بود و مرقيونيان ثنوى مذهب بدو منسوبند

 .سيزدهم، دومطيانوس پسر اسباسيانيوس، پانزده سال و ده ماه پادشاهى كرد

 .چهاردهم، نرواس قيصر، يك سال و پنج ماه پادشاهى كرد
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سال پادشاهى كرد. بسال ششم پادشاهى او يوحناى حوارى از آن پس كه انجيل را در يكى پانزدهم، طرايانوس قيصر، نوزده 
 .از جزاير دريا نوشته بود در شهر افسوس وفات يافت

شانزدهم، ايليا اذريانوس، بيست سال پادشاهى كرد و چون يهودان بر ضد او طغيان كرده بودند در اورشليم و جبل يهودا و 
ت شام از آنها و هم از نصارى بسيار كس بكشت و اورشليم را ويران كرد و اين آخرين ويرانى آن جبل جليل و ديگر والي

بود. و چون هشت سال از پادشاهى وى بگذشت آنجا را بساخت و ايليا ناميد كه اكنون همين نام دارد و جمعى از 
 .يونانيان و روميان را در آنجا اقامت داد

دى بزرگ براى زهره بساخت و در نزديك معبدى كه بنام روشنى معروفست برجى بزرگ بپاكرد و هم او بر اقرانيون مقبره معب
و باالى آن لوحى از مرمر نهاد كه نام ايليا شاه بطال بر آن نوشته بود. اين برج تا وقت حاضر كه سال سيصد و چهل و 

ل پس از داود ساخته شده است. برج پنجم است بنام محراب داود معروفست و بحصار شهر پيوسته است، اما صدها سا
بناى بزرگ و هفت طبقه بوده كه از باال ويران شده است. ساقندس فيلسوف خاموش در ايام ايليا بود و ما حكايت او را با 

 .ايم اين پادشاه و ديگران و اشارات و رموز وى را در كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار آورده

 .وس، بيست و دو سال پادشاهى كردهفدهم، انطونينوس بي

 مسعودى گويد: بطلميوس كلواذى مؤلف كتاب المجسطى و جغرافيا و چهار
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علوم كه نام عود در آن نيامده و م  -مقاله و قانون كه اساس كار ثاون اسكندرانى بود و كتاب تغييرات جو و كتاب موسيقى
و ديگر كتابها كه بدو منسوب است در ايام همين پادشاه بوده است. بطلميوس را  -شود پس از آن اختراع شده است مى

بتلفظ رومى بطالماوس گويند. وى از فرزندان كلوذيوس ششم پادشاه روم بوده كه همين پيش از او ياد كرديم. رصدهاى او  
مين انطونيوس بوده و اين نكته در مقاله نهم آن كتاب هست. جالينوس دوران كه بناى المجسطى را بر آن نهاده بدوران ه

او را دريافته و در ايام طفوليت خويش او را ديده است و هم جالينوس بسيارى گفتارها و رصدهاى بطلميوس را كه با 
خبار حكيمان اقوام و كند. بسيارى از كسان كه دعوى اطالع از ا ابرخس مؤلف رصدهاى قديمى مخالف بوده تأييد مى

اند   اند و گفته اند پنداشته ملوك معاصر آنها دارند بخطا بطلميوس را يكى از ملوك يونانى پس از اسكندر كه همين نام داشته
ايم. و مطالبى بتأييد  كه وى پدر كلوبطره ملكه فيلسوف و آخرين پادشاه يونانيان بوده كه سابقاً در همين كتاب از او يادكرده

 .ايم اند كه در كتابهاى سابق خويش آورده گفتار خويش آوردهاين  
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مسعودى گويد: روشنترين دليل بر بطالن گفتارشان اينست كه بطلميوس در قسم هشتم از گفتار سوم كتاب المجسطى آورده  
خريفى را كه بروز هشتم ماه سوم قبطى بسال هشتصد و هشتادم بخت نصر در اسكندريه خورشيد را رصد كرده و اعتدال 

يافته است. اگر در نظر بگيريم كه فاصله پادشاهى بخت نصر تا غلبه اسكندر بر دارا چهارصد و بيست و نه سال و 
سيصد و شانزده روز بوده و از غلبه اسكندر بر دارا تا وقتى كه ملك كلوبطره آخرين ملوك يونانى ملقب به بطليموس پس از 

ند در نتيجه تسلط اوگوست پادشاه روم بر قلمرو اسكندر زوال يافت و خبر آنرا از اسكندر كه در اسكندريه پادشاهى يافت
پيش گفتيم مدت دويست و هشتاد و شش سال و هيجده روز بود و از غلبه اوگوست تا وفات او چهل و چهار سال بود و 

  مدت پادشاهى
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پس از اوگوست تا انطونيوس كه گفتيم بطلميوس در ايام او بوده است صد و بيست و سه سال و هفت ماه بود. ملوك روم 
شود و اين  بنابر اين فاصله پادشاهى بخت نصر تا اين انطونيوس چهارصد و هشتاد و دو سال و هشتماه و چهارده روز مى

 .موافق تاريخ رصد بطلميوس است كه از او نقل كرديم

 .م، مرقس موسوم به اورلليوس قيصر، نوزده سال پادشاهى كردهيجده

ابرديصان پروردگار وى مذهب خويش را نمودار كرد. وى اسقف رهاى بين النهرين بود و ديصانيان ثنوى بدو منسوبند. 
گذرد معروف  مى هاى رها بنام شاعا ابرديصان يك كلمه سريانى است بمعنى پسر نهر و تاكنون نهر آنجا كه از يكى از دروازه

به ديصان است و مصب آن در واليت حلوان است سپس به بهر بليخ ميرسد. رود ديصان فقط چند ماه جريان دارد و در  
شود. ابرديصان بر لب اين رود و مجاور دروازه، كليسائى دارد كه هر ساله نصارى آنجا مراسم عيد بپا  گرما خشك مى

 .كنند مى

 .كه بر ساحل اين رود بمرد و بدو منسوب شد  بقولى ابرديصان مطرودى بود

كنند و به   نوزدهم، كومودوس پسر انطونيوس، دوازده سال پادشاهى كرد. جالينوس ساالر و سرور طبيبان كه اقتدا بدو مى
كتابهاى وى اعتماد دارند و كتابهاى بقراط را تفسير و تلخيص كرده بدوران اين پادشاه در شهر ابرغامس يونان بسر ميبرد. 

ق النفس كه از جمله كتابهاى اوست آورده است. از اسكندر تا كومودوس پادشاه، خود جالينوس اين نكته را در كتاب اخال
پانصد و چند سال فاصله بود اين نكته را نيز جالينوس در كتاب االخالق آورده است. بنابر اين هم اكنون كه سال هزار و 

چند سال از ايام دويست و شصت و هفتم اسكندر و سال سيصد و چهل و پنجم هجرت است بتقريب هفتصد و 
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گذرد. وى دويست سال پس از مسيح بوده است و بدوران وى دين نصارى ميان روميان و يونانيان رواج   جالينوس مى
 .گرفت

  جالينوس در مختصر كتاب سياست افالطون از دينداران نصارى، يادكرده
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نصرانى بوده است. ما بين جالينوس و بقراط در حدود سيصد سال فاصله بوده زيرا بقراط در حدود يكصد كه خود او 
بشتاسب  سال پيش از اسكندر در ايام ارطخشست از ملوك ايران قديم بود كه بنظر من همان بهمن پسر اسفنديار پسر كى

بقراط و شرح آن كه حنين بن اسحاق آنرا ترجمه  لهراسب بوده است. اين مطلب را جالينوس در كتاب ايمان  -پسر كى
كرده چنين آورده است: ارطخشست به حاكم خود در شهر قوس واليت يونان كه در آن روزگار فرمانبردار وى بودند فرمان 

گرفته بود ولى داد كه چند تاالن پيش بقراط بفرستد، و او را محرمانه بدريا روانه كند زيرا مرضى بنام موتان ميان ايرانيان رواج  
 .بقراط اين را نپذيرفت كه بنظر وى عالج ايرانيان كه دشمنان يونان بودند موافق عدالت نبود

اند: يكى همين بقراط صاحب مؤلفات در طب كه جالينوس و ديگران آنرا ترجمه و  مسعودى گويد كه بقراطها سه تن بوده
كه كتاب بيماريهاى نو ظهور است و كتاب ماء الشعير كه كتاب اند، چون كتاب الفصول و كتاب تقدمه المعرفه   شرح كرده

عالج امراض است و كتاب ابتديما كه كتاب هواها و شهرهاست و كتابهاى ديگر كه در آداب و مسائل ديگر است و بدو 
جزاير منسوب است. وى از فرزندان سقالبيوس بوده كه بسبب حكمت خويش بنزد يونانيان اعتبارى داشته و در يكى از 

اند و افالطون در كتاب فادن كه در موضوع  معبدى دارد كه بروزگار يونانيان پيش از ظهور نصرانيت مردم بزيارت آن ميرفته
 .نفس است از آن ياد كرده است

اند زيرا بقراط بزرگ دو پسر داشت يكى بنام تاسلوس و ديگرى دراقن و هر  دو بقراط ديگر نيز از نسل همين بقراط بوده
 .از آنها پسرى داشت كه پسر خود را بنام جدش بقراط ناميد يك

بسيارى از متقدمان و متأخران از آن جمله حنين بن اسحاق در كتاب االسطقسات على رأى جالينوس على طريق المسألة و 
  الجواب، و هم پسران وى

 ١٢٢واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .اند ن را ياد كردهاسحاق و داود اي
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 .بيستم، برطينقس قيصر، سه ماه پادشاهى كرد

 .بيست و يكم، يوليانوس قيصر، دو ماه پادشاهى كرد

بيست و دوم، سورس، هفده سال پادشاهى كرد و در ايام او يهود و نصارى بمعرض كشتار و آزار و آوارگى بودند. وى 
 .معبد خدايان ناميدبمصر رفت و در اسكندريه معبدى بزرگ ساخت و آنرا 

 .بيست و سوم، انطونيوس، شش سال پادشاهى كرد

 .بيست و چهارم، مقرينوس، يك سال و دو ماه پادشاهى كرد

 .بيست و پنجم، انطونيوس دوم، چهار سال پادشاهى كرد

 .بيست و ششم، اكصندرس ملقب به مامياس، سيزده سال پادشاهى كرد

 .اهى كردبيست و هفتم، مقسميانوس، سه سال پادش

 .بيست و هشتم، بوبينوس، سه ماه پادشاهى كرد

 .بيست و نهم، غرديانوس، شش سال پادشاهى كرد

سى ام، فيليپس قيصر، شش سال پادشاهى كرد. او را بدين نصارى خواندند كه پذيرفت و مذهب صابيان را رها كرد و مردم 
موجب اختالف روميان در كار دين شد و از جمله مخالفان بسيار از اهل مملكتش در اين كار پيروى او كردند و اين قصه 

 .وى يكى از بطريقان بنام داقيوس بود كه فيليپس را بكشت و بپادشاهى رسيد

سى و يكم، داقيوس، دو سال پادشاهى كرد. وى به تعقيب نصارى برخاست و بسيار كس از آنها بكشت و جوانان 
 .روم بنام خاوس بفاصله يك هزار ذرع در شرق شهر افسوس پناه بردند اصحاب كهف از او گريختند و بيكى از كوههاى

 .اين شهر بر ساحل درياى روم بوده و اكنون دريا از آن دور شده است

 .اند و شهر را ويران كرده و بفاصله يك ميل از آن شهرى ديگر ساخته
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د: و ما در كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار كه اين كتاب از پى آن است، ضمن اخبار ملوك روم مسعودى گوي
از اختالف كسان درباره اصحاب كهف و رقيم و محل آنها و اينكه آيا اصحاب كهف همان اصحاب رقيم بوده يا غير آنها 

رمى از قلمرو روم ما بين عموريه و نيقيه است و اينكه چگونه اند رقيم در هوته از واليت خا اند و سخن آنها كه گفته بوده
خورشيد بهنگام طلوع و غروب از كهف ايشان مايل ميشود با شرح و توضيح علت آن و فرستادن الواثق محمد بن موسى 

 .ايم بن شاكر منجم را بآنجا و چيزها كه او ديد، از همه اينها سخن آورده

ت فلك و علم نواحى و آفاق و تأثيرات اجسام سماوى در اين جهان عالقه دارند درباره مسعودى گويد: كسانى كه به هيئ
اينكه خورشيد بهنگام طلوع و غروب از كهف ايشان كه در شمال است مايل ميشود سخن بسيار دارند، از جمله اينكه در 

بيست و چهار درجه است هر همه واليتهاى شمالى كه خارج از مدار سرطان است در هر شهرى كه عرض آن بيش از 
اى كه در آن رو بشمال باشد وقتى خورشيد طلوع كند از راست در برآيد و چون به ميان آسمان رسد پشت خانه باشد  خانه

و چون غروب كند در جهت شمالى فرو رود و اين ناحيه كه كهف در آنست در اقصاى شمال است و در كهف رو بشمال 
سوس كه شهر اصحاب كهف است جزو اقليم پنجم است و طول آن در جهت مغرب پنجاه و اند شهر اف است. اينان گفته

هفت درجه و عرض آن هشتاد و هشت درجه است. ممكن است خدا عز و جل اين كهف را براى آنها رو بشمال و 
از اين قضيه خبر داده  بدينسان كه گفتيم خلق كرده باشد تا محترمشان بدارد و آنها را آيت جهانيان كند. خداوند عز و جل

 :و فرموده

و خورشيد را ببينى كه چون برآيد از غارشان بطرف راست مايل شود و چون فرورود بجانب چپشان بگردد و ايشان در 
 هاى خداست، هر كه را خدا هدايت كند هدايت يافته اوست و هر كه را گمراه كند فراخناى غارند، اين از آيه
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 .«دوستدار و رهبرى براى او نخواهى يافت

 .سى و دوم، غليوس قيصر، دو سال پادشاهى كرد و يوليانوس شريك پادشاهى او بود

 .سى و سوم، غالينوس قيصر، ملقب به اريانوس بيست و پنج سال پادشاهى كرد

سى و چهارم، كلوديوس دوم، يك سال پادشاهى كرد. ظهور مانى كه مانويان ثنوى بدو انتساب دارند در ايام وى بود و در 
همين كتاب ضمن اخبار ملوك دوران دوم ايران يعنى ساسانيان و پادشاهى شاپور پسر اردشير از مانى و كشته شدن او در 

ايم، و گفته پيروان مانى را كه گويند  كتابهاى سابق بشرح و تفصيل سخن رانده  ايام بهرام پسر هرمز پسر شاپور باجمال و در
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وى همان فارقليط است كه مسيح وعده داده با سخنانى كه مانى در جبله و كتاب شابرقان و كتاب سفر االسفار و ديگر  
سوفان را درباره مبدأ اول و غيره در كتابهاى خود در اين باب گفته و محاجه ثنويان مانوى و ديصانى و مرقيونى و ديگر فيل

ايم. مانى در بسيارى از كتابهاى خود از مرقيونيان و ديصانيان سخن آورده و در كتاب كنز يكباب را به  آنجا آورده
 .مرقيونيان و در كتاب سفر االسفار و ديگر كتابهاى خود يك باب را به ديصانيان اختصاص داده است

اند، زيرا بسيار كسان كه از صاحبان عقايد و مذاهب  شود كه مرقيون و ديصان پيش از او بوده اين را نقل كرديم تا معلوم
 .اند اند كه اينان پس از مانى بوده اطالع ندارند پنداشته

 .سى و پنجم، اورلليوس پسر كلوديوس، شش سال پادشاهى كرد

 .نه ماه پادشاهى كردسى و ششم، طاقطوس، كه برادرش نيز در كار پادشاهى پشتيبان وى بود 

 .سى و هفتم، بروبس، نه سال پادشاهى كرد

 .سى و هشتم، قاروس، دو سال و پنج ماه پادشاهى كرد

 ١٢٥واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .سى و نهم، دقلطيانوس، هفده سال پادشاهى كرد

بود و از پس حوادث بسيار و جنگهاى بزرگ كه شرح آنرا  چهلم مقسيميانوس كه مقسنطيوس پسر مقسيميانوس شريك او
ايم مملكت را  من االمم الماضية و االجيال الخالية و الممالك الداثرة آورده» و من ابادة الحدثان» اخبار الزمان«در كتاب 

طيوس بر شهر روميه تقسيم كردند و مقسيميانوس بر شام و مجاور بين النهرين و قسمتى از سرزمين روم تسلط يافت و مقسن
و ممالك فرنگ كه مجاور آن دست تسلط يافت قسطنس پدر قسطنطين نيز بر واليت بوزنطيا و نواحى مجاور آن دست 

 .يافت

پس از آن قسطنس بمرد و كار مملكت به پسرش قسطنطين رسيد كه انتساب وى بمادرش هيالنى معروفتر است. وى در 
مقسنطيوس جنگهاى دراز داشت و عاقبت مقسيميانوس خويشتن را خلع كرد.  روميه و جاهاى ديگر با مقسيميانوس و

 .مدت پادشاهى مقسيميانوس و مقسنطيوس نه سال بود

ابو الحسن على بن حسين بن على مسعودى گويد: اين طبقه اول از ملوك رومند كه بر دين صابيان يعنى حنيفى قديم بودند 
رانى آمده كه عده ملوك از اوگوست تا قسطنطين پسر هيالنى بيست و نه پادشاه و چهل پادشاه بودند. در زيج ثاون اسكند
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بوده و تاريخ اين ملوك از اوگوست تا قسطنس پدر قسطنطين همانند ملوك قديم ايران و ملوك الطوائف از كيومرث تا 
وم فقط از روزگار قسطنطين  اردشير آشفته است و در شمار آنها اختالف است و روزگارشان نامعلوم است و تاريخ ملوك ر 

كه مروج دين نصارى بود، و در اين راه جنگيد قابل اعتماد است چنانكه ايرانيان نيز بر تاريخ و دوران ملوكشان از پادشاهى 
اردشير پسر بابك اعتماد دارند، ولى ما كوشش بسيار كرديم تا شمار ملوكشان را با مدت پادشاهيشان معين كنيم. اكنون 

 .اند ياد ميكنيم از ملوك نصرانى روم را كه پيش از اسالم و پس از اسالم تا بروزگار حاضر بودهطبقه دوم 
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  تذكر طبقه دوم از ملوك روم كه نصرانى بودند با تاريخ و شماره و حوادث معتبر دينى و شاهانى كه بروزگار ايشان بوده اس

اول پادشاه اين طبقه قسطنطين پسر قسطنس، بطوريكه از پيش گفتيم بانتساب مادرش شهره بود و سى و دو سال و سه ماه 
پادشاهى كرد. همو بود كه دين نصرانيت را رواج داد و در راه آن پيكار كرد تا پذيرفته شد و در سرزمين روم رواج گرفت كه 

ا كه درباره سبب نصرانى شدن او و رها كردن مذهب حنيفان هست و آنچه حنيفان  تاكنون نيز هست. و ما قصه اختالفى ر 
اند كه تن وى پيس شده بود و در كار خلع وى متفق شده بودند كه مطابق اساس ديانت و رسوم مفروضشان هر كه  گفته

پروردگان  خاصان و دستپيس بود شايستگى پادشاهى نداشت، و او بسوى طرفداران نصرانيت متمايل شد و بكمك آنها و 
خود بر مخالفان چيره شد و اظهار نصرانيت كرد زيرا مطابق رسوم آنها پادشاهى كسى كه پيس باشد مانعى ندارد، با سخن 

اند وى پيس خود را نهان داشت و آنرا با يكى از وزيران خود كه در خفا نصرانى شده بود در ميان گذاشت و  آنها كه گفته
از پادشاهى خلع شود و آن وزير تعهد كرد كه اين مشكل را از پيش بردارد و پياپى سپاههاى ضعيف بنام بگفت كه بيم دارد 

بتان هفتگانه كه بترتيب نام هفت ستاره بود و صابيان براى آن قربانى ميكردند و بدان عبادت ميبردند سوى دشمنان اطراف 
زبون شمرد و كسانى را كه بعبادت آن دلبسته بودند تحقير كرد، فرستاد كه شكست خوردند و مغلوب بازگشتند و او بتان را 

آنگاه به قسطنطين گفت كه نصرانى شود و او نيز چنين كرد، با گفتار نصارى كه سبب نصرانى شدن او چنان بود كه ضمن 
دشمن خود  جنگ با پادشاه برجان در اثناى خواب يك صليب نورانى بر او نمودار شد و بدو گفته شد بوسيله اين بر

 پيروزى بخواه تا پيروز شوى و او نمونه صليب را بر سر پرچمها نصب كرد
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و دشمن كه بر او غالب بود مغلوب شد و او بدين نصرانى گرويد، با سخن كسى كه گويد اين را در بيدارى بديد، با ديگر 
ايم قسطنطين بسال سوم  همه را بشرح و تفصيل در كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار آوردهسخنان دو گروه، 

پادشاهى خود قسطنطنيه را بر ساحل خليجى كه از درياى مايطس كه اكنون بنام بحر خزر معروفست و تا درياى روم و شام 
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ناحيه بوزنطيا بود و در استحكام شهر و نكوئى بناى  و مصر امتداد دارد بنا كرد. محل شهر در موضع معروف به طابال در
آن سخت بكوشيد و آنرا پايتخت خود كرد و بنام وى منسوب شد و ملوك روم پس از وى در آنجا مقيم شدند ولى روميان 

ستن تا وقت حاضر كه تاريخ كتاب ماست، آنجا را بولن گويند و چون خواهند معلوم كنند كه آنجا پايتخت است آنجا را ا
بولن گويند و قسطنطنيه نگويند بلكه اين عنوان را عربان بكار برند. قسطنطنيه بسرزمين وسيعى پيوسته كه تا روميه و ديار 

فرنگ و سقالب اندلس و ساير اقوام شمالى امتداد دارد و بسرزمين مشرق چون قلمرو ترك و خراسان تا هند و چين 
اكنون بنام خزرى معروف است آغاز ميشود و بدرياى روم ميريزد از سه سو  پيوسته است. خليجى كه از درياى مايطس كه

 .بشهر احاطه دارد و جهت غربى و جنوبى خشكى است

طول خليج سيصد و شصت و بقولى سيصد و سى ميل است و براى كسى كه از دار االسالم از جانب دربندهاى شام و 
 :هست عراق و غيره سوى قسطنطنيه رود شش گذرگاه بر خليج

 .گذرگاه اول معروف به اقروبلى است. پهناى خليج در آنجا يك ميل است

اى ساخت و هنگام  شاپور سپاه، پسر اردشير هنگام محاصره قسطنطنيه در همين محل فرود آمد و در آن جا آتشكده
 آن ويران شد. پس از بازگشت با روميان شرط كرد كه آتشكده محفوظ بماند و همچنان تا روزگار مهدى بپا بود و پس از
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او انوشيروان پسر قباد، پادشاه ايران، در يكى از جنگها در اين محل فرود آمد و در اين ناحيه نهرى روان كرد و آسياها بر 
ند و از روى آن بگذرد اما از شدت جريان هاى شن پر ك آن نصب كرد. ميخواست اين نقطه از خليج را با سنگ و كيسه

 .آب از درياى خزرى بدرياى رومى كه همان درياى مصر و شام است اين كار ميسر نشد

گذرگاه دوم را افقاطى گويند و از گذرگاه اول سى ميل فاصله دارد. عرض آن از ساحل بساحل نه ميل است و سپاه روم كه 
 .ميگذردخواهد سوى دار االسالم رود از اينجا 

گذرگاه سوم معروف به سنكره است و از گذرگاه افقاطى در حدود سى ميل فاصله دارد. عرض اين گذرگاه دوازده ميل است 
 .و نزديك شهر نيقيه است

گذرگاه چهارم بنام فيالس معروف است و با گذرگاه سنكره در حدود هشت ميل فاصله دارد. عرض گذرگاه از ساحل 
تراكيه است در حدود چهل ميل است و اسيران روم را كه خواهند مبادله كنند از اين گذرگاه به المس بساحل ديگر كه بندر 

 .آرند كه اين گذرگاه پهناور است و اسيران را بوسيله آن بيمناك كنند
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بساحل  گذرگاه پنجم معروف به لبادو است و با گذرگاه فيالس در حدود بيست ميل فاصله دارد و پهناى گذرگاه از ساحل 
كه بندر تراكيه است در حدود بيست ميل است. و بدوران اسالم سه تن امير كه پدرانشان شاه و خليفه بود، قسطنطنيه را 
از اين گذرگاه محاصره كردند. اوليشان يزيد بن معاوية بن ابى سفيان بود. دومى مسلمة بن عبد الملك بن مروان و سومى 

 .هارون الرشيد بن مهدى بود

ششم بنام ابدو معروف است و دهانه خليجى است كه بدرياى مصر و شام ميريزد و آغاز آن از درياى مايطس گذرگاه 
موسوم به خزرى است. عرض خليج در آغاز در حدود ده ميل است و شهر رومى مسناة آنجاست و كشتيهاى كوذكانه و 

 را روسيا گويندديگر اقوام روس را كه از اين دريا آيد جلوگيرد و روميان مردم روس 
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 .كه بمعنى سرخ است

اند كه  بروزگار ما بسيارى از روميان نيز چون مردم ارمن و برغر كه يك تيره از سقالبند و مردم بجناك ترك به روميان پيوسته
 .اند بمقابل مردم بر جان و ديگر اقوام مجاور خود فرستادهآنها را در بسيارى از قالع حدود شام جا داده يا 

 .ابدو شهريست كه بر ساحل خليج در سمت شام، نه سمت قسطنطنيه، جاى دارد

از اين گذرگاه تا قسطنطنيه دويست ميل رومى است كه بميل ما يكصد و بيست ميل ميشود. ابدو نام دو كوه نيز هست،  
يق و كوه ديگر بر آن جانب جزو واليت تراكيه است و بر هر يك از اين دو كوه كوهى بر اين ساحل جزو واليت ابس

 .بيست مرد جاى دارند كه كشتيها را بهنگام آمد و رفت و مراقبت و بازرسى كنند

در گذرگاه ابدو زنجيرى بدو ستون آهن از اين ساحل بآن ساحل كشيده است كه گشايند و بندند. اين، دروازه خليج است  
ى مسلمانان اسطول داشتند و از دربندهاى شام و مصر بجنگ روميان ميرفتند قسطنطنيه را از آنجا محاصره كه وقت

 .ميكردند. اسطول يك كلمه رومى است كه بر يك دسته كشتيهاى جنگى اطالق ميشود

ليج جزو سرزمين اند ماوراى خ و ما علت و چگونگى بناى قسطنطنيه را با اختالفى كه در اين باب هست و اينكه گفته
كند، با معايب   -برجان بود و قسطنطين كه اهميت اين محل را ميدانست شاه برجان را فريب داد تا اجازه داد كه شهر را بنا

هوا و آب و خاك قسطنطنيه و اينكه از رطوبت و عفونت هواى شهر اسب در آنجا جفت گيرى نكند و شيهه نكشد و 
 .ايم ست كه در شهر هست، و ديگر مطالب مربوط بدان در كتابهاى سابق خويش آوردهاند اين بسبب طلسمى ا اينكه گفته

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ١٣٠واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

بسال بيستم پادشاهى قسطنطين سنهودس اول در شهر نيقيه روم بپاشد. معنى اين كلمه انجم مقدس است. در اين انجمن 
سقف فراهم آمدند كه آراى مختلف داشتند و از آن جمله سيصد و هيجده اسقف انتخاب دو هزار و چهل و هشت ا

شدند كه متفقاً آريوس اسكندرانى را كه فرقه آريوسى نصارى منسوب باوست تكفير كردند. در همين انجمن متنى را كه همه 
خوانند تنظيم كردند. نصارى چهل  نصاراى ملكانى و عبادى يعنى نسطورى بر آن متفقند و هر روز ضمن مراسم دعا مي

كتاب دارند كه مشتمل بر سنن و شرايع است و اتفاق شد كه فصح نصارى بروز يكشنبه پس از فصح يهود باشد و فصح 
 .يهود با فصح نصارى نباشد

و آنرا  معنى ميدهد» رئيس پدران«ساالر اين انجمن اسكندر بطريرك اسكندريه مصر بود. اين كلمه برومى بطريركس است و 
 .اند. اسطاث بطريرك انطاكيه و مارقس اسقف بيت المقدس و يوليوس بطريرك روميه در آنجا حضور داشتند مخفف كرده

تاريخ اسكندر شاه بپاشد. بقولى انجمن بسال نوزدهم پادشاهى قسطنطين بود،  ٦٣٦انجمن از روز نوزدهم حزيران سال 
 .ميدانند و بدو منسوب ميدارندبسيارى از نصارى اين را از شمعون بن قلوفا 

هيالنى كليسائى كه اكنون بنام كليساى قيامت معروف است و بروز شنبه بزرگ كه صبح آن فصح است آتش در آن نمودار 
ميشود با كليساى قسطنطين در ايليا بساخت و هم بر كوهى كه بر بيت المقدس مشرف است و بنام طور زيتا معروف است 

ست، براى زنان و مردان ديرها بنا كرد و شهر ايليا را چنان آباد كرد كه پيش از آن و پس از آن هرگز و مقابل قبله يهود ا
چنين نبوده، و همچنان آباد بود تا پيش از اسالم كه سپاهيان ايران هنگام تسلط بر شام و مصر آنرا ويران كردند و همه  

ن بدوران پادشاهى خسرو پرويز پادشاه ايران بود و پادشاه روم كسانى را كه در اين ديرها بودند به اسيرى گرفتند، و اي
  فوقاس بود چنانكه در اين

 ١٣١واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .ايم كتاب به اجمال بياريم و در كتابهاى سابق بشرح آورده

موسى سخن گفت و تورات را بدو نازل كرد. و از طورهاى مقدس نصارى چهار است: اول طور سيناست كه خدا از آنجا با 
 .آنجا تا شهر قلزم چند روز راه و تا رايه كه ساحل درياى قلزم است يك روز و كمى راه است

 .دوم طور هارون است كه تا طور سينا چند روز راه است
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 .سوم طور زيتاست كه ياد كرديم

 .وط به نصاراى ملكانى است. طور بمعنى كوه استچهارم طور اردن ما بين فلسطين و طبريه است و همه مرب

هيالنى كليساى حمص را نيز بساخت كه يكى از عجايب جهان است و بر چهار پايه برآمده است، با كليساى رها كه يكى 
 .از چهار اعجوبه مشهور جهان است

بر راه آمد است. ما خبر قسطنس پدر اى كه تا روزگار ما بنام تل فخار معروف است و  هيالنى از واليت رها بود از دهكده
ايم. عجايب چهارگانه جهان مسجد جامع دمشق و  قسطنطين را و اينكه چرا وقتى هيالنى را ديد با او ازدواج كرد يادكرده

 .مناره اسكندريه و پل سنجه و همين كليساى رهاست

كه هيالنى مادر قسطنطين در سال هفتم   اند اند از روى غفلت پنداشته بعضى نصارى كه مؤلفان تاريخ و سرگذشت بوده
پادشاهى پسرش قسطنطين بشام رفته و اين خطائى بزرگ است زيرا قسطنطين بسال بيستم پادشاهى خود بدين نصارى  

 .گرويد

مسعودى گويد: قسطنطين پيش از نصرانى شدن و پس از آن اخبار و سرگذشتها دارد، با تدبيرها در كار ملك و دين، با 
نگهايش كه ما همه را در كتاب اخبار الزمان و من ابادة الحدثان من االمم الماضية و االجيال الخالية و الممالك سفرها و ج

الداثرة و كتاب اوسط كه پس از آن بوده است و دو نسخه اخير كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر و كتاب فنون 
 المعارف و ماجرى فى الدهور السوالف و كتاب االستذكار
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 .اى ميگوييم كه تذكار و مقدمه وصول بدان كتابها باشد ايم، و در اين كتاب شمه لما جرى فى سالف االعصار آورده

قسطنطين دوم از ملوك نصاراى روم، قسطنطين پسر قسطنطين پسر هيالنى، بيست و چهار سال پادشاهى كرد. پدرش 
بدوران زندگى خويش او را وليعهد كرده و حكومت قسطنطنيه را بدو داده بود. حكومت انطاكيه و شام و مصر و جزيره را 
نيز ببرادرش قسطنس داده و او را در انطاكيه اقامت داده بود، حكومت روميه و واليت فرنگ و سقالب و اقوام ديگر را 

ا در روميه نهاده بود و از دو برادر پيمان گرفته بود كه مطيع قسطنطين برادر خويش نيز ببرادر ديگرش قسطوس داده و او ر 
 .باشند. بدين جهت تا وقتى بمرد پادشاهيش استوار بود

 .سوم، يوليانوس برادرزاده قسطنطين پسر هيالنى، دو سال پادشاهى كرد
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اهى رسيد آنرا عيان كرد و از دين نصارى وى بدوران عمو و پسر عموى خود دين صابى را نهان ميداشت و چون بپادش
هائى را كه صابيان نمونه گوهرهاى علوى و اجرام سماوى ميدانستند،   چشم پوشيد و كليساها را ويران كرد و پرستش مجسمه

كه آن نيز واسطه ميان علت اولى و خلق بود تجديد كرد و بسيار كس از نصارى را بكشت و كيفر كسانى را كه بدين 
از نميگشتند كشتن قرار داد و كسانى را كه بدين حنيفى باز ميگشتند ميگفت تا مّر بر آتش افكنند و از ذبيحه حنيفى ب

 .حنيفيان بخورند. وى مردى مقتدر بود و سپاه فراوان داشت

ا با مسعودى گويد: يوليانوس بدوران شاهى شاپور پسر اردشير سوى عراق رفت و به تيرى ناشناس كشته شد. ما خبر او ر 
خبر شاپور سپاه پادشاه بابل و جنگها كه در ميانه رفت در جزء هفتم از كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر ضمن اخبار 

ايم. روميان يوليانوس را باربديس گويند كه بمعنى مرتد است و صابيان او را اوسيبوس خوانند   ايرانيان و پادشاهى شاپور آورده
  نصارى كه بمعنى مؤمن پرهيزكار است.
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 .ها او را بزتاط نامند همگى از او بيزارى كنند و بعضى

چهارم يوبيانوس، يك سال پادشاهى كرد، وى در سپاه يوليانوس مقتول بود و قائم مقام وى بشمار ميرفت. خواستند او را 
مگر اينكه به نصرانيت بازگردند كه پذيرفتند و او دين نصارى را تجديد كرد و با سپاه روم بپادشاهى بردارند و او نپذيرفت 

 .ايم از عراق بازگشت ها و صلحى كه با شاپور داشت و در كتابهاى سابق خويش آورده از پس حادثه

 .پنجم، و النطيوس، دوازده سال و پنج ماه پادشاهى كرد

 .اهى كردششم، و النس، سه سال و سه ماه پادش

هفتم، و النطيانوس، سه سال و چهار ماه پادشاهى كرد غراطيانوس نيز در كار پادشاهى همدست وى بود كه پيش از او 
 .درگذشت

نوزده سال پادشاهى كرد. در ايام پادشاهى او سنهودس يعنى انجمن  -تدوس بمعنى موهبت خداست -هشتم، تدوس بزرگ
بپاشد و يكصد و پنجاه اسقف در آنجا فراهم آمدند و مقدونس و پيروان او را با دوم در شهر قسطنطنيه واليت بوزنطيا 

بطريركانى كه موافق مذهب وى بودند لعن كردند. سران اين انجمن طيموثاوس بطريرك اسكندريه و مليطيوس بطريرك انطاكيه 
نشين بود. چهار  ودند كه از پيش اسقفو قورللس بطريرك بيت المقدس بودند. بطريرك بيت المقدس اول بطريرك اين ناحيه ب

پطرس سر حواريان و جانشين ايشوع (عيسى) بود،  -بطريرك صاحب چهار كرسى بودند: اول در شهر روميه كه متعلق به
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دوم اسكندريه مصر كه از مرقس يكى از مؤلفان چهار انجيل بود، سوم قسطنطنيه از واليت بوزنطيا كه اول بطريرك آنجا 
و اين كرسى را سيصد و هيجده اسقفى كه از پيش گفتيم كه دين نصارى را در شهر نيقيه سامان دادند برقرار   مطروفانس بود

 كردند، چهارم انطاكيه كه آن نيز از پطرس بود و پطرس هنگامى كه سوى شهر روميه رفت و آذيوس را جانشين خود كرد
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و تاكنون كه تاريخ كتاب ماست يعنى بسال سيصد و چهل و پنجم، پنج كرسى بطريركى هست كه همه از فرقه ملكانى 
 .است

از سنهودس اول كه در نيقيه بود و سيصد و هيجده اسقف در آن شركت داشتند تا اين انجمن پنجاه و شش سال فاصله 
ريركان، گوشت خوارى را براى بطريركان و اسقفان و راهبان مصر و بود. طيماثاوس، بطريرك اسكندريه در اين انجمن بط

اسكندريه مجاز كرد و اين بسبب ثنويان بود تا هر كه ثنوى است شناخته شود زيرا ثنويان از خوردن گوشت دريغ داشتند ولى 
خوردن گوشت خوددارى  بطريركان و اسقفان و راهبان غير مصر و اسكندريه چون روميه و انطاكيه و واليتهاى ديگر از 

خوردند مگر سماعيان يعنى مردم معموليشان   كردند و بمنظور امتحان بجاى آن ماهى خوردند زيرا ثنويان گوشت و ماهى نمى
 .خوردند كه بعضى هم گوشت و هم ماهى و بعضى فقط گوشت مى

نكه ضمن اخبار طبقه اول از مسعودى گويد: بسال هشتم پادشاهى تدوس جوانان اصحاب كهف نمودار شدند. اينان چنا
اند و اختالفى كه  ملوك روم گفتيم از داقيوس شاه گريخته بودند و ما اخبار اصحاب كهف را با مطالبى كه درباره آنها گفته

ايست   درباره محلشان هست كه آيا همانجاست كه در شهر افسوس آن سوى شهر زمرنى بر ساحل درياى روم است يا هوته
 -كنند، با خبر تدوس وسوم است و در نزديكى قره از سرزمين روم است، يا جاهاى ديگريست كه ياد مىكه بنام خارمى م

شاه و اينكه چرا پادشاهى بدو رسيد و حكايت او پيش از پادشاهى و پس از آن، همه را در كتاب فنون المعارف و ما جرى 
 .ايم فى الدهور السوالف آورده

 .پادشاهى كردنهم اركاذيوس پسر تدوس ده سال 

دهم تدوس كوچك پسر تدوس بزرگ چهل و دو سال پادشاهى كرد. بسال بيست و يكم پادشاهى او سنهودس سوم در 
  شهر افسوس بر ضد نسطورس بطريرك
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ر آنجا حضور يافتند. سران انجمن قورللس قسطنطنيه كه چهار سال در اين كرسى بود تشكيل شد و دويست اسقف د
بطريرك اسكندريه و كلسطوس بطريرك روميه و بوالنيوس بطريرك ايليا بودند و نسطورس را لعن كردند و از او بيزارى جستند 

اى بنام سيفلح بمرد و  و تبعيدش كردند و وى سوى صعيد مصر رفت و در واليت اخميم و بلينا مقيم شد و در دهكده
و تا وقت حاضر كه تاريخ كتاب ماست معروف است. و نصاراى ملكانى، نصارى عبادى را كه مشرقيان هستند محل ا

بعنوان تحقير بدو منسوب داشتند و نسطورى گفتند. بطريرك مشرقيان در آن وقت در مدائن عراق داديشوع بود و حوزه 
 .وى واليتهاى ايران بود

ه به يوحنا بطريرك انطاكيه و اسقفهاى آنجا نوشت بشهر افسوس بروند و درباره مسعودى گويد: عباديان گويند تيادوس شا
اختالف نسطورس با قورللس بطريرك اسكندريه داورى كنند. نسطورس با ياران و قورللس نيز با يارانش آنجا اجتماع كردند. 

ه حكم كرده بود نسطورس را تكفير كرد. قورللس پيشدستى كرد و پيش از آمدن يوحنا بطريرك انطاكيه كه شاه او را در ميان
شود، كناره گرفت و گفت كار دين  وقتى نسطورس بديد كه قورللس براى فرار از حق به حيله و پشت هم اندازى متوسل مى

 .شود طلبى راست نمى به حيله و دسته بندى و رياست

 .ير كردوقتى يوحنا بطريرك انطاكيه بيامد و از رفتار قورللس آگاه شد او را تكف

اعتراض وى از اينجا بود كه مقاله نسطورس و مقاله قورللس را بخواند و مقاله نسطورس را تأييد كرد و امانت او را بستود و 
مقاله قورللس را رد كرد و گفت مخالف حق است و روا نيست كسى بدان قائل شود و معتقد آن باشد. آنگاه يوحنا به 

 .بطريرك مشرق نوشتانطاكيه بازگشت و جريان را براى 

از طرف بطريرك اسكندريه در كار نسطورس حيله شد زيرا او باطرافيان شاه پول داد تا تكفير از او برداشته شد و تكفير 
  نسطورس بماند و اين يكى از علل
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دشمنى و جنگ و خونريزى فيما بين شد. عباديان گويند: بروزگار قديم در  اختالف ميان نصارى مشرق و مغرب بود كه مايه
گانه بود و پيش از اينكه ميان نصارى اختالف  حدود سى سال پس از صعود مسيح و پس از توما كه يكى از حواريان دوازده

ن بود كه اهل مدائن و دير دار كرسى مشرق شد، ادى برمارى سليح يكى از هفتاد ت شود نخستين بطريرك سريانى كه عهده
قنى و كسكر و ديگر نقاط عراق را نصرانى كرد و دو كليسا بساخت. يكى در مدائن كه آن وقت پايتخت مملكت فارس 

هاى پس از خود قرار داد و رسم شد كه ترتيب نصب بطريرك اين كرسى فقط در اين كليسا  بود و آنجا را كرسى بطريرك
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در دير قنى بود كه قبر وى هم آنجاست و ما خبر نصاراى مشرق را با شاپور پادشاه ايران   انجام شود و يك كليساى ديگر
كه ميخواست آنها را مجوس كند و نپذيرفتند و در حدود دويست هزار كس از آنها را بكشت، با ديگر اخبار مربوط بآنها 

 :ايم. نصاراى ملكانى گويند در كتابهاى سابق خود آورده

ياد رفته بود ولى برسوما مطران نصيبين آنرا تجديد كرد و نصاراى مشرق را بدان خواند كه معتقد آن  مقاله نسطورس از
 .شدند

مسعودى گويد: در اين انجمن ميان فرقه نسطورى با فرقه ملكانى اختالف افتاد و از آنها جدا شدند. از انجمن دوم يكصد 
مقدونس را لعن كردند، تا اين انجمن دويست اسقف كه در شهر و پنجاه اسقف كه در شهر قسطنطنيه فراهم شدند و 

ها بود  افسوس فراهم شدند پنجاه و يك سال فاصله بود. در ايام پادشاهى اين تدوس ميان نصارى درباره ملك و دين حادثه
ن كرده بود و از جمله اينكه او يوحناى معروف به دهان طال بطريرك قسطنطنيه را بسبب قضاوتى كه درباره يك تاكستا

 .يدوقيه همسر پادشاه از آن راضى نبود تبعيد كرد. حوادث ديگر نيز بود

يازدهم مرقيان شش سال پادشاهى كرد. در اولين سال پادشاهى وى سنهودس چهارم در شهر خلقيدون بر ضد ديسقرس 
  بطريرك قسطنطنيه و ارطيسوس تشكيل
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شد و ششصد و سى اسقف در آنجا فراهم شدند. از انجمن سوم كه دويست اسقف در شهر افسوس فراهم شدند تا اين 
 .انجمن بيست و يك سال فاصله بود. در اين انجمن يعقوبيان با ديگر نصارى اختالف كردند و از آنها جدا شدند

ن االمم الماضية و االجيال الخالية و االمم الداثره ضمن اخبار ملوك روم و و ما در كتاب اخبار الزمان و من ابادة الحدثان م
طبقات و سرگذشت آنها، خبر يعقوب بردعى انطاكى و بقولى حرانى را كه شاگرد سورس بود و اينكه چگونه پيروان مقاله 

 .ايم ديسقرس به يعقوبيان پيوستند و يعقوبى شدند با حكايت سوارى همه را آنجا آورده

در كتاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف نيز ضمن اخبار ملوك نصرانى روم، هنگام سخن از اين مرقيان و 
سنهودسى كه در ايام وى بود، از مسائل مورد اتفاق و مورد اختالف فرقه ملكانى و نسطورى و يعقوبى درباره اقانيم و جوهر 

مشروح سخن آورده و گفته فرقه اريوسى و مارونى و بيلقانى را كه مخالف  اند بطور و غيره و داليلى كه هر يك آورده
ايم (بيلقانى مذهبى است كه بولس شمشاطى كه از جمله بطريركان قديم انطاكيه بود پديد  اند يادكرده هاى مذكور بوده فرقه
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ادت اقسام نور است.) در آورده است. اين مذهب ما بين مذهب نصارى و مجوس و ثنويان است و طرفدار تعظيم و عب
 .كنيم كه نمونه كتابهاى سابق ما باشد اى نقل مى اين كتاب فقط شمه

يعقوبيان دو كرسى دارند كه سومى ندارد: يكى در انطاكيه است و ديگرى در مصر. غالب نصاراى مصر از قبط و غيره در 
ند و چندان فراوانند كه شمارشان نتوان كرد. محل ا فسطاط و ديگر واليتها و نواحى مجاور نوبه و احابش از فرقه يعقوبى

بطريرك آنها ديرى بنام ابو مقار در ناحيه اسكندريه است. نصاراى ملكانى و نسطورى در مصر بسيار كمند. بجز انطاكيه و 
 مصر يعقوبيان در واليتهاى ديگر نيز اسقف و
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 .مطران دارند

 .دوازدهم، الوون بزرگ، شانزده سال پادشاهى كرد

سيزدهم، الوون كوچك، يك سال پادشاهى كرد. وى يعقوبى مذهب بود و خواست مردم مملكتش را به پيروى آن وادار كند 
 .اما بمرد و بمقصود نرسيد

 .گويند با زهر كشته شد

قوبى مذهب بود و بپادشاهى رغبت نداشت و آنرا بپسرش واگذار كرد چهاردهم، زينون، هفده سال پادشاهى كرد. او نيز يع
 .و چون پسرش بمرد دوباره بپادشاهى بازگشت

 .پانزدهم، انسطاس، بيست و هفت سال پادشاهى كرد او نيز يعقوبى مذهب بود

 .شانزدهم، يوسطين، نه سال پادشاهى كرد و يعقوبيان را بمعرض كشتار و تبعيد آورد

نوس، بيست و نه سال پادشاهى كرد. در ايام پادشاهى او سنهودس پنجم در شهر قسطنطنيه تشكيل شد و هفدهم، يوسطا
شود  گفت فقط اسم عوض مى اريجانس اسقف منبج را تكفير كردند كه وى بتناسخ ارواح در اجسام حيوانات قائل بود و مى

اند.  اند مستحق آن شده ا بسبب گناههائى كه كردهپذيرد و خدا عز و جل با خلق خود چنين ميكند زير  و جسم تغيير مى
نياز است، و سخنان ديگر  كند كه از همه چيز بى برد و ضررى از خود دفع نمى گفت خدا از عذاب بندگان سودى نمى مى

درباره زجر حيوان و عدل و خالص داشت و هم در اين انجمن ايبا اسقف رها و تدوس، اسقف مصيصه و توزروطس، 
 .ره بعلت سخنانى كه گفته بودند تكفير شدنداسقف انق
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در اين انجمن صاحبان چهار كرسى بطريركى با يكصد و شصت و چهار اسقفشان حضور يافته بودند. بطريرك ايليا حاضر 
  نشده بود اما يارانش آمده
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 .سى نفرى كه در خلقيدون بود تا اين انجمن يكصد و سى و شش سال بودبودند. از انجمن چهارم سيصد و 

و ما حوادثى را كه در ايام اين پادشاه بود از قصه يعقوبيان و ملكانيان در مصر و حكايت يهودان در ايليا و جبل يهودا و 
حل ناطس و عليقه يعنى همانجا كه ها كه اين پادشاه در طور سينا در م جبل جليل كه نصارى را كشتار كردند و كليسا و دين

تورات بموسى بن عمران عليه السالم نازل شد بساخت، با ديگر سرگذشتهاى او، همه را در كتاب فنون المعارف و ماجرى 
 .ايم فى الدهور السوالف آورده

 .هيجدهم، يوسطينوس، سيزده سال پادشاهى كرد و انوشيروان پادشاه در ايام وى بود

 .ها مبادله شد ها و هديه س، سه سال و هشت ماه پادشاهى كرد و ما بين او و انوشيروان نامهنوزدهم، طيباريو 

بيستم، موريق، بيست سال و چهار ماه پادشاهى كرد. در ايام وى يكى از مردم شهر حماة از واليت حمص موسوم به مارون 
د. كار اين فرقه در شام و جاهاى ديگر معروف ظهور كرد. تاكنون كه تاريخ ماست فرقه مارونى نصارى بدو انتساب دارن

 .هاى آن چون حماة و شيزر و معرة النعمان مقيم هستند است و بيشترشان در جبل لبنان و سنير و حمص و واليت

مارون ديرى بزرگ داشت كه مشرق حماة و شيزر بدان شهره بود، بنايى عظيم بود و اطراف آن بيشتر از سيصد صومعه 
هاى اطراف آن از دست اندازى  وجود داشت و در خود دير ابزار طال و نقره و جواهر فراوان بود و صومعهبراى رهبانان 

 .پياپى اعراب و جور سلطان ويران شد. محل آن نزديك رود ارنط، رود حمص و انطاكيه است

 مارون درباره مشيت و مسائل ديگر عقايدى بخالف نصرانيان پيش از خود
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پديد آورد و ما شرح مذهب او را كه با فرقه ملكانى و نسطورى و يعقوبى در قضيه ثالوث موافق و در قضيه ديگر كه گويد 
مسيح دو گوهر است و يك اقنوم و يك مشيت مخالف است و اينكه گفته او ما بين گفتار نسطوريان و يعقوبيان است با 

 .ايم مطالب ديگر در كتاب المقاالت فى اصول الديانات آورده
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يكى از پيروان مارون موسوم به قيس مارونى درباره تاريخ و آغاز خلق و پيمبران و كتابهاى منزل و شهرها و اقوام و ملوك 
ده و من از مارونيان در اين روم و غيره و اخبارشان كتابى نكو دارد كه تأليف آنرا تا بدوران خالفت المكتفى بالّله بسر بر 

 .ام زمينه تأليفى جز اين نديده

اند. بهترين كتابى كه از ملكانيان در تاريخ  ملكانيان و نسطوريان و يعقوبيان نيز از متقدم و متأخر، كتابهاى بسيار تأليف كرده
و كتاب سعيد پسر بطريق، ام كتاب محبوب پسر قسطنطين منبجى است  ملوك و پيمبران و اقوام و شهرها و غيره ديده

بطريرك كرسى مارقس اسكندريه كه بعنوان ابن فراش معروف است و تأليف آن را تا بدوران خالفت الراضى رسانيده و ما آن 
ايم، و كتاب اثنايوس راهب مصرى كه ملوك روم و اقوام ديگر را با سرگذشت و اخبارشان از آدم  را در فسطاط مصر ديده

 .النى بترتيب آورده استتا قسطنطين پسر هي

 .ام از عباديان مشرق نيز كتابى از يعقوب پسر زكرياى كسكرى دبير ديده

گونى در همين باب است و از ديگر كتب نصارى مفصلتر  ام كه مشتمل بر مطالب گونه اين كتاب را در عراق و شام ديده
 .است

ام.  و سرگذشت و اخبارشان تأليف ابو زكريا دنخاى نصرانى ديدهكتابى نيز از يعقوبيان درباره ملوك و فيلسوفان روم و يونان 
وى مردى فيلسوف منش و جدل پيشه و صاحب نظر بود و ميان من و او در ناحيه غربى بغداد در محله ام جعفر و در 

 شهر تكريت در كليساى خضرا درباره ثالوث و مسائل ديگر مناظرات بسيار
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ام و اين بسال سيصد و  رخ داد كه گزارش آن را در كتاب المسائل و العلل فى مذاهب و الملل و كتاب سر الحيات آورده
 .سيزدهم بود

مسعودى گويد: وقتى بهرام چوبين، خسرو پرويز پسر هرمز پسر انوشيروان را شكست داد و پادشاهى را بگرفت و هرمز را 
خسرو پرويز به موريق پناه برد و از او كمك خواست. موريق بدو كمك داد و مريم دختر خويش را زن او كرد، كه بكشت. 

مادر شيرويه قاتل پدر بود، و سپاهى فراوان بيارى او فرستاد. و خسرو پرويز سپاه را بحدود ارمينيه و آذربايجان آورد و با 
ترك رفت و آنجا به غافلگيرى كشته شد. و ما حوادث ايام او را در كتاب  بهرام بجنگيد و او را فرارى كرد كه بسرزمين

ايم و  مروج الذهب و معادن الجوهر در نسخه اخير، كه اكنون يعنى بسال سيصد و چهل و پنجم آن را صورت نهائى داده
 .ايم چند برابر نسخه مؤلف سال سيصد و سى و دوم است، آورده

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



چهار ماه پادشاهى كرد و چون بپادشاهى رسيد پسر موريقيس پدر زن خسرو پرويز و  بيست و يكم، فوقاس، هفت سال و
ياران وى را بمعرض كشتار آورد، و چون خبر به خسرو پرويز رسيد متغير شد و سوى شام و مصر لشكر كشيد و آنجا را 

ران كردند و شهربراز با سپاه بتصرف آورد و بسيار كس از مردم نصارى بكشتند و كليساهاى ايليا و جاهاى ديگر را وي
فراوان سوى قسطنطنيه رفت و ساحل خليج را اردوگاه كردند و محاصره سخت شد و چنان بود كه هرقل پسر فوق پسر 

رسانيد و شجاعتها نمود. مردم  مرقس كه از مردم صلونيقى (سالونيك) بود از راه دريا آذوقه بمردم محصور قسطنطنيه مى
داشتند. وى با بطريركان و سران خلوت كرد و آنها را بر ضد فوقاس تحريك كرد و بلياتى را كه در قسطنطنيه او را دوست 

ايام وى رخ داده بود بيادشان آورد و نتيجه سوء تدبير او را كه موجب تسلط ايرانيان بر مملكتشان شده بود ياد كرد و گفت 
 او را از ميان بردارند، آنها
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 .نيز پذيرفتند و فوقاس را كشتند

  ذكر ملوك روم از هجرت تا بسال سيصد و چهل و پنجم

از پس قتل فوقاس بطريركان و سران قوم از رومى و غير رومى فراهم شدند تا پادشاهى انتخاب كنند و از پس اختالف 
دند و او را بپادشاهى برداشتند و اميدوار بودند با پادشاهى او كار مملكتشان بسيار و گفتگوهاى دراز درباره هرقل توافق كر 

سوم پادشاهى خسرو پرويز پسر هرمز پادشاه  -بصالح آيد. وى بيست و دومين پادشاه نصرانى روم بود و به سال سى و
 .بابل بپادشاهى رسيد و بيست و پنج سال و بقولى بيشتر پادشاهى كرد

اهى هرقل هجرت پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم رخ داد. وى در همه ايام پيمبر صلى اهللا عليه و سلم در اولين سال پادش
و ايام ابو بكر و عمر و دو سال از خالفت عثمان پادشاه بود. بدوران وى مسلمانان بر سوريه كه شام و جزيره است تسلط 

 .د و پيش از او بمرديافتند. قسطنطين برادر هرقل در كار پادشاهى دستيار وى بو 

وقتى هرقل بپادشاهى رسيد در كار جنگ با ايرانيان بكوشيد و با آنها جنگهاى بسيار داشت. وقتى مناسبات خسرو پرويز و 
شهربراز فرمانده سپاه او كه قسطنطنيه را در محاصره داشت تيره شد هرقل با او همدلى كرد و بر ضد پرويز تحريك كرد. 

اى فراوان از خليج به بحر خزر رفت و به طرابزنده و دربندهاى الزقه رسيد و آنجا از ملوك عجمان از آنگاه هرقل با كشتيه
آالن و خزر و سرير و ابخاز و جرزان و ارمن و ديگران كمك گرفت تا بديار اران و بيلقان و آذربايجان و ماهات جبل 
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اى كه پرويز با او كرد  ير گرفت، آنگاه در نتيجه خدعهرسيد و سپاه وى به سرزمين عراق ريخت و غارت كرد و بكشت و اس
 .سوى قسطنطنيه بازگشت
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مسعودى گويد: و ما خبر شهربراز و علت تيرگى مناسبات او را با پرويز و سرانجام كارشان با شرح اخبار هرقل و جنگها كه 
ها كه با پيمبر در ميان داشت و جنگها كه بدوران  ها و مكاتبه ها كه كرد و نامه ها و خدعه ان بود و حيلهميان او و ايراني

خالفت ابو بكر و عمر ميان مسلمانان و سپاه او در شام و مصر و جاهاى ديگر رخ داد با خبر برون رفتن او از شام و  
درود بر تو اى سوريه درود. «كوه اكام كه بر شام مشرف بود گفت: گذشتن از دربند بسوى روم و اينكه هنگام باال رفتن از  

وداع گوئى كه هرگز سوى تو باز نخواهد گشت تا وقتى غالم شوم متولد شود و كاش هرگز متولد نشود كه شيرخوارگى او چه 
ان بدورانى كه از طرف ها كه ميان وى و معاوية بن ابى سفي ها و دوستى و مكاتبه» شيرين و از شير بريدنش چه تلخ است.

شود و پس از آن   عمر و عثمان حكومت شام داشت برقرار بود و اينكه بغالم معاويه گفته بود كه عثمان ابن عفان كشته مى
شود، با ديگر اخبار او در كتاب اخبار الزمان من ابادة الحدثان من االمم الماضية و الممالك  كار مسلمانان چگونه مى

كنيم تا  اى نقل مى ايم و در اين كتاب فقط شمه تاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف آوردهالداثره و هم در ك
 .نمونه تأليفات سابق ما باشد و از روى آن بديگر كتابهاى ما پى توان برد

ن بدوران بيست و سوم، قسطنطين پسر قسطنطين برادر هرقل و بقولى پسر هرقل، نه سال و شش ماه پادشاهى كرد و اي
خالفت عثمان بن عفان بود. همو بود كه با تقريباً هزار كشتى جنگى و غيره كه سپاه و خزينه و تجهيزات در آن بود از دريا 
رو به اسكندريه مصر نهاد. حكومت مصر و اسكندريه از جانب عثمان با عبد اهللا ابن سعد بن ابى سرح بود و نتيجه جنگ 

بشكست و بيشتر مردانش كشته شد و او با يك كشتى نجات يافت و بجزيره سقليه افتاد  بضرر قسطنطين بود. كشتيهايش 
  كه جزو واليت افريقاست، و جرجيق پادشاه سقليه كه وى را شوم و مايه تباهى نصرانيت
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 .شمرد خونش بريخت مى

ها ذات الصوارى گفتند كه صوارى جمع صاريه بمعنى دكل است و اين بسال سى و  يها و دكلاين جنگ را از بسيارى كشت
 .چهارم هجرت بود
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مسعودى گويد: بدوران پادشاهى قسطنطين سنهودس ششم يعنى انجمن در قسطنطنيه از واليت بوزنطيا و بقولى پيش از 
نى بود كه با فرقه ملكانى مخالفت كرده و درباره مشيت پادشاهى او تشكيل شد. انجمن براى لعن مردى بنام قورس اسكندرا

و فعل گفتارى همانند گفتار مارونيان پديد آورده بود. در اين انجمن دويست و هشتاد و نه اسقف و بقولى كمتر فراهم 
د و شدند. از سنهودس پنجم تا اين سنهودس شصت و هشت سال و چهار ماه و بقولى كمتر بود و اين سنهودس آخرين بو 

اند، در  تا وقت حاضر كه تاريخ كتاب ما و سال سيصد و چهل و پنجم است تا آنجا كه من ميدانم سنهودس ديگر نداشته
كنيم و پيوسته بدر بند شام و انطاكيه و واليت شام و مصر  صورتى كه بديار آنها نزديك هستيم و اخبارشان را جستجو مى

 .ايم در سفر بوده

 .كند هاى ششگانه را در دعاى روزانه خود ياد مىفرقه ملكانى اين انجمن

پيروان دين نصارى در تلفظ نام اين انجمنها اختالف دارند. مردم مصر آنرا سنهودس نامند و ما نيز در اين كتاب چنين  
س  كرديم كه اين كلمه فصيحتر است، بعالوه ما اكنون در مصر اقامت داريم. مردم مشرق آنرا سنادس نامند. بعضى سناط

گويند و ما اين تعبيرات را با علت اختالف آن در مناظراتى كه در اين باب ميانشان رفته است با خبر بطريركان روميه و 
اسكندريه مصر و انطاكيه و قسطنطنيه و ايليا و مراتب و نام و شمارشان تا وقت حاضر كه تاريخ كتاب ماست در كتاب 

ايم. اگر چه نامشان در  فنون المعارف و ماجرى فى الدهور السوالف آوردهمروج الذهب و معادن الجوهر و هم در كتاب 
خوانند هست و هم نام دوازده حوارى و هفتاد شاگرد مسيح را با پراكنده شدنشان در  فهرستى كه نصارى ضمن دعا مى

  واليتها و اخبار و اعمالشان با محل
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اند و  گانه و لوقا و مرقس از هفتاد شاگرد بوده قبرشان و اينكه از نويسندگان چهار انجيل يوحنا و متى از حواريان دوازده
اند درباره اختالفات ديگر صاحبان   اينكه مرقس صاحب كرسى اسكندريه و بطريركان پس از وى كه عهده دار اين كرسى بوده

جمن فراهم شوند سر برهنه باشند و صاحب كرسى اسكندريه با عمامه باشد كه جانشين كرسى حكميت دارند و چون در ان
پطرس است با ذكر علت آنكه وقتى پطرس بشاگردان گفت كه يكيشان با انجيلى كه او نوشته سوى اسكندريه رود و مردم 

ه كم سالتر بود داوطلب اين كار شد را بدان بخواند بسبب صابيان و كاهنان كه آنجا بودند بيمناك شدند و مرقس كه از هم
و پطرس انجيل را بدو داد و نام خويش را از آن محو كرد و نام مرقس را در آن ثبت كرد و گفت ما ترا در مورد اختالفات 

آنها حكميت داديم، و ديگر اسرار و اخبار دين نصرانيت درباره سليحيان و ديگران كتاب بيركسيس و كتاب ديونوسيوس 
كه آن نيز درباره اسرار نصرانيت است و كتاب قليمنس كه شاگرد پطرس بوده است و بسيارى از نصارى » طوافلوباخي«
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درباره صحت آن ترديد دارند، و چهارده رساله پولس كه در اوقات مختلف به مردم روم و غيره نوشته و عنوان كتاب 
 .ايم السليخ يافته است، همه را در كتاب مروج الذهب آورده

كتاب المقاالت فى اصول الديانات و كتاب خزاين الدين و سر العالمين نيز گفتار اقوام مختلف را درباره عوالم چهارگانه  در  
كه عالم ربوبيت و عالم عقل و عالم نفس و عالم طبيعت است با مراتب روحانيت و جواهر علوى و اجسام سماوى و 

اند، از هندوان و  با مطالبى كه اقوام مختلف در اين باب گفتهديگر وسايط، و فرق ميان آتش و نور و مراتب نور 
فلكشناسان قديم و ثنويان و موافقان ايشان از اصحاب تأويل اين روزگار و حنيفان و كلدانيان يعنى بابليان كه باقيمانده آنها 

 يبرند وها بسر ميبرند و سوى قطب شمال و جدى نماز م در مردابهاى ما بين واسط و بصره در دهكده
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سمنيان كه صابيان چين و پيرو مذاهب بوذاسب و عوام يونان هستند و سوى مشرق نماز ميبرند و صابيان مصر كه بروزگار 
خوردنيها چون گوشت خوك و كنند و در بسيارى  ما صابيان حران باقيمانده آنها هستند و رو بقبله و پشت بشمال نماز مى

كنند و به پيمبرى اغثاديمون و هرمس و اميروس و اراطس  خورند امساك مى جوجه و سير و باقال و غيره كه صابيان يونان مى
مؤلف كتاب صورة الفلك و الكواكب و كتب ديگر و اريباسيس و ارانى اول و دوم و غيره اعتقاد دارند و در كار ذبيحه و 

ستاره و غيره و نثار ارزن براى ستارگان اسرار خاص دارند و مراتب كاهنى را در معابد خويش با روحانيان دعا براى هفت 
هر كه خود را چنانكه بايد بشناسد «علوى تطبيق كنند و كاهن واالتر را رأس كمرين نامند و درباره سخن افالطون كه گويد 

تفسير خاص كنند، » ا بشناسد بوسيله آن همه چيز را بشناسدهر كه خويشتن ر «و سخن صاحب منطق كه گويد » خدا شود
و سؤال و جوابى كه ميان فرفوريوس صورى مؤلف كتاب ايساغوجى مدخل كتاب منطق ارسطاطاليس كه نصرانى بود و 

غورس كرد از يك طرف و انابوا كاهن مصرى كه طرفدار فلسفه قديم و مذهب فوثا مخفيانه مذهب صابيان يونانى را تأييد مى
و ثاليس ملطى و غيره يعنى مذهب صابيان مصرى بود از طرف ديگر درباره علوم الهى رخ داد و در رسائل آنها كه پيش 

 .ايم اهل فن معروفست همه را در آن دو كتاب آورده

ورى فى اند و آخر همه ابو بكر محمد بن زكريا رازى صاحب كتاب المنص بتأييد مذهب فوثاغوريان كتابهاى بسيار نوشته
 .الطب و غيره است كه بسال سيصد و دهم كتابى در سه مقاله در اين باب تأليف كرده است

افالطون در كتاب معروف به طيماوس در قسمت ما بعد الطبيعه ترتيب عوالم را ياد كرده. اين كتاب سه مقاله است كه 
  ق ترجمه كرده است و اين غير از كتاب طيماوسبعنوان شاگرد خود طيماوس نوشته و از جمله كتابهاست كه يحيى بن بطري
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طبى است كه در آنجا كيفيت عالم طبيعى و موجودات و هيئت و رنگها و تركيبات و اختالفات آنرا آورده و جالينوس آنرا 
كه دو جزو اول و دوم آن را بدست نياورده و ترجمه او فقط چهار شرح كرده و حنين بن اسحاق آنرا تفسير كرده و گفته  

 .مقاله است

ارسطاطاليس نيز ترتيب عوالم را در كتاب ما بعد الطبيعه كه طامستيوس آن را تفسير كرده و اسحاق بن حنين آنرا بعربى 
ز جنس فرشتگان مقرب را كه ترجمه كرده، در حرف الم آورده است، و ما اعتقاد نصارى را كه خالق عز و جل در آغا

روحانى و جواهر بسيط و زنده و ناطقند بيافريد تا او را ستايش كنند بدون اينكه او عز و جل حاجتى بستايش داشته باشد 
و او تعالى فرشتگان را نه طبقه كرد كه هر طبقه باالى طبقه ديگر است، و اسم جمله روحانيان بسريانى كه زبان قديم است 

ى طغماتس و بعربى تغم است. باعتقاد ايشان كه كليسا، كليساى آسمانست و مراتب كاهنان مطابق طبقات طغم و بروم
گانه فرشتگان است كه طبقه اول، پيروانشان طبقه بطريركان و پس از آن طبقات ديگر است و هم مذهب صابيان را در  نه

نيز اعتقادى را كه ثنويان در اين باره پيش از ظهور مانى گانه دانند و  اين باب كه مراتب كاهنان را به ترتيب افالك نه
اند،  هاى مانوى را با عنوانهائى كه به تشبيه جواهر علوى و اجسام سماوى براى سران دينى خود داشته اند و نام فرقه داشته

 .ايم همه را در كتابهاى سابق خود آورده

 :گرديم مسعودى گويد: اكنون به ترتيب ملوك باز مى

ت و چهارم، قسطا پسر قسطنطين پانزده سال پادشاهى كرد و اين بدوران خالفت على بن ابى طالب عليه السالم و بيس
 .قسمتى از دوران معاوية بن ابى سفيان بود

بيست و پنجم، هر قليانس پسر قسطنطين، ملقب به هرقل كوچك كه بقولى نواده هرقل بزرگ بود، چهار سال و سه ماه 
 .اين بدوران معاويه بودپادشاهى كرد و 
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بيست و ششم، قسطنطين پسر قسطا، سه سال پادشاهى كرد كه مطابق بقيه ايام معاويه و دوران يزيد و مروان بن حكم و 
 .قسمتى از دوران عبد الملك بن مروان بود

نى بريده، بدوران عبد الملك نه سال پادشاهى كرد، پس از آن خلع شد و بينى او را بيست و هفتم، اسطنيانس ملقب به بي
ها بردند كه از آنجا گريخت و  بريدند و رگ زير زبانش را قطع كردند تا گنگ شود ولى گنگ نشد سپس او را بيكى از جزيره
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و از آنجا پيش طرفال پادشاه برجان  بپادشاه خزر پيوست و از او كمك خواست و در آنجا زن گرفت اما بمنظور نرسيد
 .رفت

بيست و هشتم، اولنطس و بقولى لونطس، بدوران عبد الملك سه سال پادشاهى كرد، آنگاه به پادشاهى بى رغبت شد و 
 .اظهار ناتوانى كرد و بدير پيوست و راهب شد

پس از آن اسطنيانس بينى بريده  بيست و نهم، ابسيمر معروف به طرسوسى، در ايام عبد الملك هفت سال پادشاهى كرد
بهمراه طرفال، شاه برجان، كه سپاهى فراوان بكمك او آورده بود بيامد و با ابسيمر جنگها داشت كه شرح آن دراز است و 

ايم. در نتيجه  در كتاب اخبار الزمان و من ابادة الحدثان من االمم الماضية و االجيال الخالية و الممالك الداثره آورده
يانس بر پادشاهى غلبه يافت و ابسيمر را خلع كرد و كار بر او راست شد و اين بسال اول پادشاهى وليد بن عبد اسطن

 .الملك بود

وى در پادشاهى دوم خود سى امين ملوك روم بود و با طرفال، شاه برجان، شرط كرده بود كه اگر بپادشاهى بازگشت هر 
با روميان ستم بسيار كرد و دست بخونريزى گشود و بسيارى از سران و ساله باجى براى او بفرستد و چنين ميكرد. 

 .بطريركان را بكشت. آنها نيز بر كشتن او هم سخن شدند و خونش بريختند، پادشاهى دوم او دو سال و نيم بود

  سى و يكم، فيلبقوس، در دو سال و شش ماه باقيمانده دوران، وليد، پادشاهى
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 .كرد و در اول سال پادشاهى سليمان بن عبد الملك در گذشت

 .سى و دوم، نسطاس پسر فيلبقوس، سه ماه با وجود اختالفات فراوان پادشاهى كرد سپس خلع و تبعيد شد

ن بن عبد الملك انجام گرفت و سى و سوم، تيدوس ملقب به ارمنى، آغاز پادشاهى وى در همان سالى بود كه بيعت سليما
سليمان برادر خود مسلمه را از خشكى و دريا بجنگ قسطنطنيه فرستاد و اين بسال نود و هفتم بود. مسلمه يكصد و 

بيست هزار جنگاور داشت و فرمانده نيروى دريائى مسلمانان عمر بن هبيره فرازى بود. يكى از بطريركان بنام اليون پسر 
مسلمه پيوست و تعهد كرد او را بر ضد مردم قسطنطنيه راهنمائى كند مسلمه باو اعتماد كرد و از قسطنطين مرعشى به 

خليج گذشت و قسطنطنيه را محاصره كرد مردم قسطنطنيه كس پيش مسلمه فرستادند كه هديه دهند و او نپذيرفت. اليون با 
كرسى قسطنطنيه و رئيس دين و ديگر بطريركان   او خدعه كرد، با آنها مكاتبه كرد و سويشان رفت و با بطريرك صاحب

سپاهى و زمامداران خلوت كرد و از آنها خواست كه پادشاهى بدو دهند تا كارشان را سامان دهد و مسلمه را از آنجا 
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 بازگرداند و از ناتوانى تيدوس در مقاومت مسلمه سخن آورد. آنها نيز پذيرفتند اليون پيش مسلمه بازگشت و گفت كه مردم
اند و تقاضا كرد كمى از آنها دور شود و محاصره را بردارد تا مردم مطمئن شوند، او نيز چنين   شهر باطاعت او در آمده

اى را كه مسلمه براى سپاه خود  كرد. اليون به قسطنطنيه بازگشت و پادشاه شد و تاج بسر گذاشت و بگفت تا همه آذوقه
مه خبر يافت بدانست كه فريب خورده است و محاصره را از سر گرفت و بجنگ فراهم آورده بود به شهر بياورند وقتى مسل

بازگشت اما كار بر سپاه مسلمه سخت شد كه آذوقه آنها از دست رفته بود. در اين اثنا عمر بن عبد العزيز بخالفت رسيد 
 و به مسلمه نوشت و تأكيد كرد كه باز گردد و او نيز بخالف ميل خود پس از گفتگوها
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ها كه در اثناى آن بود در كتاب فنون  ها و خدعه كه در ميان رفت بسال يكصد بازگشت. و ما شرح اين جنگها را با حيله
 .ايم المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف آورده

ه ايام سليمان بن عبد الملك و دوران عمر بن عبد العزيز و يزيد سى و چهارم، اليون پسر قسطنطين، بيست و شش سال بقي
 .بن عبد الملك و هشام پادشاهى كرد و در همانسال كه تبعيت وليد بن يزيد انجام گرفت درگذشت

سى و پنجم، قسطنطين پسر اليون، بيست و يك سال بدوران وليد بن يزيد و يزيد ابن وليد و مروان بن محمد و ابو العباس 
 .فاح و ده سال از خالفت منصور پادشاهى كردس

 .سى و ششم، اليون پسر قسطنطين هفده سال و چهار ماه بقيه ايام منصور و پنج سال از خالفت مهدى پادشاهى كرد

سى و هفتم، رينى زن اليون پسر قسطنطين بود. معنى رينى پارسائى است و بعدها لقب وى اوگوسته شد. پسرش قسطنطين 
 .در پادشاهى او شريك بود و بقيه ايام مهدى و دوران هادى و قسمتى از صدر خالفت رشيد پادشاهى كردندپسر اليون 

كارها را رينى فيصله ميداد و اسم پادشاهى با پسرش بود. وى با مهدى و هادى و رشيد بصلح بود. وقتى پسرش بزرگ شد 
او رفت و شكستش داد كه فرارى شد و نزديك بود طغيان كرد و پيمانى را كه در ميانه بود بشكست و رشيد بجنگ 

دستگير شود و چون بمحل خود رسيد مادرش بيمناك شد كه مبادا رشيد دوباره بآنها حمله كند، ضمناً طغيان و سوء تدبير 
و اى كرد كه پادشاهى بدست ا پسرش بر رعيت عيان شده بود چندان كه ناسزا ميگفتند و باو اعتراض ميكردند. رينى حيله

 .بماند

اى را داغ كردند و او را بيدار كرد و آئينه را جلو روى او گرفت و او ناگهان  بگفت هنگامى كه پسرش خواب بود آئينه
 .چشم بگشود و بينائيش خلل يافت
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  مدت پادشاهى وى با مادرش هفده سال بود پنج سال نيز تنها پادشاهى كرد و اين

 ١٥١شراف/ترجمه،متن،ص:واإل التنبيه                        

بروزگار رشيد بود. آنگاه رينى با رشيد صلح كرد و براى او باج فرستاد و نقفور اين را دستاويز كرد و از كسان ديگر كمك  
گرفت تا رينى خلع شد و پادشاهى را از او بگرفت و اين بسال يكصد و هفتاد و هشتم بود. رينى بهنگام خلع با الياطس 

خود در قصرى كه در قسطنطنيه بپا كرده بود و هم اكنون بنام ابتار معروفست بسر ميبرد. وى مردى رئيس ديوان خراج 
مدبر و صاحب رأى و كاردان بود. در اين قصر بندرى بود و زنجيرى بر دهانه آن بود و فرستادگان عرب وقتى براى مبادله 

 .اسيران ميآمدند در آنجا فرود ميآمدند

استبراق، در ايام رشيد هفت سال و سه ماه پادشاهى كرد و در آغاز خالفت امين درگذشت.  سى و هشتم، نقفور پسر 
شدگان اياد  گويند وى از اعقاب جفنه و از قبيله غسان بود كه پدرانش نصرانى شده بودند. و بقولى وى از اعقاب نصرانى

روم رفته بودند. نقفور براى پسرش استبراق بود كه بدوران خالفت عمر بن خطاب رضى اهللا عنه از ديار جزيره بسرزمين 
از نقفور و «بعنوان پادشاهى پس از خودش بيعت گرفت و اين ميان ملوك سابق روم معمول نبود و فرمانهاى او بعنوان 

ايم ريش  صادر ميشد. ملوك روم پيش از او و نيز ملوك ايران بعللى كه در كتابهاى ديگر گفته» استبراق دو پادشاه روم
 .راشيدند و نقفور اين را نپسنديد و گفت اين تغيير دادن خلقت خدا سبحانه استميت

 .وى پيش از آنكه پادشاه شود رئيس ديوان خراج بود

» پادشاه روم«و نقفور اين را تغيير داد و بجاى آن » از فالنى پادشاه نصرانيت«هاى خود مينوشتند.  ملوك روم در نامه
و هم او به روميان كه عربان ». ن پادشاه نصرانيت نيستم و پادشاهان دروغ نگوينداين دروغ است م«نوشت. ميگفت 

است و اين را بعنوان تحقير هاجر و پسرش اسماعيل  » بندگان ساره«ساراقينوس ميناميدند اعتراض ميكرد. معنى اين كلمه 
 .كه كنيز ساره بوده است ميگفتند
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نقفور ميگفت اينها را بندگان ساره گفتن دروغ است. روميان تاكنون عربان را ساراقينوس مينامند. نقفور در جنگى كه بسال 
يكصد و نود و سوم ميان او و برجان رخ داد كشته شد. و ما اخبار نقفور را با رشيد و جنگهاى او را با برجان كه او را  

 .ايم او در كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر آورده كشتند با ديگر اخبار

 .سى و نهم، استبراق پسر نقفور پسر استبراق، دو ماه پادشاهى كرد

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



چهلم، ميخائيل پسر جورجس كه پسر عم نقفور و داماد وى بود، در ايام امين دو سال و بقولى بيشتر پادشاهى كرد. پس از 
كرد و پادشاهى را بكف آورد و ميخائيل را پيش خود نهان داشت و از آن پس كه   آن اليون ملقب به بطريرك بر ضد او قيام

 .گون آزار كرد انتشار داد كه مرده است وى را بصورتهاى گونه

چهل و يكم، اليون ملقب به بطريرك، هفت سال و سه ماه باقيمانده ايام امين و قسمتى از صدر خالفت مأمون پادشاهى  
ن ميخائيل بحيله او را آزاد كردند و او به اليون حمله برد و وى را كه پشمينه پوش بود بكشت و پروردگا كرد، آنگاه دست

 .پادشاهى بدو بازگشت. بقولى ميخائيل در ايام پادشاهى اليون راهب شده بود

خبر و چهل و دوم، ميخائيل پسر جورجس پادشاه، دوباره نه سال در ايام مأمون و بقولى بيشتر پادشاهى كرد، و ما 
 .ايم اش در كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر آورده سرگذشت او را با پادشاهى دوباره

چهل و سوم، توفيل پسر ميخائيل، چهارده سال بقيه ايام مأمون و دوران معتصم و قسمتى از صدر خالفت واثق پادشاهى  
م بجنگ بيرون شد و عموريه را بگشود، و اين كرد. همو بود كه شهر زبطره را كه از دربندهاى جزيره بود بگشود و معتص

بسال دويست و بيست و سوم بود. عبور معتصم از دربندهاى شام بود و حيدر پسر كاوس اشروسنى ملقب به افشين با 
 عمر بن عبيد اهللا بن مروان اقطع سلمى امير ملطيه از دربندهاى جزيره عبور كردند و توفيل پسر ميخائيل با آنها روبرو شد و

  ميانشان
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جنگهاى بزرگ رخ داد و توفيل عقب نشست و سرخ جامگان و خرميان كه همراه وى بودند از خطر محفوظش داشتند. 
بجنگ برخاست از  اين گروه سرخ جامگان و خرميان هزاران تن بودند كه وقتى اسحاق بن ابراهيم بن مصعب طاهرى با آنها

ناحيه آذربايجان و جبال به توفيل پناه برده بودند. پس از آن افشين به معتصم پيوست و با وى نزديك عموريه فرود آمد. 
 :اى دراز كه در مدح ابو الحسن افشين آورده در اين باب گويد حسين بن ضحاك خليع باهلى ضمن قصيده

محكم استوارتر است و همه افتخارات ديگر از آنچه او براى فرزندان كاوس  خداوند به ابى حسن عزتى داده كه از ستون»
اى كه  و هم ابو تمام در قصيده» شاهان عجم پديد آورده كمتر است. توفيل ضربت سخت خورد و جمع او پراكنده شد.

 :بمدح معتصم آورده از فتح عموريه ياد كرده و مطلع آن چنين است

در آن قصيده از او ياد كرده گويد: » است و دم شمشير، بازى را از كار جدى امتياز ميدهد.شمشير از كتابها راستگوتر »
 .«ايست كه بمعنى غيظ كردن و خون خوردن است آن دم كه توفلس جنگ را معاينه ديد و جنگ از مايه كلمه«
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ريه بزرگ را اشغال كردى. از آنقره اثرى نگذاشتى و عمو «و هم حسين بن ضحاك در شعرى دراز خطاب به معتصم گويد: 
بنى عيص و روزگارشان فنا ميشود «و هم او گويد: » اگر توفيل از سرگذشت خود بشك اندر است بايد او را معذور داشت.

اين شواهد را از آن » ولى يادگار روزگار تو فناپذير نيست اى خدائى كه بابك را مغلوب كردى، توفيل آنها را نيز كيفر بده.
خبران از سرگذشت و ايام ملوك پنداشته اند آنكه با افشين جنگ كرد و فتح بزرگ عموريه در  كه بعضى بى  رو نقل كرديم

ايام وى بود، نقفور معاصر هارون الرشيد بود. آنچه ما گفتيم معروفتر و واضحتر است زيرا از حوادثى است كه از فرط 
 شهرت همه ميدانند، معذلك حكم ضرورت ما
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 .را بذكر شاهد وادار كرد

چهل و چهارم، ميخائيل پسر توفيل، بيست و هشت سال بقيه ايام واثق و دوران متوكل و منتصر و مستعين پادشاهى كرد. 
شد. تدوره نيز بگريخت مادرش تدوره با او در تدبير ملك شريك بود، سپس بواسطه خطائى كه كرده بود ميخواست او را بك

و بدير رفت و راهبه شد. يكى از اهل عموريه بنام ابن بقراط كه از ابناى ملوك قديم بود بمخالفت وى برخاست و او 
مسلمانانى را كه در زندان بودند براى جنگ با ابن بقراط برون آورد و اسب و سالح داد و ابن بقراط را بگرفت و چهره او 

شتش زيرا جامه ابريشم و كفش سرخ نپوشيده بود. ميخائيل بدست بسيل صقلبى جد قسطنطين پسر را مغلوب كرد اما نك
الون پسر بسيل كه هم اكنون، يعنى تاريخ كتاب ما و سال سيصد و چهل و پنجم و دوران خالفت مطيع پادشاه روم است،  

 .بسال دويست و پنجاه و دوم رخ دادكشته شد و قتل وى بسال دويست و پنجاه و سوم بدوران خالفت معتز و بقولى 

چهل و پنجم، بسيل صقلبى، بيست سال در ايام معتز و مهتدى و صدر خالفت معتمد پادشاهى كرد. مادر وى صقالبى 
 .بود و بانتساب او صقلبى لقب يافت

ه قسطنطنيه رفت و مسعودى گويد: و ما خبر او را با آغاز كارش كه از شهر خود كه بند تراكيه بود، بطلب روزى معاش ب
قوت و شجاعت و همتى كه داشت و اسب شناسى او و اينكه چگونه با ميخائيل پسر توفيل مربوط شد و كار اسبان وى را 

اند وقتى توفيل خبر او را  بعهده گرفت و مقامات مختلف يافت تا براكنميس يعنى مشاور امور سلطنت شد و اينكه گفته
ى كه شاه يكى از آنها را گرفت و ديگرى را بزنى او داد كه شريعت آنها جمع ميان دو زن شنيد احضارش كرد، با خبر دو زن

اى كه بسيل بكار برد تا او را بكشت و بپادشاهى رسيد با  را ممنوع داشته است و شاه با هر دو زن رابطه داشت و حيله
  ديگر احوال او، همه را در كتاب فنون المعارف
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 .ايم و ما جرى فى الدهور السوالف آورده

چهل و ششم، اليون پسر بسيل، بيست و شش سال بقيه ايام معتمد و دوران معتضد و مكفى و صدر خالفت مقتدر 
 .پادشاهى كرد. گويند وفات وى بسال دويست و نود و هفتم بود

و برادر اليون، يك سال و بقولى بيشتر پادشاهى كرد و بسبب رفتار بد و سوء تدبير  چهل و هفتم، االكسندروس پسر بسيل 
 .كشته شد

چهل و هشتم، قسطنطين پسر الون پسر بسيل، شش سال و بقولى بيشتر داشت كه بپادشاهى رسيد و اين بسال سيصد و 
ر پادشاهى پرداخت اما با خود شرطها نهاده يكم بود. آنگاه ارمانوس دريا دار و فرمانده جنگهايش بر او تسلط يافت و بكا

بود، از جمله اينكه طالب پادشاهى نباشد و نه او و نه هيچيك از فرزندانش بنام پادشاهى خوانده نشوند، دو سال بدين 
ترتيب بود. از جمله رسوم ملوك روم اينست كه هيچكس در مجلس ايشان ننشيند و جز شاه موزه سرخ بپا نكند. شاه به 

 .نوس اجازه داد كه با وى بنشيند و يك موزه سرخ با يك موزه سياه بپا كندارما

آنگاه ارمانوس شرايط را نقض كرد و خويشتن را پادشاه ناميد و تاج بسر نهاد و لباس ابريشم پوشيد كه جز ملوك كسى 
 .نميپوشيد و موزه سرخ بپاكرد و قسطنطين را از كار بر كنار كرد

. پسر ميانه را كه توفيلقطس نام داشت خواجه كرد و بخدمت كليسا واداشت و چون بزرگ شد و ارمانوس چهار پسر داشت
بسن مردان رسيد او را بطريرك كرد كه ساالر و سرپرست دين است چنانكه شاه صاحب شمشير است، و اين شخص تا  

او با شاه برابر نيست و  كنون كه تاريخ كتاب ماست صاحب كرسى قسطنطنيه است و دستيار شاه است و هيچ كس جز
  شاه تنها براى او مراسم احترام بجاى ميآورد و چون شاه بنشيند بر كرسى طال نشيند و بطريرك بر كرسى آهن نشيند. مخارج
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و مخارج كليسا و ديرها و اسقفان و راهبان  جنگ و وصول خراج و پرداخت مقررى سپاه بعهده شاه است و اموال اوقاف
و امثال آن كه مربوط بدين است بعهده بطريرك است و او نيز همانند شاه در هر واليت عاملى دارد. بطريرك گوشت 

نشيند و چون بخواهد سوار شود بر خرى سوار شود و همانند  بندد و بر اسب نمى بيند و شمشير نمى نميخورد و زن نمى
 .پاى خويش را از يك سو بياويزدزنان دو 
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كردند. ارمانوس دختر خود  ديگر پسران ارمانوس، اخرصطفورس و اصطفن و قسطنطين بودند كه همگى را شاه خطاب مى
 .كردند را به قسطنطين داد و او را نيز ملكه خطاب مى» النا«

عهد و نامزد پادشاهى پس از اوست. اخرصطفورس قسطنطين شاه از النا پسرى آورد كه او را ارمانوس ناميد كه هم اكنون ولي
بمرد و دو برادرش قسطنطين و اصطفن بماندند و تا حدود سيصد و سى ام هجرى كار بدين منوال بود و پسر ارمانوس با 
ين قسطنطين پسر الون توطئه كردند كه پدرشان ارمانوس را از پادشاهى بركنار كنند تا كار پادشاهى بر ايشان راست شود. بد

جهت روزى با گروهى پيش وى رفتند و او را بگرفتند و به ديرى كه خود او در جزاير نزديك قسطنطنيه بنا كرده بود 
خواستند او را بكشند و بر پادشاهى تسلط يابند. وى  فرستادند. دو پسر وى در حدود چهل روز با قسطنطين بودند و مى

اى از خواص خويش كه از پيش آماده   ا با خود بغذا نشاند و بوسيله عدهاز قصد ايشان خبر يافت و پيشدستى كرد، آنها ر 
كرده بود آنها را بگرفت و جدا جدا به دو جزيره دريا تبعيد كرد، يكى از آنها يعنى قسطنطين نگهبان را بكشت و از ياران 

قسطنطين شاه بردند كه از مرگ خود و مردم جزيره خواست كه از او اطاعت كنند. آنها نيز وى را بكشتند و سرش را پيش 
وى سخت بناليد. ارمانوس چهار سال پس از آنكه راهب شد درگذشت و اصطفن بطوريكه بما كه در فسطاط هستيم 

 بوسيله بازرگانانى كه در كشتى از قسطنطنيه ميرسند
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ميآيند خبر ميرسد، تاكنون در آن جزيره مانده است. بدين سان پادشاهى بر قسطنطين  و فرستادگانى كه بحضور سلطان
راست شده و بقيه ايام مقتدر و دوران قاهر و راضى و متقى و مستكفى و تا اين وقت از خالفت مطيع را بپادشاهى  

 .گذرانيده است

مسعودى گويد: و ما خبر كسانى را كه پيش از استيالى ارمانوس بر ضد قسطنطين قيام كردند در كتاب فنون المعارف و ما 
ايم مانند قسطنطين پسر اندرونقس كه ملقب به دوقاس بود و پدرش اندرونقس كه فرمانده  جرى فى الدهور السوالف آورده

به مكتفى پناه آورد و بسال دويست و نود و چهارم به مدينة السالم رسيد و سپاه اليون پادشاه روم بود از ناحيه طرسوس 
بدست مكتفى مسلمان شد و پس از آن بمرد. و اين پسرش از راه جبل و ارمينيه و آذربايجان بگريخت و كسان و يارانش 

ت و نزديك بود كار او فراوان شدند و او به قسطنطنيه رفت و با قسطنطين پسر اليون بر سر پادشاهى بكشاكش پرداخ
پروردگان قسطنطين بدو حمله بردند و خونش بريختند و اين بسال سيصد و يكم بود و مانند قرقاس  سامان گيرد ولى دست

برادر دمستق بارزوس پسر فقاس كه در وقت حاضر با ابو الحسن على بن عبد اهللا بن حمدان بن حمدون بن حارث عدوى 
ر بن حبيب بن عمر بن غنم بن تغلب امير واليت حمص و قنسرين و دربندهاى شام و جزيره عدى بن اسامة بن مالك بن بك

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



كند. قرقاس در پادشاهى طمع بست و او را بگرفتند و ميل   و ديار مضر و ديار بكر با او بجنگ است و جنگهاى پياپى مى
 .كشيدند

اند و واليتها كه پديد  اند و شهرها كه ساخته ر داشتهو ما سرگذشت و اخبار اين پادشاهان را با جنگهائى كه با اقوام ديگ
اند و حوادثى كه در ايامشان بوده است با  اند و معبدها كه بدوران حنيفيگرى و كليساها كه بدوران نصرانيت ساخته آورده

ها و  هدين و طرق تدبيرشان تا وقت حاضر و اختالفى كه در شمار و مدت ملكشان هست و جنگها و لشكركشيها و حيل
 ها كه با ملوك ايران و اقوام ديگر خدعه
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ها و  اند و جنگهاى مشهور كه بخشكى و دريا ميان ايشان با خليفگان اسالم بوده با خبر فرستادگان فيما بين و صلح داشته
اند و نظر اهل معرفت و درايت روم  وميان هست و آنچه در اين باب گفتهمبادله اسيران و غيره با اختالفى كه در نسب ر 

بوقت حاضر كه گويند اينها فرزندان رومى پسر لنطى پسر يونان پسر نويه پسر سرجون پسر بزنط پسر توفيل پسر رومى پسر 
اند روميان  ها كه گفتهاند، و آن اصفر پسر يفز پسر عيص پسر اسحاق پسر ابراهيمند و بنام پدر بزرگشان منسوب شده

فرزندان روم پسر سمالحين پسر سمالحين پسر هريا پسر علقا پسر اسحاق پسر ابراهيمند و گفتارهاى ديگر، همه را در  
كتاب اخبار الزمان و من ابادة الحدثان من االمم الماضية و االجيال الخالية و الممالك الداثره و كتاب اوسط و كتاب مروج 

هاى سابق  ايم و چند برابر نسخه الجوهر كه در وقت حاضر و بتاريخ اين كتاب آنرا صورت نهائى داده -الذهب و معادن
است و در كتاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف و كتاب ذخاير العلوم و كتاب االستذكار لما جرى فى 

ايم كه در كتاب  در هر كتاب مطالب خاص يادكردهايم و  سالف االعصار كه اين كتاب از پس آنست، در اين كتابها آورده
 .كنيم كه ياد آورى ما سبق باشد اى نقل مى ديگر نيست مگر مطالبى كه ترك آن ميسر نبوده است. فقط در اين كتاب شمه

ز از پيش در همين كتاب در آغاز اخبار روميان گفتيم كه شمار پادشاهان روم از صابى و نصرانى پيش از اسالم و بعد ا
اسالم هفتاد و هشت پادشاه و مدت پادشاهيشان با پادشاهى اين قسطنطين نهصد و شصت و شش سال و يك ماه بوده 
است و مدت پادشاهى صابيان و نصرانيان را جدا گفتيم. اكنون كه نسب و تاريخ سالها و طبقات ملوك روميان را تا وقت 

 .كنيم وسته هست يا پيوسته نيست ياد مىحاضر بگفتيم، حدود واليتهايشان را و آنچه بدريا پي
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ذكر واليتهاى روم و حدود و مساحت آن و واليتها كه به خليج و درياى روم و خزر پيوسته است و مطالب نخبه مربوط به 
  آن كه نمونه كتابهاى سابق ماست

و مغرب بطرف شمال متمايل و در روزگار قديم به سرزمين روم سرزمينى است از لحاظ طول و عرض وسيع و ما بين مشرق 
اند، چون واليتهاى شام كه بترتيب  چهارده قسم يعنى واليت جدا تقسيم شده كه هر يك را بند و مجموع آنرا بنود گفته

از  سپاهها تقسيم شده، آنرا سپاه فلسطين و سپاه اردن و سپاه دمشق و سپاه حمص و سپاه قنسرين گويند. ولى بندهاى روم
 .ها وسيعتر و درازتر است اين سپاه

روميان مملكت خود را ارمانيا گويند و واليتهاى شام و عراق را كه بوقت حاضر اقامتگاه مسلمانان است سوريا گويند. 
به گذارى با روميان نزديكند و عراق و جزيره و شام را سورستان گويند و اين كلمه منسوب   -ايرانيان نيز تا كنون در اين نام

 .سريانيان است كه همان كلدانيانند و زبانشان سورى است و عربان آنها را نبط گويند

  نام دارد كه بمعنى گوش و چشم است و آنرا بند ناطليق» افتى ماتى«بند اول 
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ست. آغاز آن از مجاورت ديار اسالم و دربندهاى شامى از قلعه هرقله نيز گويند و بزرگتر بند روم است كه عموريه جزو آن
 .است. آغاز واليت ناطليق بخشى بنام غصطوبلى است و بازار بخور كه بازار ساالنه است آنجا بپا ميشود

ن دو بند دوم، بند ابسيق است و شهر نيقيه جزو آنست. اول اين بند غصطوبلى و آخر آن خليج قسطنطنيه است. طول اي
 .بند از قلمرو اسالم تا خليج قسطنطنيه چهار صد و سى و چهار ميل است

بند سوم، يسرة الناطليق يا بترقسين، بند افسوس شهر اصحاب كهف و شهر زمرنى است. از اين بند گروهى از فيلسوفان و 
دارد و جالينوس در بسيارى   اند. از جمله طبيبان روفس افسوسى است كه در طب مؤلفات بسيار طبيبان قديم پديد آمده

 .كتابهاى خود او را ستايش و روفس حنيطى را مذمت ميكند. اين بند به درياى روم و شام پيوسته است

بند چهارم، بند بنطيليا يا دقابلى است كه آن نيز بدرياى رومى پيوسته است و ناحيه سلوكيه و حصن بوقيه و المس كه مبادله 
روميان در آنجا انجام ميشود، آخر اين بند است. از المس تا طرسوس سى و پنج ميل است و اسيران ما بين مسلمانان و 
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اين بندى كم عرض است و جنگهاى مسلمانان در خشكى و دريا بر عليه آن پيوسته است. اين دو بند در حدود قلمرو 
 .و پنج ميل استاسالم بر سواحل درياى روم تا خليج قسطنطنيه امتداد دارد و طول آن سيصد و شصت 

كه نام   -بند پنجم، بند قباذق در سمت راست عموريه است و شهر قره و حصن يدقسى و حصن سلندو و ذو الكالع
و قونيه و وادى سالمون و وادى طامسه در اين بند است. آغاز آن از مجاورت در بندهاى شام  -رومى آن كوبسطره است

بيست ميل فاصله دارد و آخر آن رود آلس يعنى رود نمك است. رود آلس چون  اى بنام ماجده است كه از قلعه لؤلؤ ويرانه
 نيل مصر و مهران سند و رود
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ارنط انطاكيه وارونه است يعنى از جنوب بشمال جريان دارد ولى ديگر رودهاى بزرگ همگى از شمال بجنوب ميرود زيرا 
 .ايم تر و آب آن بيشتر است و ما علت آنرا در كتابهاى سابق خود آورده شمال مرتفع

بند ششم، بند بقالر يا بند واليت آنقره است. اول واليت آنقره رود آلس است كه انتهاى واليت قباذق نيز هست و آخر 
م تا درياى خزر پيوسته است و طول آن واليت بقالر درياى خزر يعنى همان درياى مايطس است. اين دو بند از قلمرو اسال

 .تر از اين بند بقالر ندارند چهارصد و چهل و پنج ميل است و روميان درازتر و پر جمعيت

بند هفتم، بند افطماط است كه واليت نقموديه است و اين بند چهار گوش است ما بين بقالر و ابسيق جاى دارد و آخر 
خليج در آنجا يك ميل است و آنجا را تاكنون اقروبلى گويند و ما وصف آنرا سابقاً اين بند خليج قسطنطنيه است كه عرض 

در همين كتاب ضمن پادشاهى قسطنطين پسر هيالنى هنگام سخن از بناى قسطنطنيه و خليج و گذرگاههاى ششگانه آن 
 .ايم آورده

واليت خرشنه مجاور آنست و آخر آن  بند هشتم، بند ارمنياق در سمت راست بقالر است اين بند واليت ماسيه است و
درياى مايطس است كه بسيارى كسان آنرا درياى خزر نامند. اما اين دريا فقط بدرياى خزر متصل است و درياى خزر 
همانست كه ديار عجمان چون باب و ابواب و موقان و گيل و ديلم و آبسكون ساحل گرگان و بهم ساحل آمل و مركز 

آنست و سابقًا در اين كتاب ضمن اخبار درياها و ترتيب آن و رودهاى بزرگ كه بدان ميريزد از آن  هاى مازندران بر كناره
 .ايم سخن آورده

بند نهم، بند فالغونيه، در سمت راست ارمنياق است و واليت قلونيه مجاور آنست. اين نه بند اين طرف خليج و مجاور 
 در بندهاى شام و جزاير و ديگر قلمرو

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ١٦٢واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

اسالم است. و پنج بند ديگر آن سوى خليج و پيوسته به قسطنطنيه است: يكى بند طابالست كه قسطنطنيه جزو آنست، 
اى از طرف مشرق به خليج كه از درياى خزر بدرياى شام ميرسد و از طرف قبله به درياى شام و از مغرب بديوارى كه از دري

شام تا درياى خزر كشيده شده محدود است. نام اين ديوار مقرون تيخس يعنى ديوار طوالنى است، درازى آن چهار روز راه 
 .است و از آنجا تا قسطنطنيه دو روز راه است. بيشتر اين واليت امالك شاه و بطريركان و مرتع چهارپايان است

سه يعنى جزاير بسيار و بقولى شهرهاى بسيار است اين بند در مغرب و ديگر بند تراكيه و بند مقدونيه و بند بلبوني
قسطنطنيه است و شهرهاى خرقيديه و مثونيه و قرنتو در اين بند است و هم اثينس شهر ارسطاطاليس پسر نيقوماخس و 

 .ثاوفرسطس در آنجاست و خانه ارسطاطاليس تاكنون در آنجا معلوم و محترم است

است كه الون غالم زرافه آنرا بسال دويست و نودم و دوران خالفت مكتفى از راه دريا بگشود. و آخرين بند سالونيكه 
سالونيكه شهرى بزرگ است و پيش از قسطنطنيه بنا شده و اسكندر پسر فيليپس شاه آنرا بنا كرده است. از پس سال 

جگرد و نوكبرده كه بانتساب شهر ولندر كه سيصد و بيستم طايفه برغر و ديگر قبايل صحرانشين ترك از بجناك و بجنى و ب
در اقصاى در بندهاى روم است ولندرى نام دارند بر بيشتر اين پنج بند استيال يافته و خيمه زده و راه قسطنطنيه به روميه را  

وسته است و اند و تاخت و تاز ايشان تا قسطنطنيه پي اند و بيشتر آباديها را ويران كرده كه نزديك چهل روز راه است بسته
بوقت حاضر مردم قسطنطنيه جز از راه دريا به روميه نتوانند رسيد. ماوراى قسطنطنيه تا روميه مسافت چندين روز راه آباد 

 .است

و ما در كتاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف علت مهاجرت اين قبايل ترك را از مشرق و آمدنشان به اين 
  كان غز و خرلخنواحى و جنگها كه با تر 
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 .ايم و كيماك كردند و تاخت و تازها كه بر سواحل درياى جرجانيه داشتند ياد كرده

ا ريزد و كشتيهاى بزرگ با اقسام كاال از ديار خوارزم ت رود جيحون و رود شاش و فرغانه و واليت فاراب باين درياچه مى
اى بزرگتر از آن نيست كه  رود چنانكه سابقًا در همين كتاب ياد كرديم و در همه معموره درياچه واليت شاش بر آن مى

ايم آب اين درياچه شيرين است و درياچه  وسعت آن يك ماه در يك ماه راه و بقولى بيشتر است چنانكه از پيش گفته
 .استمارزبون ديار روم نيز بوسعت، تالى اين درياچه 
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شد و از  بست و تاج نداشت و شاه ناميده نمى سابقًا فرمانرواى روميه مطيع فرمانرواى قسطنطنيه بود و فرمان او را كار مى
روزگار قديم پيش از ظهور اسالم تا به سال سيصد و چهلم هجرى رسمشان چنين بود. آنگاه كار فرمانرواى روميه نيرو  

و لباس ابريشم و موزه سرخ كه خاص پادشاه روم است پوشيده و نام پادشاه گرفت  گرفت و سپاهش فراوان شد و تاج نهاد
و چون قسطنطين پسر اليون كه اكنون پادشاه روم است از قضيه خبر يافت سپاهها سوى او فرستاد كه شكست خورده باز 

 .آمد. آنگاه با او مكاتبه كرد و بصلح تن داد

ى آمده بود و پادشاه دختر خود را به ارمانوس پسر قسطنطين داده و او را بافاخر پيش از اين معارضه ميان آنها خويشاوند
 .ترين جهازى كه دختران ملوك را دهند پيش ارمانوس فرستاده بود اما دختر آنجا درگذشت تر و فراوان

دين نصارى و مطيع ساير اقوام فرنگ از جاللقه و جاسقس و وشكنس و ارمانجس و اكثر سقالبيان و برغر و اقوام ديگر ب
اى كه اسكندر را  اند، و روميه از روزگار قديم تاكنون مركز مملكت فرنگان بوده است. ارسطاطاليس در نامه فرمانرواى روميه

تو اى پادشاه ضمن سفر اول به «براى حركت بجنگ دارا پسر دارا شاه ايران ترغيب ميكند اين نكته را ياد كرده گويد: 
  اىه سوى فرنگان نشانه

 ١٦٤واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

فيروزى را ديدى و پيران قوم كه در سرحدات ديارشان بودند واليتهاى اطراف را بتو تسليم كرده و بشهر بزرگشان روميه پناه 
 .«بردند

ايم  نسل فراوان و اقوام بسيار شوند آوردهمسعودى گويد: بطوريكه قبًال در همين كتاب در باب اقوام هفتگانه پيش از آنكه 
قلمرو روميان و قلمرو يونانيان مجاور بود، مانند مردم عراق يعنى نبطيان كه با ايرانيان مقيم فارس و اهواز و سرزمين جبال 

نيان نيز بر از ماهات و غيره مجاور بودند. عاقبت روميان به قلمرو يونانيان تسلط يافتند و همگى رومى شدند چنانكه ايرا
اند و قوم خويش را مشخص شمارند. و ما در كتاب  مملكت نبط تسلط يافتند، اما هر گروه نسب خويش را محفوظ داشته
ايم كه اين نه بند روم كه مجاور قلمرو اسالم است تا  فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف ضمن اخبار يونانيان گفته

رو يونانيان بوده است و قلمرو روم از ماوراى ديار يونان تا ماوراى واليت روميه و ديار چند روز راه آن سوى خليج قلم
 .فرنگ از خشكى و دريا در حدود پانصد فرسنگ است كه بدرياى اقيانوس و ديار اندلس متصل است

و بندرها و درياچه و  هاى بزرگ و نيز اخبار و مساحت اين بندها را با آنچه بدريا پيوسته هست يا پيوسته نيست و قلعه
ها كه آنجا هست و حدود و جاها كه مسلمانان در اثناى جنگهاى خود تاكنون كه تاريخ اين كتاب است  رودها و هوته
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اند با علت اختالف در نام آن كه منسوب بچيست با ذكر حكام و مراتب و محل و عنوان و مقدار سپاهيان و  تصرف كرده
اند چون ملطيه و  آنها بجنگند با نقاطى از ديارشان كه بتصرف مسلمانان بوده و پس گرفته اقوامى كه در خشكى و دريا با

اى از بطريركانشان و از آن جمله قربياس وابسته  شمشاط و حصن منصور و قلعه ابريق كه شهر بيلقانيان بوده است و عده
  سرچشمه رود سيحان يعنى رود اذنه اند، و شهر سيحان كه آل طاهر بن حسين و خرسخارس و غيره در آنجا بوده
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در بند شام است و ديگر در بندهاى جزيره و واليت قاليقال و نقاط مجاور آن در مشرق و شمال چون ارمينيه و غيره، با 
اند و از نو بنا شده است و در  شام و ايران ويران كردهها كه مسلمانان در آغاز اسالم در مجاورت در بندهاى  ذكر قلعه

اند با خبر ديوارى كه همين  بندهاى روم كه بوقت حاضر اقوام برغر و بجناك ترك و ديگر تركان و لندرى بر آن تسلط يافته
راى قسطنطنيه است و پيش گفتيم و به رومى مقرون تيخس يعنى ديوار دراز نام دارد و فاصله ميان ديار برجان و پنج بند ماو 

بروزگار قديم ما بين دو كوه بزرگ ساخته شده است، محل ديوار اين سوى رود بزرگست كه به سقالبى دنابى گويند و پهناى 
ايم در حدود سه ميل است و بسيار كس از اقوام برغر و سقالب و ديگر اقوام شمالى بر سواحل آن جاى  آن چنانكه گفته

اند اين جيحون رود بلخ است، چنانكه در همين كتاب ضمن خبر رودهاى بزرگ جهان و  كه گفتهدارند، با گفتار كسانى  
 .ايم ايم. با ديگر اخبار روميان و قلمرو آنها همه را در آن كتاب آورده مصب آن بدرياها آورده

هاى سابق خويش  د. در كتابهاى سابق ما باش اى ميآوريم كه ياد آورى تأليفات پيشين و نمونه كتاب در اين كتاب فقط شمه
از ساير ممالك و اقوام ساكن شرق و غرب و شمال و جنوب چون هند و چين و ترك و خزر و آالن و ساكنان كوهستان 
قبق از لكز و مجاوران باب و ابواب و نزديكان كوهستان چون قوم آالن و سرير و خزر و جرزان و ابخاز و صنارى و  

ابر و برجان و روس و برغر و فرنگ و سقالب و اقوام سودان و قلمروشان با شاهان آنها  كشك و كاسكيان و غيره، و قوم
و سرگذشت و تدبيرها و جنگهايشان و ترتيب عبادتشان و تفاوت ديار و بناها و جنگها و زبانهايشان با اخبار مصر و 

سواحل آن هست و اخبار كلدانيان كه اسكندريه و ملوك آنجا و نيل و ممالك كوشانيان، فرزندان حسام بن نوح كه بر 
 سريانيان يا نبطيانند، با اخبار بنى اسرائيل و پيمبران و ملوك و سران و
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كتب صورت اقوام آنها و بيست و چهار كتابى كه يهود و نصارى درباره آن متفقند و يهودان آن را كتب جامعه و نصارى  
اند كه از جمله  يعنى قديم گويند كه دوازده كتاب كوچك و دوازده كتاب ديگر بزرگ است، و عنوان كتب انبيا نيز بدان داده

پنج سفر تورات است و نصارى در كليساهاى خود جز سفر اول تورات را كه مربوط به خليقت است نميخوانند، و ديگر 
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ايم. و هم اخبار عربان نابود شده را چون عاد و عبيل دو پسر عوص بن  سخن آوردهچيزها كه پيش و پس از آن بوده است 
ارم بن سام بن نوح با ثمود و جديس دو پسر عابر بن ارم بن سام با عمليق و طسم دو پسر الوذ بن ارم بن سام بن نوح با 

لخ بن ارفخشد بن سام و عبد بن ضخم بن وبار بن اميم بن الوذ بن ارم بن سام بن نوح با جرهم بن قحطان بن عابر بن شا
عبس بن هرم بن عابر بن ارم بن سام و غيره با قصه پراكنده شدنشان از سرزمين عراق پس از اغتشاش و تفرقه زبانها با 

خواندند، و اخبار عرب باقيمانده از معد و قحطان و انسابشان و اخبار ملوكشان با  حكايت مجدل و شعرى كه هر گروه مى
اند و گفته عبد  اند آنها هفتاد تبع بوده ر ملوك حمير از تبع و غيره و اختالفى كه در شمارشان هست و اينكه گفتهاخبا

ايم كه  ما از بين قحطان هفتاد تبع داشته«اند كه گويد:  الرحمن بن حسان بن ثابت يا نعمان بن بشير انصارى را شاهد آورده
اند عنوان تبع   اند با علت تسميه تبعان، و اينكه گفته ا كه كمتر و بيشتر از اين گفته، و آنه»اند عجمان خراجگزار آنها بوده

اى كه در آن جاى گيرند تبع   اند، و آنكه گويد پادشاه را بتشبيه سايه كرده كسى داشته كه يمن و حضرموت اطاعت او مى
اند، و گفته ليلى جهنى يا سعدى  گاه رعيت بودهاند كه تبع در لغت بمعنى سايه است زيرا شاهان نيكبخت سايه و پناه گفته

اند و اخبار تبعانى كه در جهان رفته و  اند كه تبع را بمعنى سايه آورده است، و معانى ديگر كه گفته جهنى را شاهد آورده
  ها و جنگهاشان از حمير كه عرنجج ها و فرمانها و حكميت اند با وصيت ها گشوده مملكت
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و زيد بن سبأ و عبد شمس نيز نام داشت، تا زوال نظم و انقراض ملكشان كه نتيجه تسلط حبشه بر ايشان بود، و اختالفى  
اند مدتيست كه محمد بن موسى خوارزمى در  اند و كمتر مدتى كه گفته كه در مدت ملكشان هست و كمتر و بيشتر گفته

اند، با اخبار كسانى كه پس از ايشان مقام شاهى  مى خود آورده كه هزار و نهصد و سى و هفت سال پادشاهى كردهزيج نجو 
مقام نبوده بلكه عنوان ملوك بوده است چون ذو » ذو«ها و ذوها و مثامنه و عباهله و غيره، و قولى كه  اند چون قيل داشته

واس و ذو كالع و ذو اصبح و غيره، و اخبار كسانى از يمنيان از تنوخ و اذعار و ذو المنار و ذو يزن و ذو رعين و ذو ن
ضجاعم كه اعقاب سليخ بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه بود و غسانيان، كه روميان در شام پادشاهشان كرده 

بن مزيقياء بن عامر  بودند تا زحمت آن قسمت از صحراى عرب را كه مجاور ايشان بود دفع كنند و اولشان جفنة بن عمرو
ماء السماء بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن بن ازد و آخرشان جبلة بن ايهم بن جبلة بن حارث بن حجر بن نعمان 
بن حارث بن ايهم بن حارث بن جبلة بن حارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنه بود كه پس از فتوح شام بروميان پيوست، و 

صر بن لخم كه از نعمانيان و منذريان فرزندان عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة بن عمر بن حارث بن اخبار كسانى از بنى ن
سعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخم يعنى مالك بن عدى بن حارث بن مرة بن ادد بن زيد بن كهالن كه ايرانيان در حيره 

عرب را كه مجاورشان بود دفع كنند و آخرشان نعمان بن عراق پادشاهيشان دادند تا آنها نيز زحمت آن قسمت از صحراى 
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هندو بود كه كسرى او را بكشت و پس از او اياس بن قبيصه طائى و غيره بپادشاهى حيره رسيدند تا خداوند اسالم را 
بود و  بياورد، و تعداد ملوك حيره از بنى نصر و عباد و غسان و تميم و كنده و ايرانى و غيره كه بيست و چند پادشاه

عمرو از طوق بزرگتر «پانصد و بيست و دو سال و چند ماه پادشاهى كردند و عمرو بن عدى مورد مثل معروف كه گويد: 
  خواهر زاده جذيمة االبرش» شده است
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اند و متمم بن نويره يربوعى ضمن  م كه ضرب المثل شدهكه زباء دختر عامر بن ظرب او را بكشت، جذيمه صاحب دو ندي
ما مدتى دراز چون دو نديم حقبه بوديم تا آنجا كه گفتند هرگز جدا نشوند «رثاى برادرش مالك بن نويره درباره آنها گويد: 

قبيله كنده كه بر قوم و اخبار كسانى از ...» ايم  اما وقتى پراكنده شديم گوئى من و مالك از فرط جدائى هرگز با هم نبوده
معد و غيره پادشاهى يافتند و اولشان معاوية بن ثور بن مرتع از قبيله كنده بود و آخرشان حجر بن حارث بن عمرو پدر امرؤ 
القيس بن حجر بود، همو كه بنى اسد بن خزيمه او را كشتند، با اخبار فرزندان نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد بن 

بن نبت بن اسماعيل بن ابراهيم و ربيعه و مضر كه قطعًا از اعقاب اسماعيلند و اياد و انمار كه نسب  هميسع بن تيمن
اند، بگفته ابو داود جويرية بن حجاج  شناسان خالف دارند كه آيا از يمن يا از نزارند و استشهاد آنها كه اياد را بنزار پيوسته

بهنگام «و بگفته كميت بن زيد اسدى كه گويد: » اد بن نزار بن معدند.جوانان نكوروئى كه از نسل اي«ايادى كه گويد: 
و بگفته نسب شناسان يمانى كه اياد پسر احاظة بن سعد از » نسبت، اياد از معد است و گر چه كسانى ناخشنود شوند

شنود نباشند عم و خال انمار اگر چه كسانى خ«اند هم بگفته كميت:  حمير بود و استشهاد آنها كه انمار را بنزار پيوسته
و گفته يمانيان كه انمار پسر اراش بن غوث يعنى ازد بن نبت بن مالك بن زيد كهالن بود و هفت پسر آورد  » معدى دارند

كه پنج پسر بجيله نام يافتند و يكى خثعم و يكى به ازد منسوب بود. با علت پراكندن اين قبايل و ديگر قبايل معد حجار و  
اند و گفتار نسب  ن قحطانى درباره قبايلى كه از آنها جدا شده به معد پيوسته و بدان انتساب يافتهگفتار نسب شناسا

اند. با علت اينكه قحطانيان بپادشاهى شاهان گردن نهادند و  شناسان معدى درباره قبايل آنها كه جدا شده قحطان شده
خودشان را با قبايل نابود شده قديم عرب اصيل، و عربان معديان گردن ننهادند تا اسالم بيامد، و اينكه چرا قحطانيان 

 معدى را
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 .ايم اند با ديگر اقسام خبر و انواع سرگذشت، همه را در آن كتاب ها بشرح و تفصيل آورده عرب شده يعنى نا اصيل ناميده
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ن را با ملوكشان و اينكه روميان بر آنها غلبه يافتند و از جمله روميان شدند و هم طبقات مسعودى گويد: اينك كه يونانيا
ملوك روم را از صابى و نصرانى پيش از اسالم و پس از اسالم تاكنون كه سال سيصد و چهل و پنجم است ياد كرديم، بذكر 

پردازيم زيرا در ايام بنى اميه مبادله مهمى نبود كه ياد  ها كه در ايام بنى عباس ميان روم و عرب بود مي مبادله اسيران و صلح
كنيم بلكه اسيران را نفر به نفر در سواحل شام و مصر و اسكندريه و واليت ملطيه و ديگر دربندهاى جزيره مبادله 

 .كردند. اين دربندها اموى بود و در بندهاى شام عباسى است مى
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 ذكر مبادله اسيران كه در ميان مسلمانان و روميان بود

اى بود كه بدوران بنى عباس و خالفت رشيد در المس بساحل درياى روم در سى  اول مبادله -مبادله اول، مبادله ابو سليم
رخ داد و پادشاه روم نقفور پسر استبراق بود. گويند همه اسيرانى كه از زن  و پنج ميلى طرسوس بسال صد و هشتاد و نهم

و مرد در روم بودند مبادله شدند و اين كار بدست قاسم بن رشيد و بنام او كه در مرج دابق از واليت قنسرين اردو زده بود 
 :اند انجام گرفت و درباره او گفته

در اين مبادله ابو » يد، اگر مرا با يار موافقم واگذارند من نيز جنگجو هستم.اى گروه جنگاوران كه بمرج دابق منزل دار »
سليم فرج خادم رشيد كه بسال صد و هفتاد و يكم از طرف وى عهده دار بناى طرسوس بود و سالم برلسى بربرى وابسته 

يتها در حدود پانصد هزار كس و بنى عباس با سى هزار تن از سربازان اجير حضور داشتند و از مردم دربندها و ديگر وال
بقولى بيشتر با لوازم و سالح و اسب خوب حاضر بودند و دشت و كوه را گرفته بودند و فضا براى آنها تنگ بود.  
كشتيهاى جنگى روم كه اسيران مسلمان را همراه داشت با ظاهرى آراسته بيامد شمار اسيران مسلمانان كه در مدت دوازده 

 .زار و هفتصد و بقولى بيشتر يا كمتر بودروز مبادله شد سه ه
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مدت توقف در المس پيش از ايام مبادله و پس از آن چهل روز بود. ما در مورد هر مبادله كه پس از اين بيايد ايامى را كه 
اقامت در المس را كه كمتر و بيشتر بوده است. مروان بن ابى حفصه كنم نه مدت  مبادله در اثناى آن انجام ميشد ياد مى

 :ضمن شعر درازى كه در مدح رشيد دارد درباره اين مبادله گويد

كرد، بوسيله تو آزاد شدند، در صورتى كه  اسيرانى كه محبسها براى آنها استوار شده بود و در آنجا دوستى ديدارشان نمى»
بدوران  -مبادله دوم، مبادله ثابت» گفتند زندان مشركان قبرشان خواهد شد. يد بودند و مىمسلمانان از آزادى آنها نوم

خالفت رشيد باز هم در المس بسال يكصد و نود و دوم انجام شد و پادشاه روم نقفور پسر استبراق بود. ناظر اين مبادله 
س در آن حضور يافت و عده مسلمانانى كه در ثابت بن نصر بن مالك خزاعى امير در بندهاى شام بود و چند صد هزار ك
 .اثناى هفت روز مبادله شد دو هزار و پانصد و چند تن از مرد و زن بود

در خالفت واثق در محرم سال دويست و سى يكم در المس انجام شد و شاه روم ميخائيل  -مبادله سوم، مبادله خاقان
ود و عده مسلمانانى كه در مدت ده روز مبادله شد چهارهزار و سيصد پسر توفيل بود و ناظر اين مبادله خاقان خادم ترك ب

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



و شصت و دو تن از مرد و زن و يا چنانكه در كتب صوائف يعنى جنگهاى تابستانى با روم آمده چهارهزار و چهل و هفت 
و مسلم جرمى نيز حاضر بود. تن و بقولى كمتر از اين بود. در اين مبادله مردم زبطره را بيرون كردند و هم در اين مبادله اب

وى در نواحى سرحدى اعتبارى داشت و واليت و مردم روم را نيك ميشناخت و درباره اخبار روم و ملوك و سران آنها و 
واليت و راهها و معبرهاى آن و موسوم جنگ و تاخت و تاز در قلمرو روم و ممالكى كه مجاور روم است از برجان و ابر و 

 ر تأليفاتى داشت. و هم در اين مبادله مردى بنام ابو رمله از جانب احمد بن ابى دوادبرغر و سقالب و خز 
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كرد و هر كه قائل بخلق قرآن بود و رؤيت خدا را  قاضى القضاة همراه خاقان بود كه هنگام مبادله اسيران را امتحان مى
كرد بسرزمين روم باقى ميماند. جمعى از اسيران بازگشت  مبادله ميشد و با او نكوئى ميكرد و هر كه انكار مىمنكر بود، 

ها و رنجها  زمين نصارى را بر اعتقاد بخلق قرآن و نفى رؤيت ترجيح دادند و تسليم نشدند و تا هنگام رهائى محنت -بسر
 .ديدند

متوكل در شوال سال دويست و چهل و يكم در المس انجام شد و پادشاه بدوران خالفت  -مبادله چهارم، مبادله شنيف
روم ميخائيل پسر توفيل بود و ناظر مبادله شنيف خادم وابسته وى بود و جعفر بن عبد الواحد هاشمى قرشى قاضى و على 

شدند دو هزار و بن يحيى ارمنى سرحد دار شام در آن حضور داشتند. تعداد مسلمانانى كه در مدت هفت روز مبادله 
دويست مرد و بقولى دو هزار مرد و زن بودند. روميان يكصد و چند نصرانى همراه داشتند كه از قلمرو اسالم اسير شده 

 .بودند و چند رومى بجاى آن گرفتند زيرا مبادله در مورد نصارى روا نبود

غاز صفر سال دويست و چهل و دوم انجام در خالفت متوكل در آ -مبادله پنجم، مبادله نصر بن ازهر و على بن يحيى
شد. پادشاه روم همچنان ميخائيل پسر توفيل بود. ناظر مبادله على بن يحيى ارمنى سرحد دارشام بود و نصر بن ازهر طائى 
شيعى از شيعه بنى عباس از جانب متوكل درباره اين مبادله سوى شاه روم فرستاده شده بود. شمار مسلمانانى كه در هفت 

 .ز مبادله شدند دو هزار و سيصد و شصت و هفت تن مرد و زن بودرو 

يكى از متقدمان ما كه درباره حوادث و سرگذشت و تاريخ تأليف دارد، نقل كرده كه در ايام معتز بسال دويست و پنجاه و 
 .اى بوسيله شفيع خادم انجام شد و پادشاه روم بسيل بود سوم نيز مبادله

  بدوران خالفت معتضد در شعبان سال دويست -طغان مبادله ششم، مبادله ابن
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و هشتاد و سوم انجام شد و پادشاه روم اليون پسر بسيل پدر قسطنطين پسر اليون بود كه در وقت حاضر پادشاه روم 
بو الجيش خمارويه پسر احمد بن طولون فرمانرواى مصر و شام و است. ناظر اين مبادله احمد بن طغان بود كه از جانب ا

ديار مضر امارت دربندهاى شام و انطاكيه داشت. براى اين مبادله در ايام ابو الجيش بسال دويست و هفتاد و دوم متاركه 
ر او صورت گرفت رخ داد و در ذى قعده همان سال ابو الجيش در دمشق كشته شد و مبادله بروزگار جيش بن خمارويه پس

و شمار مسلمانانى كه در مدت ده روز مبادله شدند دو هزار و چهارصد و نود و پنج تن مرد و زن و بقولى سه هزار تن مرد 
 .بود

به دوران خالفت مكتفى در ذى قعده سال دويست و نود و دوم در  -مبادله هفتم، مبادله رستم معروف بمبادله خيانت
روم همچنان اليون پسر بسيل بود. ناظر اين مبادله رستم پسر بردوى فرغانى سرحد دارشام بود و المس انجام شد و پادشاه 

شمار مسلمانانى كه در مدت چهار روز مبادله شدند دو هزار و صد و پنجاه و پنج تن از زن و مرد بود، سپس روميان 
 .خيانت كردند و با بقيه اسيران برفتند

بدوران خالفت مكتفى در شوال دويست و نود و پنجم در المس  -معروف به مبادله كامل مبادله هشتم، نيز مبادله رستم
انجام شد و پادشاه روم همچنان اليون بود. ناظر مبادله رستم بن بردو بود و شمار كسانى كه از مسلمانان مبادله شدند دو 

 .هزار و هشتصد و چهل و دو تن مرد و زن بود

دوران خالفت مقتدر در ماه ربيع االخر سال سيصد و پنجم در المس انجام شد و روم دو ب -مبادله نهم، مبادله مونس
پادشاه داشت، قسطنطين پسر اليون بود كه اكنون نيز پادشاه است و ارمانوس، در آن وقت قسطنطين صغير بود و در 

ارشام و انطاكيه بود واسطه و دستيار  حمايت ارمانوس بود. ناظر مبادله مونس خادم بود و با بشرى خادم افشينى كه سرحد د
  كار ابو عمير عدى بن احمد بن عبد الباقى تميمى
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 .اذنى بود. شمار مسلمانانى كه در مدت هشت روز مبادله شدند سه هزار و سيصد و سى و شش تن مرد و زن بود

باز هم بدوران خالفت مقتدر در رجب سال سيصد و سيزدهم در المس انجام شد و قسطنطين  -لحمبادله دهم، مبادله مف
 .و ارمانوس همچنان دو پادشاه روم بودند

ناظر مبادله مفلح خادم اسود مقتدرى بود و بشرى كه جانشين ثمل خادم دلفى در سرحد دارى شام بود. شمار مسلمانانى  
 .د سه هزار و نهصد و هشتاد و سه تن مرد و زن بودكه در مدت نوزده روز مبادله شدن
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بدوران خالفت راضى در سلخ ذى قعده و چند روز از ذى حجه سال سيصد و بيست و  -مبادله يازدهم، مبادله ابن ورقا
نب ششم در المس انجام شد، و همچنان قسطنطين و ارمانوس پادشاه روم بودند. ناظر مبادله ابن ورقاى شيبانى بود، از جا

فضل بن جعفر بن فرات وزير با بشرى ثملى سرحد دارشام. شمار مسلمانانى كه در مدت شانزده روز مبادله شدند ششهزار 
و سيصد و چند تن از مرد و زن بودند و هشتصد تن مرد بدست روميان اضافه ماند كه بازشان بردند و در چند نوبت بر 

مبادله مدت متاركه شش ماه افزوده شد تا در مقابل اسيران مسلمان كه ساحل رود بدندون مبادله شدند و پس از خاتمه 
 .بدست روميان مانده بود اسير رومى فراهم آورند

بدوران خالفت مطيع در ماه ربيع االول سال سيصد و سى و پنجم در المس انجام  -مبادله دوازدهم، مبادله ابن حمدان
صر ثملى سر حد دار شام بود از جانب ابو الحسن على بن عبد اهللا بن شد و پادشاه روم قسطنطين بود. ناظر مبادله ن

 .حمدان، امير واليت حمص و قنسرين و ديار مضر و ديار بكر و سرحدات شام و جزيره

شمار مسلمانانى كه مبادله شدند دو هزار و چهارصد و هشتاد و دو تن مرد و زن بود و روميان از بس اسير كه در دست 
 ت و سى تن از مسلمانان طلبكارداشتند، دويس
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شدند كه ابو الحسن براى آنها فرستاد. كسى كه اين مبادله را آغاز كرد اخشيذ محمد بن طغج امير مصر و شام و 
حجه سال سيصد و  موجه سرحدات در ذىسرحدات شامى بود ابو عمير عدى بن احمد بن عبد الباقى اذنى شيخ و مرد 

سى و چهارم در دمشق پيش وى آمده بود. ما نيز در آن وقت بدمشق بوديم و يوانس انسيبطوس بطريقوس مسدقوس 
 .راهب فرستاده شام روم نيز براى انجام كار مبادله همراه وى بود

اند اطالع داشت و چيزى از  كه در هر دوران بودهاين يوانس مردى كاردان بود و از اخبار ملوك يونان و روم و فيلسوفان  
دانست. در اين هنگام اخشيذ سخت بيمار بود و بروز جمعه هشتم ذى حجه همان سال بمرد و ابو المسك   آراى آنها مى

كافور اخشيذى با سپاه مصر برگشت و ابو عمير مسدقوس را با خود بدربار فلسطين برد و سى هزار دينار از اموال اين 
ادله بآنها داد كه سوى شهر صور رفتند و از راه دريا به طرسوس شدند و چون بآنجا رسيدند بشرى ثملى سرحد دار شام مب

با ابو الحسن بن حمدان نامه نوشت و براى او بر منابر دربندهاى شمام دعا كرد كه او نيز در انجام اين مبادله بكوشيد و 
 .بنام او معروف و بدو منصوب شد
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هاى  ايست كه تا وقت حاضر و تاريخ اين كتاب ميان مسلمانان و روميان بوده است. مبادله ويد: اين آخرين مبادلهمسعودى گ
اى كه گويند  ديگر نيز گفته شده كه ما آن را درست ندانستيم كه نه كار آن مشهور و نه خبرش معروف است. از جمله مبادله

اى كه بروزگار رشيد در شوال سال صد و هشتاد و يكم بدست  بادلهبدوران مهدى بدست نقاش انطاكى بوده و ديگر م
اى كه بدست ثابت بن نصر در ايام امين در ذى قعده سال صد و نود و  عياض بن سنان سرحد دار شام بوده است و مبادله

اى كه  و مبادله چهارم بوده است، و مبادله اى كه در ايام مأمون در ذى قعده سال دويست و يكم بدست ثابت بوده است،
اى كه در ايام معتمد در ماه  در ايام متوكل به سال دويست و چهل و هفتم بدست محمد بن على بوده است، و مبادله

  رمضان سال
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 .دويست و پنجاه هشتم بدست شفيع و محمد بن على بوده است

ها و حاضران آن را با چگونگى انجام و تعيين   و قابل اعتماد همانست كه ما گفتيم و با شرح اين مبادلههاى درست  مبادله
كسانى كه درباره آن نامه نوشتند و واسطه مسلمانان و روميان بودند و شرائط و مصارف و دوران متاركه آن، با ذكر 

مسلمانان و روميان بوده است و جنگهاى معروف كه  جنگهاى بهارى و تابستانى و زمستانى كه در خشكى و دريا ميان
اند در كتاب فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف و كتاب االستذكار لما جرى  روميان با برجان و برغر و ترك داشته

 .ايم فى سالف االعصار آورده

 .نيمك اكنون خالصه تاريخ جهان و پيغمبران و ملوك و مسائل مربوط بدان را ياد مى
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ذكر تاريخ اقوام و پيغمبران و ملوك و خالصه تاريخ جهان از آدم تا پيغمبر ما صلى اهللا عليه و على آله و مسائل مربوط 
  بدان

خود بدان مراجعه و اعتماد كنند همه اقوام از سلف و خلف از طرفداران شريعت و غيره تاريخى دارند كه در بيشتر كارهاى 
كند و بكمك آن حوادث بزرگ و اتفاقات مهم را كه بروزگاران سلف  و خلف از سلف و باقيمانده از گذشته آنرا نقل مى

ها فراموش ميشد بدين جهت اسكندر  اند اگر ضبط و دقت تاريخ نبود اخبار نبود و آثار نميماند و نسب بوده ميشناخته
را مكلف كرده بود كه حوادث ايام او را ثبت كنند و تاريخ و سرگذشت او را محفوظ دارند كه آثار   مردم مملكت خويش

كوشش او محو نشود و جنگها كه با دشمنان كرد و پادشاهان كه كشت و ممالك كه گرفت از ياد نرود، زيرا ميدانست كه 
نند و از آن غافل مانند. اردشير پسر بابك نيز وقتى مردم از روى تنبلى و كم كارى در كار نقل خبر و ثبت حوادث سستى ك

الطوائف را بكشت و كارش استقرار يافت و مردم باطاعتش دل نهادند، روش اسكندر گرفت و به ضبط سرگذشت  -ملوك
و فرمانها و ايام و جنگهاى خود پرداخت، اما حوادث پيش را از قلم انداخت و بفراموشى سپرد تا شهرت ايام و سرگذشت 

 او بيشتر شود
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 .و اين مطالب تا بروزگار يزدگرد پسر شهريار كه آخرين پادشاه ايرانيان بود با دقت بسيار ضبط شد

قوامى كه به اقوام سلف و نسلهاى گذشته حوادث معتبر و اتفاقات مهم و استقرار ملوك را مبدأ تاريخ خويش ميكردند. ا
 .طوفان قايل بودند آنرا مبدأ تاريخ كردند، پس از آن آشفتگى و تفرقه زبانها را كه در اقليم بابل رخ داد تاريخ سال كردند

مجوسان كه گويند طوفانى كه همه جهان را بگيرد نبوده است، كيومرث گلشاه را كه بمعنى پادشاه گل است مبدأ تاريخ  
گردد، بطوريكه در همين   رث آدم ابو البشر و مبدأ نسل است و نسب همه ايرانيان بدو باز مىاند. بنزد آنها كيوم كرده

ايم. پس از آن قتل داريوش شاه و  هاى ديگر بشرح و تفصيل آورده كتاب در آغاز طبقات ملوك ايران به اجمال و در كتاب
ا كه مملكت را متحد كرد و بر ملوك الطوائف غلبه غلبه اسكندر شاه را مبدأ تاريخ گرفتند، سپس ظهور اردشير پسر بابك ر 

يافت مبدأ تاريخ كردند. بعد از آن سلطنت يزدگرد پسر شهريار پسر خسرو پرويز پسر خسرو انوشيروان پسر قباد شاه را كه 
 .آخر ملوكشان بوده تاكنون مبدأ تاريخ دارند و آغاز سال آن روز سه شنبه است
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يان يعنى سريانيان، ملوك قديم با حوادث مهم را مبدأ تاريخ ميكردند. آنگاه سالهاى اسكندر يونانيان و روميان قديم و نبط
 .پسر فيليپس را مبدأ تاريخ كردند و تاكنون تاريخشان بر همين پايه استقرار دارد

هفتم پادشاهى اند از سال  اند از آغاز پادشاهى اوست، بعضى ديگر گفته در مبدأ تاريخ اسكندر اختالف هست: بعضى گفته
اوست كه از ديار مقدونيه به سوى مغرب و ديگر شهرهاى فرنگ رفت، و بعضى ديگر آنرا از استيالى وى بر اقليم بابل و  

  اند مبدأ تاريخ اند، گروهى ديگر گفته كشتن دارا پسر دارا گرفته
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 .بوده استوى از هنگام وفات 

از آدم تا پادشاهى اسكندر پنجهزار سال و صد و هشتاد و يك سال و بقولى پنجهزار سال و دويست و پنجاه و هفت 
و نهصد و بيست و پنج سال و از فالغ بن عابر تا پادشاهى وى دو هزار و  -سال بود، از طوفان تا پادشاهى وى دو هزار
م تا پادشاهى وى هزار و هشتصد و پنجاه و سه سال بود، از خروج بنى اسرائيل سيصد و نود و چهار سال بود، و از ابراهي

از مصر تا پادشاهى او هزار و سيصد و چهل و شش سال بود، از پادشاهى داود تا پادشاهى وى هفتصد و چهل سال بود 
اند كه از  بر آن رفته و از اسارت بنى اسرائيل بوسيله بخت نصر تا پادشاهى وى دويست و شصت و سه سال بود. جمعى

آغاز پادشاهى بخت نصر تا غلبه اسكندر بر دارا چهارصد و بيست و نه سال و سيصد و شصت و پنج روز بود و بعضى  
اند دويست و هشتاد و نه سال بود و از اسكندر تا به دار زدن ايشوع (عيسى) بنزد نصارى سيصد و چهل و دو سال  گفته

كه ابو الحسن على بن حسين مسعودى اين كتاب را تأليف كرده و سال سيصد و چهل و   بود. از اسكندر تا بوقت حاضر
 .پنجم هجرى است هزار و دويست و شصت و هشت سال بوده است

قبطيان مصر بطوريكه بطلميوس در كتاب المجسطى نقل كرده است سال اول پادشاهى بخت نصر را كه روز اول آن 
 .اند چهارشنبه بوده مبدأ تاريخ گرفته

ولى تاريخ مصريان در زيج وى از اول سال فيليپس پدر اسكندر است كه روز اول آن چهارشنبه است. از تاريخ فيليپس تا 
تاريخ اسكندر دوازده سال و ده ماه و بيست روز بود. پس از آن پادشاهى دقلطيانوس پادشاه قبطى را به سبب وسعت 

 .ب مانده استملكش مبدأ تاريخ كردند و تاكنون بهمين ترتي

از تاريخ بخت نصر تا تاريخ يزدگرد هزار و سيصد و هفتاد و نه سال فارسى و سه ماه بود. از تاريخ فيليپس تا تاريخ يزدگرد 
 .نهصد و پنج سال و سه ماه بود

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ١٨٠واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

و چهار سال رومى و دويست و پنجاه روز بود. از تاريخ هجرت تا تاريخ  از تاريخ اسكندر تا تاريخ يزدگرد نهصد و بيست
ها تاريخ بخت نصر است، پس از آن تاريخ  يزدگرد سه هزار و ششصد و بيست و چهار روز بود. پيش از همه تاريخ

ختصر فيليپس، سپس تاريخ هجرت، سپس تاريخ يزدگرد. محمد بن كثير فرغانى در كتاب سى فصل كه در آنجا به م
مجسطى بطلميوس اعتراضى كرده و ديگر صاحبان زيج درباره نجوم و قوانين، مانند فزارى و يحيى بن ابى منصور و 

خوارزمى و حبش و ما شاء اهللا و محمد بن خالد مرورودى و ابو معشر جعفر بن محمد بلخى و ابن فرخان طبرى و حسن 
 .اند قدمان و متأخران چنين گفتهبن خصيب و محمد بن جابر بتانى و نيريزى و ديگر مت

اسرائيليان نيز وفات اسرائيل را كه يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بود مبدأ تاريخ گرفتند پس از آن بيرون شدن از مصر بهمراه 
ه موسى را مبدأ كردند. دخول اسرائيل بمصر با فرزندانش كه اسباط بودند و فرزندان آنها كه هفتاد كس بودند هنگامى بود ك

پيش يوسف رفتند و مدت اقامتشان در مصر تا وقتى كه همراه موسى سوى بيابان رفتند دويست و هفده سال بود كه بدست 
شاهان مصر اسير بودند. موسى و هارون در بيابان آنها را شمار كردند و كسانى كه بيست سال و بيشتر داشتند و در خور 

ار و سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج كس بودند و سبط الوى بن حمل سالح و جنگ بودند بجز سبط الوى ششصد هز 
يعقوب را كه موسى نيز از آن بود از فرزند يك ماهه بباال شمار كردند و بيست و دو هزار و دويست و هفتاد و سه كس 

 .بودند

بيست و سه هزار كس ايم همه بنى اسرائيل ششصد و بيست و پنجهزار و هشتصد و  بنابر اين مطابق شمارى كه ما كرده
 .اند بوده

وفات موسى و هارون و خواهرشان مريم در بيابان به سال چهلم سرگردانى بيابان در يك سال انجام گرفت دو برادر و يك 
  خواهر همه از يك مادر بنام
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وزه اول نيسان بمرد و صد و بيست و هفت سال داشت. هارون در اول روز آب اماحيه بودند. مريم پيش از همه در شش ر 
 .بمرد و در جبل هور يكى از چهار طور كه سابقاً ياد كرديم مدفون شد و يكصد و بيست و سه سال داشت

از موسى در هفت روزه اول آذار در سرزمين مو آب بمرد و در دره موآب مدفون شد و يكصد و بيست سال داشت. پس 
موسى كار بدست يوشع بن نون افتاد و با ملوك شام و ديگران بجنگيد و بر بيشتر آن واليت استيال يافت و شش سال ببود 
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و در صد و بيست سالگى بمرد. پس از او فينخاس بن العازر بن هارون كارها را بدست گرفت، وى كاهن نبود و اسرائيليان  
و را خضر مينامند. ايرانيان پندارند خضر يكى از هفت پسر منوشهر بود كه در گويند وى همان پيغمبريست كه مسلمانان ا

ايم. طرفداران شرايع و ديگران از اصحاب تأويل اين روزگار درباره او سخن دراز دارند كه نقل آن بدراز  همين كتاب آورده
 .كشد مى

از طوفان تا خروج ايشان سه هزار و هشتصد  از ابراهيم تا خروج بنى اسرائيل از مصر پانصد و شصت و هفت سال بود و
و سى و پنج سال بود. پس از آن ويرانى اورشليم يا بيت المقدس را بدست بخت نصر با اسارت بابل مبدأ تاريخ كردند. از 

آغاز پادشاهى بخت نصر تا ظهور اسرائيليان و اسارتشان سى و يك سال و سى و چهار روز بود. از پادشاهى داود تا 
ت بابل چهارصد و هفتاد و هشت سال بود. از خروج بنى اسرائيل از مصر تا اسارتشان هزار و هشتاد و سه سال بود. اسار 

از ابراهيم تا اسارتشان هزار و پانصد و نود سال بود. از فالغ بن عابر تا اسارت يهود دو هزار و يكصد و سى و يك سال 
شصت و دو سال بود. از آدم تا اسارتشان چهار هزار سال و نهصد و بود. از طوفان تا اسارتشان دو هزار و ششصد و 

لهراسب آنها را به  بشتاسب پسر كى هيجده سال بود. مدت اقامتشان در بابل تا وقتى كه بهمن پسر اسفنديار پسر كى
 اورشليم باز فرستاد هفتاد سال بود. اسرائيليان و بسيارى كسان او را كورش نامند
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 .هاى ديگر نيز داشتند كه مبدأ تاريخ بود و حادثه

 .اند نصارى نيز مولد مسيح و ديگر حوادث او را مبدأ تاريخ كرده

را  اند، طوفان جهانگير و تفرقه زبانها مردم هند و مردم چين و اقوامى كه همانند ايشان قائل به قدم و ازليت عالم بوده
اند كه وصف آن در اين كتاب ميسر نيست و  منكرند و مبدأ تاريخ خويش را شاهان قديم و حوادث معتبر دوران ايشان كرده

 .ايم شرح آنرا در كتابهاى سابق خويش آورده

دوازده در قسمت عليا و مشرق هندخانه معروف به بيت الذهب كه پس از ظهور بّد اول بوده مبدأ تاريخ است و آغاز آن 
هزار سال ضرب در سى و سه هزار سال بوده است. اين همان خانه است كه اسكندر پسر فيليپس پس از كشتن فور 
اى را   پادشاه هند داخل آن شد و خبر آن را با عجايب كه در آنجا ديده بود براى ارسطاطاليس نوشت و ارسطاطاليس نامه

 :نوشت كه آغاز آن چنين بودكه بعنوان نامه بيت الذهب معروفست در جواب او 
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به اسكندر شاه شاهان از بنده او ارسطاطاليس، اما بعد، عجائب بيت الذهب هند و بناى مرتفع آنرا كه با انواع جواهر »
كند و همه جا مشهور است در نامه خود ياد كرده بودى و من اى پادشاه  مزين است و طالى سرخ آن چشم را خيره مى

توجه بمسائل مهم علوى و زمينى كه بدان معرفت دارى، از چيزى كه دست انسانى در ايام كوتاه نويسم كه با  بتو مى
ها و كوهها و درياها و عجايب صنع  است شگفتى نكنى بلكه بباال و زير و راست و چپ نظر كنى و آسمان و صخره ساخته

ه نكند و جسم ضعيف در مدت كوتاه آنرا بنا آنرا بنگرى كه بناى مرتفع آن به آهن تراشيده نشود و منجنيق در آن رخن
ها و درياها و افالك و نجوم و آثار علوى و حوادث جّوى را آورده كه با ديگر  در دنباله رساله، وصف زمين» نكند.
  هاى ارسطاطاليس به اسكندر درباره تدبيرهاى نامه
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ايم و اين نامه در دست مردم  شاهانى و غيره در كتاب فنون المعارف و ماجرى فى الدهور السوالف آوردهدينى و 
 .فراوانست

عربان پيش از ظهور اسالم مبدأ تاريخ بسيار داشتند. حمير و كهالن دو پسر سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان كه بديار 
بزرگ و تبع كوچك و تبع ذى االذعار و تبع ذى المنار، مبدأ تاريخ  يمن بودند، ملوك قديم را از تبع و غيره چون تبع

 .داشتند

گفتند دو داناى يهودى كه تبع ابو كرب از  آتش صوران را نيز مبدأ تاريخ كرده بودند. اين آتش در اقصاى يمن بود و مى
همين سبب بسيارى از مردم يمن مدينه به يمن آورده بود آتش مذكور را ميان خودشان و مردم يمن حكم قرار دادند و ب

يهودى شدند و اين در اخبارشان معروف است و نيز بعثت شعيب بن مهذم و پادشاهى ذو نواس و پادشاهى جذيمة بن 
مالك بن فهم بن غنم دوسى و پادشاهى آل ابى شمر غسانى را در شام مبدأ تاريخ داشتند. سال سيل عرم را كه خدا عز و 

مهاجرت عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف ابن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن  جل در قرآن ياد كرده و
بن ازد را كه ساالر غسان و ازد بود از مأرب و نيز مهاجرت كهالن و حمير را كه در نقاط مختلف پراكنده شدند مبدأ تاريخ  

 .ن و زوال حبشه مبدأ تاريخ بود، تا خداوند اسالم را بياوردكردند پس از آن تسلط حبشه بر يمن سپس غلبه ايران بر يم

فرزندان معد بن عدنان نيز غلبه طايفه جرهم را بر عماليق و برون كردنشان را از حرم مبدأ تاريخ داشتند. پس از آن هالكت 
د و انمار فرزندان نزار بن جرهم در منطقه حرم مبدأ تاريخ شد. پس از آن عام التفرق را كه سال جدائى ربيعه و مضر و ايا

معد بن عدنان بود مبدأ تاريخ كردند. و ما شرح اختالفى را كه در انتساب اياد و انمار به نزار هست سابقاً در همين كتاب 
 .ايم آورده
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نگها شده بود و از سرزمينهاى خود جابجا شده و مهاجرت كرده پس از آن عام الفساد كه در آن سال ميان قبايل عرب ج
 .بودند مبدأ تاريخ شد

حجة الغدر نيز كه در حدود يكصد و پنجاه سال پيش از اسالم بود مبدأ تاريخ شد. سبب حجة الغدر چنان بود كه اوس و 
ن تميم بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر حصبه دو پسر ازنم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ب

اى از قوم و خويش بقصد حج بيرون شدند و نزديك عالئم حرم با جمعى از مردم يمن برخورد كردند كه  ابن نزار، با عده
را  پوششى براى كعبه و مالى براى پرده داران كعبه همراه داشتند كه يكى از ملوكشان فرستاده بودند. آنها را بكشتند و آنچه
همراهشان بود بگرفتند و وارد مكه شدند. وقتى ايام منى در رسيد خبر ميان مردم شايع شد كه بغارتگران حمله بردند و 

 .جمعى نيز بطرفدارى آنها برخاستند و مردم همديگر را غارت كردند و آن سال را حجة الغدر گفتند

روفست مبدأ تاريخ بود. سبب جنگ اين بود كه جساس جنگ ميان بكر و تغلب دو پسر وائل نيز كه بنام جنگ بسوس مع
بن مرة بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن على بن بكر بن وائل، كليب را كه وائل بن ربيعة بن حارث بود بكشت زيرا  

عشيره كليب شترى بنام سراب را كه متعلق به همسايه خاله جساس بود كشته بود و اين خاله بسوس دختر منقذ تميمى از 
 .سعد از طايفه قضاعه از قبيله بنى حرم بود

جنگ بنى بغيض بن ريث بن غطفان نيز كه در حدود شصت سال پيش از بعثت رخ داده بود و بعنوان جنگ داحس و 
 .غبراء شهره بود مبدأ تاريخ بود

 -طول گردنش عنقا گفتند كه او را بسبب  -جنگ اوس و خزرج نيز مبدأ تاريخ بود. اوس و خزرج دو پسر حارثة بن ثعلبة
  السماء بن حارثة الغطريف بن امرؤ القيس بطريق بن ثعلبة البهلوان بن مازن بن -ابن عمر، مزيقياء بن عامر ماء
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قحطان بودند. دو برادر از يك پدر و ازد در ابن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
يك مادر بودند و بمادرشان قيله دختر جفنة ابن عتبة بن عمرو منسوب شدند. نسب شناسان قضاعه گويند كه قيله دختر  

 .كاهل ابن عذرة بن سعد بن زيد بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه بود

هر كه از «تر مردم، خنان يعنى زكام كرده بودند. نابغه جعدى گويد: عام الخنان را نيز مبدأ تاريخ كردند كه در آن سال بيش
اند كه عام الخنان از اين رو   ابو جعفر محمد بن حبيب و ديگران بر اين رفته» ام. من پرسد من از جوانان عام الخنان بوده
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بس آهن كه داشتند بهمديگر  گفتند كه بنى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر هوازن با بعضى عربان جنگى داشتند و از
نتوانستند رسيد و يكى گفت: اى بنى عامر آنها را با شمشير برانيد و كلمه خنوا را بكار برد كه بمعنى برانيد و بخانه آنها 

 .درآئيد است و اين سال را باين مناسبت عام الخنان گفتند

را مبدأ تاريخ داشتند. بكر و تغلب دو پسر وائل مسعودى گويد: هر يك از قبايل عرب يكى از ايام معروف جنگهاى خود 
بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار عام التحالق را كه در اثناى جنگ بسوس معروف 
وم شده بود مبدأ تاريخ كردند. فزاره و عبس دو پسر بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار ي
 .الجبله را كه در آن روز عبس برفزاره غالب شده و حذيفه را كشته و پسران بدر و غيره را گرفته بود، مبدأ تاريخ كردند

بنى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، روز شعب جبله را كه چهل و چند سال پيش از اسالم بود مبدأ تاريخ  
ستان عبسى آنها از يك طرف و مردم تميم از طرف ديگر بود. ساالر بنى تميم كردند. اين روز ما بين بنى عامر و همد

حاجب و لقيط دو پسر زرارة بن عدس بن زيد بن عبد اهللا بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر 
  بن اد بن طابخة بن الياس خندف بن مضر بن نزار بودند. گروهى
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 :از يمن نيز بساالرى دو پسر جون كندى مالكى بيارى تميم آمده بودند. جرير در اين باب گويد

گويى تو لقيط و حاجب و عمرو بن عمر را وقتى بانگ ميزد اى آل دارم، و دو جون و دره سنگى را با حمالت قيس »
 .«اى بروز دير جماجم نديده

ياد خروج از تهامه و جنگ معروف دير جماجم را كه با ايرانيان داشته بودند مبدأ تاريخ كردند، و اين جنگ دير قوم ا
هاى بسيار بخاك ريخت و اين در ايام پادشاهى شاپور پسر شاپور ذو  جماجم از آن نام يافت كه نزديك ديرى بود و جمجمه

 :گويد  االكتاف پادشاه ايران بود. شاعر اياد در اين باب

خزاعه را كه «ابو دواد ايادى نيز اين را ياد كرده گويد: » هاى اياد گوسفند هست. بر رغم شاپور پسر شاپور، بدور چشمه»
اند از طرف اياد پيام برسان و بگو ما كه در دوران عاد مقيم خانه آنها بوديم،  در مر مقيمند با برادران آنها كه از قوم كنانه

ا كرديم و بدشتها روان شديم، دشتها كه اسبان برهنه عنان كشيده در آن زرد و بى علف شود. وقتى توانگر شديم آنجا را ره
پس از آن اياد در نتيجه كشتارى كه شاپور از » با ابناى آزادگان همى نزاع كرديم تا اسبان را از سبزه سياهبوم علف داديم.

يط ايادى كه در زندان شاه بود نامه به آنها نوشت و ضمن آنها كرد از عراق به جزيره رفتند و اين مبدأ تاريخشان شد. لق
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اى خانه عمرو كه تذكار آن فغان آرد، رنج و غم و درد مرا «قصيده خود از خطر آگاهشان كرد كه اولش چنين است: 
هان كه پدرها مگر از قومى كه چون ملخ سوى شما روانند باك نداريد. آزادگان فارس و فرزندان شا بهيجان آوردى، اى بى

بهمين مناسبت وقتى معاويه عامر بن حضرمى را ببصره فرستاد او در قبيله » جمعشان چنان فراوانست كه كوه را از جا ببرد.
 تميم فرود آمد و آنها را دعوت كرد تا به زياد كه جانشين عبد اهللا بن عباس در بصره بود حمله كنند و شهر را
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بگيرند كه ابن عباس بكوفه پيش على عليه السالم رفته بود، مرة بن محكان سعدى در مقام منع قوم خويش ضمن شعرى 
در شب تاريك كه ستاره را ميجستم و خواب نداشتم گفتم قومى كه صالح را فساد دانند و گمراهى «مفصل چنين گفت: 

پس از آن سالى را كه از » ت نزديك باشند چنانكه شاپور در عراق قوم اياد را هالك كرد.در كارها را هدايت شمارند بهالك
ديار خودشان سوى روم مهاجرت كرده بودند مبدأ تاريخ كردند. آخرين گروه از قوم اياد، كه از سرزمين عراق و موصل به 

 .نها سرانه بگيرند از سرانه دادن دريغ كردندروم رفتند چهل هزار كس بودند كه دين نصارى داشتند و وقتى خواستند از آ

قبيله تميم عام الكالب را كه سال جنگ ميان ربيعه و تميم بود مبدأ تاريخ كردند. اسد و خزيمه سال مأقط را كه در آن 
باب  اند مبدأ تاريخ كردند. امرؤ القيس در اين  المرار كندى پدر امرؤ القيس را كشته -سال حجر بن حارث بن عمرو آكل

از برق شبانگاهى كه نور آن باالى كوه نمودار است بيدار شدم، بنى اسد خداوندگار خويش را بكشتند، حقا هر «گويد: 
 .«اى جز آن ناچيز است حادثه

ها و قصرها جنگيده بودند مبدأ تاريخ   ها يعنى قلعه اوس و خزرج دو پسر حارثه عام اآلطام را كه در آن سال بر سر اطم
 .كردند

 .هائيست كه سقف آن مسطح باشد بگفته اصمعى و ديگر اهل لغت، اطعم خانه

ها ميباليدند، اما بروزگار عثمان بن عفان ويران شد و هنوز آثار آن بجاست. قيس بن خطيم بن  اوس و خزرج باين خانه
كند از  وس و خزرج را ياد مىاى كه روز بعاث، يكى از ايام مشهور ما بين ا عدى بن عمرو بن سواد بن ظفر اوسى در قصيده

 :كند گويد ها ياد مى اطم

تا آنجا  » شناسى؟ كند مى آيا اثرى را كه همانند راههاست و به عمره تعلق دارد اما متروك مانده و سوارى بر آن توقف نمى»
 ها و اگر رفعت اطم«كه گويد 
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 .«صحرا نبود زنان شما مصون نميماندند رها كردن

طى و حليمه يعنى مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، عام 
الفساد را كه در آن سال ميان غوث بن طى و جديلة بن سعد بن فطرة بن طى در كوه اجا و سلمى، دو كوه معروف قبيله 

اند. و اين جنگ يكصد و سى سال در ميانه دوام داشت. بطوريكه  مجاور آن، جنگ شد، مبدأ تاريخ كردهطى و دشت 
هيثم بن عدى طائى نقل كرده حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن حشرج بن امرؤ القيس بن عدى بن ابى اخزم بن ربيعة بن جرول 

يف از بنى مازن بن جندب بن خارجة ابن سعد بن فطرة بن ثعل بن عمرو ابن غوث بن طى، و اوس بن حارثة بن الم بن طر 
بن طى، و زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا بن مختلس بن ثوب بن كنانة بن عدى بن مالك بن نابل بن 

اره گرفت اند. وقتى جنگ بدرازا كشيد حاتم از قبيله طى كن نبهان بن عمرو بن غوث بن طى هر دو در عام الفساد تولد يافته
و به طايفه بنى بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزاره پيوست و ميان آنها مقيم شد و در ستايش آنها  

اگر از روش زندگى ما خشنود نيستى بيا و پيش بنى بدر مقيم شو، من در ايام فساد مجاور ايشان شدم كه بهنگام «گفت: 
 .«سختى و رنج جاى خوبى است

اين جنگها تيره سليمان طى پراكنده شدند و بواليت قنسرين حلب پيوستند و تاكنون آنجا مقيمند و با يهودان و ديگران در 
 .اند اند و از آنها زن گرفته آميخته

 .و آنها كه در كوه اجا و سلمى بماندند اجئيان نام گرفتند

نگها كه ميانشان بود مبدأ تاريخ داشتند، تا خداوند اسالم اين قبايل عرب كه گفتيم، وقايع مشهور خود را از مرگ سران و ج
 .را بياورد و مسلمانان چنانكه در اين كتاب ضمن سخن از خالفت عمر بن خطاب بياريم باتفاق هجرت را مبدأ تاريخ كردند
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كه آدم وقتى از بهشت فرود آمد و فرزندانش فراوان شدند پسرانش هبوط او را مبدأ اند   جمعى از مؤلفان سيرت و خبر گفته
تاريخ كردند و اين تاريخ بود تا خدا نوح را مبعوث كرد و مبعث او را مبدأ تاريخ كردند، تا طوفان بيامد و تا به آتش افكندن 

كندگى گرفتند و بنى اسحاق آتش ابراهيم را مبدأ تاريخ  ابراهيم تاريخ از طوفان بود و چون فرزندان ابراهيم فراوان شدند پرا 
كردند تا بدوران يوسف كه آن نيز تا مبعث موسى مبدأ تاريخ بود. مبعث موسى نيز تا پادشاهى داود و سليمان و حوادث 

 .بعد مبدأ تاريخ بود
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ردند و چنين بود تا قوم معد پراكنده بنى اسماعيل نيز بناى خانه را كه بوسيله ابراهيم و اسماعيل انجام شد مبدأ تاريخ ك
كرد و آن گروه از بنى اسماعيل كه در  كرد، مهاجرت خود را مبدأ تاريخ مى اى از تهامه مهاجرت مى شدند. و هر وقت قبيله

ث تهامه بماندند مهاجرت آخرين قبيله را مبدأ تاريخ كردند. مانند مهاجرت طايفه قضاعه كه سعد و نهد و جهينه فرزندان لي
بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه بودند. چنين بود تا كعب بن لوى بمرد و مرگ او تا حادثه فيل مبدأ تاريخ بود. 

ها نيز يوم الفجار را كه جنگ ميان قريش و ديگر مردم كنانه با طايفه قيس بن عيالن بود مبدأ تاريخ گرفتند و سبب  بعضى
ضمرى از ضمره بكر بن عبد مناة بن كنانه، عروة الرحال بن جعفر بن كالب را جنگ چنان بود كه براض بن قيس ابن رافع 

بكشت و مشكهائى را كه از نعمان بن منذر پيش او بود تصرف كرد و ميان قيس و كنانه جنگى بزرگ شد كه كنانه بر قيس 
 .ظفر يافت

. اين جنگ را فجار ناميدند زيرا پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در بيست سالگى در اين جنگ فجار حضور داشت
مرتكب بدكارى و فجور شدند و در ماههاى حرام جنگ كردند. فجار از جنگهاى معروف عرب است و خداش بن زهير 

  مرا از فجار بيم مده كه در بطحاى حجون محرمات«عامرى در اين باب گويد: 
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 .«حالل كرد را

 :ابو اسماء ضريبه نصرى، نصر بن سعد بن بكر بن هوازن در اين باب گويد

ما شاهان نجد و حمايتگران همسايه بهنگام ويرانى بوديم. قبايل را از فجار محفوظ داشتيم و به روز فجار از فجار »
 .«جلوگيرى كرديم

عشر ضمرى بود، دوم، فجار رباح و رباح بمعنى ميمون چهار فجار بوده است: اول، فجار الرجل كه منسوب به بدر بن م
است، سوم، فجار زن قيسى بود، چهارم، فجار براض كه از همه مهمتر بود. بعضى از آنها نيز پيمان فضول را كه پس از 

 .اند بازگشت از فجار اول بخاطر يكى از بنى زبيد رخ داد مبدأ تاريخ كرده

العشيرة بن مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بود. مرد  ساالر بنى زبيد منبه بن صعب بن سعد
زبيدى كاالئى به عاص بن وائل سهمى فروخته بود كه در پرداخت قيمت آن تعلل ميكرد. وقتى زبيدى مأيوس شد باالى ابو 

ستم ديده است يارى كنيد. حرمت اى مردان كسى را كه دور از قبيله و يا در كاالى خود «قبيس رفت و بانگ زد و گفت: 
آنگاه بنى هاشم و بنى المطلب اعقاب » خاص كسى است كه حرمت بدارد. كسى كه جامه خيانت پوشيده حرمت ندارد.

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



عبد مناف و زهرة بن كالب و تيم بن مره و بنو الحارث بن فهر فراهم شدند و در خانه عبد اهللا بن جدعان تيمى پيمان  
 .ى كنند تا عدالت بيند و قرشيان اين را پيمان فضول ناميدندكردند كه مظلوم را يار 

 :زبير بن عبد المطلب بن هاشم در اين باب گويد

قسم خوردم كه پيمانى درباره خودمان ببنديم اگر چه ما همگى اهل خانه هستيم و چون بسته شد آنرا فضول ناميم كه »
اطراف خانه هستند بدانند كه ما به ستم تن نميدهيم و از عار دورى بيگانه بهنگام پناه جستن از آن نيرو گيرد و آنها كه 

 «.ميكنيم
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در خانه عبد اهللا بن جدعان در پيمانى حاضر بودم كه اگر «پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم پس از مهاجرت به مدينه فرمود: 
پيمان مطيبين پيش از پيمان فضول بود و علت آن » كنند ميپذيرم و اسالم آنرا محكمتر كرده است.  مرا بمانند آن دعوت

بطوريكه ابو عبيده معمر بن مثنى در كتاب مناقب قريش و فضائلها آورده چنان بود كه قصى بن كالب بن مرة بن كعب بن 
ايت و رفادت، يعنى آب دادن و پذيرائى كردن را بپسر لؤى پرده دارى و دار الندوه و پرچم را بپسر خود عبد الدار و سق

ديگر خود عبد مناف داده بود و چون بدوران جاهليت، فرزندان عبد مناف بسيار شدند گفتند ما از بنى عبد الدار به پرچم 
ها گفتند بخدا  ىدارى و ندوه سزاوارتريم و ميان قريش اختالف افتاد. هنوز عبد اهللا بن جدعان تيمى زنده بود. بعض و پرده

فرمان قصى را نقض نبايد كرد. بنى مخزوم و جمح و سهم و عدى بن عبد الدار را تأييد كردند و بنزد كعبه پيمان كردند و 
ناميده شدند. وقتى بنى عبد مناف اين را بديدند با بنى اسد بن عبد العزى و بنى زهرة بن كالب  -يعنى هم پيمانان -احالف

بنى الحارث بن فهر هم پيمان شدند و در خانه عبد اهللا بن جدعان پيمان كردند و عبد اهللا ظرفى پر از  و بنى تيم بن مره و
عطر بياورد، دستها را در آن فرو بردند و بقولى ظرف عطر را يكى از دختران عبد المطلب آورد. بقولى عطر را در مسجد 

يعنى عطر  -دند و پيمان كردند كه همديگر را رها نكنند و مطيبينالحرام نهادند و دستها را در آن فرو بردند و بكعبه مالي
 .ناميده شدند -آلودها

 :عمر بن ابى ربيعه مخزومى و بقولى عبد اهللا بن قيس رقيات بتذكار مطيبين و احالف گويد

لؤى و عبد مناف هاى احالف بدو رسيده است وقتى خوانده شود ما بين عامر و  وى از مطيبين پدر بزرگها دارد و دنباله»
 «.است
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 .هنگام بعثت پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم قرشيان مرگ هشام بن مغيره مخزومى را مبدأ تاريخ داشتند

 .آن وفات اسحاق بوده است اند كه از جمله وفات ابراهيم و پس از هاى بسيار ياد كرده براى فرزندان ابراهيم مبدأ تاريخ

هاى سابق خود بشرح  بعضى فرزندان اسماعيل نيز وفات اسماعيل و حوادث ديگر را مبدأ تاريخ ميكردند كه در كتاب
 .ايم آورده

اند از آدم تا طوفان دو هزار و دويست و چهل و دو سال بود و از طوفان تا اختالف زبانها  بطوريكه مؤلفان كتب گفته
بابل ششصد و هفتاد سال بود و از اختالف زبانها تا تولد ابراهيم چهارصد و بيست و يك سال بود و از تولد بسرزمين 

ابراهيم تا وفات موسى عليه السالم پانصد و چهل و پنج سال بود و از وفات موسى تا آغاز پادشاهى بخت نصر نهصد و 
ز پادشاهى بخت نصر تا وقتى كه بر بنى اسرائيل استيال هفتاد و هشت سال و دويست و شصت و چهار روز بود و از آغا

يافت و آنها را به اسيرى بابل برد سى و يك سال و سى و چهار روز بود. بنابر اين از وفات موسى تا اسارت بنى اسرائيل 
ليه بدست بخت نصر هزار و نه سال و سى و دو روز بود و از اسارت بنى اسرائيل بدست بخت تصر تا تولد مسيح ع

السالم نهصد و هفتاد و هشت سال و سى روز بود و از تولد مسيح تا هجرت پيمبر ما صلى اهللا عليه و سلم ششصد و 
بيست و نه سال و سيصد و شصت و يك روز بود كه جمعاً هفتهزار و سيصد و بيست و سه سال و يازده ماه و ده روز 

 .ميشود

آغاز پادشاهى بخت نصر چهار هزار و هشتصد و چهل سال پارسى و دويست اند از آدم تا  بعضى ديگر از اهل تاريخ گفته
و چهل و هشت روز بود. سال پارسى سيصد و شصت و پنج روز و يك ربع روز است. و از آغاز پادشاهى بخت نصر تا 

  غلبه اسكندر بر دارا پسر دارا چهارصد و بيست و نه سال و سيصد و بيست و نه روز بود. و از غلبه
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اسكندر تا قيام اردشير پسر بابك پانصد سال و يازده سال و دويست و شصت و شش روز بود و اين باعتقاد ايشان مدت 
اين از آدم  ملوك الطوائف است و از قيام اردشير تا آغاز تاريخ يزدگرد چهارصد و سى و هفت سال و هجده روز بود. بنابر

عليه السالم تا آغاز پادشاهى يزدگرد شش هزار سال و دويست و پنج سال و سيصد و هشت روز بود و هفتصد سال و 
هفتاد و چهار سال و بيست و شش روز مانده بود كه عمر جهان هفت هزار سال تمام شود. مطابق توراتى كه هفتاد و دو 

اند و چنانكه در همين كتاب ضمن اخبار  بطلميوس شاه بزبان يونانى ترجمه كرده تن از دانايان يهود در اسكندريه مصر براى
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ملوك يونان بگفتيم بر صحت آن اتفاق دارند مجموع سالها از وقت هبوط آدم عليه السالم از بهشت تا هجرت پيغمبر 
 .صلى اهللا عليه و سلم ششهزار سال و دويست و بيست و شش سال بوده است

گويد تفاوت بسيار دارد و نيز توراتى كه فرقه كوشان و دوستان يعنى يهودان سامرى  تورات عبرى مى اين مدت با آنچه
اند كه از آدم تا  اى از متأخران اهل سيرت و تاريخ گفته فلسطين و اردن بدست دارند با اين تورات تفاوت زياد دارد. عده

سال و صد سال و چهل و سه سال بود و از ابراهيم تا موسى  نوح هزار سال و دويست سال بود و از نوح تا ابراهيم هزار
پانصد سال و هفتاد و پنج سال بود و از موسى تا داود پانصد سال و هفتاد و نه سال بود و از وفات موسى تا پادشاهى 

عيسى تا  اسكندر هزار سال و چهارصد سال و هفت سال بود و از داود تا عيسى هزار سال و پنجاه و سه سال بود و از
 .پيمبر ما محمد صلى اهللا عليه و سلم ششصد سال بود

مندان تاريخ پيمبران و ملوك اختالف بسيار است و  مسعودى گويد: در آنچه گفتيم ما بين متقدان و متأخران اقوام و عالقه
 -و ما جرى فى الدهور اند در كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر و كتاب فنون المعارف ما همه آنچه را در اين باب گفته

  ايم و در اين السوالف و كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار و غيره آورده
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 .اى ميآوريم كه ياد آورى كتابهاى سابق ما باشد مختصر شمه

كنيم كه با مسائل مذكور پيوسته است و  ء سالها ياد مى بيسه و نسىاكنون سالهاى شمسى و قمرى و ماههاى اقوام را با ك
 .معرفت آن مورد احتياج است
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  ء سالها و مسائل مربوط بدان ذكر مختصرى از سالها و ماههاى اقوام و كبيسه و نسى

همه سالهائى كه در تاريخ اقوام بكار ميرود شمسى است و سريانيان و ايرانيان و يونانيان و روم و قبط و هند و چينى 
 .اند عربان و اسرائيليان بنابر سال شمسى داشتههمگى بجز 

مقدار سال شمسى آنها سيصد و شصت روز و ربع و با دقت بيشتر يك سيصد يك از روز است كه مطابق سير خورشيد از 
لف اند كه سال دوازده ماه دارد اما شماره روزها مخت نقطه اعتدال ربيعى تا بازگشت بدانست. در اين نكته نيز اتفاق داشته

 .اند است كسر باقيمانده را بعنوان كبيسه بر سال افزوده

نخستين ماه از ماههاى يونانيان و روميان كه مطابق ماههاى سريانى است و نام آن نيز سريانى است، تشرين اول است كه 
ميالد  سى و يك روز است، تشرين دوم سى و يك روز، كانون اول نيز سى و يك روز است و شب بيست و پنجم آن شب

 .است

كانون دوم سى و يك روز، شباط بيست و هشت روز است و در سال چهارم با افزايش كسرها بيست و نه روز تمام ميشود 
و اين سال را بعلت افزايش اين روز كبيسه گويند آذار سى و يك روز، نيسان سى روز، ايار سى و يك روز، حزيران سى روز، 

  تموز سى و يك
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 .شود روز، آب سى و يك روز، ايلول سى روز، بدينسان ششصد و شصت و پنج روز و ربع تمام مى

نيز گويند. » نو«ماههاى ايرانيان نيز اول فروردين ماه است كه اول روز آن نوروز است كه بفارسى يعنى روز تازه كه تازه را 
 .يرانيانستنوروز بزرگتر عيد ا

پس از آن ارديبهشت ماه، خرداد ماه، تير ماه، مرداد ماه، شهريور ماه، مهر ماه كه روز شانزدهم آن مهرگان است و از 
نوروز تا مهرگان شش ماه و نيم و بحساب روز يكصد و نود و پنج روز است. آنگاه آبان ماه كه ده روز معروف به فرودگان 

شود، پنج روز از آبان و پنج ديگر از كبيسه است كه بحساب ماههاست و آنرا اندرگاهان  از روز بيست و ششم آن آغاز مي
شود و اين از رسوم ايرانيان  گويند. پس از آن آذر ماه است كه بروز اول آن در عراق و ديگر واليتهاى ايران كوسه سوار مى

د ماه، كه هر يك سى روز است كه هرمز، بهمن، اند. سپس ديماه، بهمن ماه، اسفن است كه از ايام پادشاهان خود داشته
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ارديبهشت، شهريور، اسفندارمذ، خرداد، مرداد، ديباذر، آذر، آبان، خور، ماه، تير، جوش، ديبمهر، مهر، اسروش، رشن، 
عرب تكرار فروردين، بهرام، زام، باد، ديبدين، دين، ارد، اشتاد، آسمان، زامياد، مارسفند، انيران نام دارد و چون ايام هفته 

 .شود و جمله ايام ماهها با پنج روز كه بحساب ماه نيست سيصد و شصت و پنج روز ميشود نمى

كردند. اما اينكه هر چهار  ربع روز باقيمانده سال را براى يكصد و بيست سال بحساب آورده آنگاه يك ماه تمام كبيسه مى
جمله اينكه باعتقاد ايشان ماههايشان بنام فرشتگان بود و اند. از  كردند بعللى است كه گفته سال يك روز كبيسه نمى

ايم. وقتى ملك ايرانيان  خواستند چيزى بر آن بيفزايند و جهات ديگر كه شرح آن را در كتابهاى سابق خويش آورده نمى
  وروزشان در مدتبرفت و رسومشان منقرض شد و پادشاهانى كه ربع روز را كبيسه ميكردند نماندند ايام سال تغيير يافت و ن
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دويست و پنجاه سال تا دوران معتضد نزديك بدو ماه جلو افتاد و بهمين جهت وقت مطالبه خراج از وقتى كه حاصل 
رد و بترتيب ماههاى بدست ميآيد زودتر شد و معتضد بسال دويست و هشتاد و دوم هجرى آنرا در حدود دو ماه پس ب

 .سريانى قرار داد تا ديگر تغيير نيابد، زيرا بوسيله كبيسه ثابت ميماند

و نوروز را بروز يازدهم حزيران برد كه بدو منسوب شد و نوروز معتضدى ناميده شد و نوروز پارسى همچنان در چهار فصل 
 .ل تابستانى و مهرگان اول فصل زمستانى استميگشت و بهر يكصد و بيست سال يك ماه جلو ميافتاد. نوروز آغاز فص

قبطيان نيز در شمار ايام ماههايشان كه سى روز بود همانند ايرانيان بودند ماه اولشان توت و روز اول آن نوروز قبطى بود. 
كبيسه   سپس بابه، هتور، كيهك، طوبه، امشير برمهات، برموده، بشنس، بؤونه، ابيب و مسرى بود. و در آخر مسرى پنج روز

گفتند و بعنوان ايام الحاقى معروف بود. سه سال پياپى كبيسه پنج روز و بسال چهارم شش  بود كه آنرا به قبطى ابغمنا مى
 .روز بود تا ربع روز ساالنه را تالفى كند و با اين ترتيب ايام سالشان سيصد و شصت و پنج روز و ربع بود

اند و ماههايشان يك ماه، سى روز و يك ماه ديگر بيست و نه روز  بر آن نهاده عربان تابع رؤيت هاللند و بناى سال خود را
است. بنابر اين شش ماه سال تمام و شش ماه ناقص است و ايام سالشان بحساب ساده سيصد و پنجاه و چهار روز 

سيصد و پنجاه و  است. اما بحساب دقيق در هر سى سال يازده روز بروزهاى سال اضافه ميشود و در حقيقت ايام سال
 .چهار روز و يك پنجم و يك ششم روز است

 .و سالى كه اين كسرها تالفى ميشود هفت ماه آن كامل و پنج ماه ناقص است
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كند  و اين ترتيب ايام ماه بحساب دقيق از مقارنه خورشيد و ماه در مسيرشان است. اما مطابق رؤيت هالل تفاوت مى
باشد و چند ماه پشت سر هم ناقص باشد و هميشه چنان نيست كه آغاز ماه  ممكن است چند ماه پشت سر هم كامل

  مطابق حساب و رؤيت
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 .هالل بيك روز باشد اما به مرور زمان هر دو برابر ميشود

وز است كه اول آن يكشنبه است و از غروب شود و هفت ر  روزهاى عرب كه بشمار ميآيد از غروب خورشيد آغاز مى
خورشيد شنبه شروع ميشود و انتهاى آن غروب خورشيد روز يكشنبه است و بقيه ايام نيز چنين است. اينكه آغاز روز را از 

اند بسبب آن بوده كه ايام ماه را از وقت رؤيت هالل بحساب ميآورند و رؤيت هالل  شب و وقت غروب خورشيد كرده
وب خورشيد است. اما اقوام ديگر كه در ماههاى خود تابع رؤيت هالل نيستند روز سال بيش از شب است و هنگام غر 

 .آغاز هر روز و شب آن از وقت طلوع خورشيد تا وقت طلوع روز بعد است

اه ء يعنى عقب انداختن م مسعودى گويد: عربان بدوران جاهليت بسبب اختالف اوقات و تفاوت سال شمسى و قمرى نسى
ء كنان انجام ميشد كه از بنى  و اين كار بدست نسى» عقب انداختن ماه زيادت كفر است«داشتند و درباره آن آيه آمده كه 

حارث ابن كنانة بن مالك بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بودند و اول آنها ابو ثمامه جنادة بن عوف بن اميه ملقب 
ء چنان بود كه از هر سه  را بهمين نام ناميده، جمعشان را قالمس گفتند. ترتيب نسى ء كنان پس از او به قلمس بود و نسى

خواندند و هشتم و نهم و دهم آنرا روز ترويه و عرفه و قربان ميشمردند و  سال يك ماه ميانداختند و ماه بعد را بنام آن مى
مسى اقوام ديگر نزديك ميشدند. بدينسان بودند اين در ساير ماههاى سال رعايت ميشد و معمول بود و بدينسان با سال ش

تا اسالم پديد آمد و پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم مكه را بگشود و بسال نهم هجرت ابو بكر را بفرستاد كه با مردم حج  
نازل  كرد و اين آخرين حج بود كه مشركان نيز كردند. در آن سال حج بروز دهم ذى قعده بود و چند آيه از سوره برائت

شد كه پيمبر صلى اهللا عليه و سلم آنرا با على بن ابى طالب عليه السالم بفرستاد و بفرمود تا در منى براى مردم قرائت كند 
  بيست» چهار ماه در زمين بگرديد«و ماهها كه قرآن گفت 
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ه و محرم و صفر و ده روز ماه ربيع االول بود و پيمبر بفرمود تا على اين چهار جمله را روز از ذى قعده و همه ذى حج
اى بر خانه طواف نبرد و جز مسلمان كسى وارد بهشت  پس از اين سال هيچ مشركى حج نكند و برهنه«اعالم كند كه 

 .«يشودشود و هر كه با پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم مدتى دارد مدت او رعايت م نمى

وقتى سال بعد بيامد پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در ذى حجه حج كرد كه حجة الوداع بود و براى مردم خطبه خواند 
بدانيد كه گردش زمان چون روزى است كه خدا آسمان و زمين را بيافريد. سال دوازده ماه است. چهار ماه آن «و گفت: 

 .«رجب مضر ما بين جمادى و شعبانحرام است: ذى قعده و ذى حجه و محرم و 

اين بيان وى عليه السالم است و اگر كسى اين چهار ماه را چنان بحساب آورد كه از محرم آغاز شود و رجب و ذى قعده 
ها اين ماهها را از دو سال گيرند ولى پيغمبر صلى  و ذى حجه را بدنبال آرد روا باشد. اين را از اين جهت گفتيم كه بعضى

 .و اين دليل است كه همه در يك سال است» چهار ماه آن«يه و سلم فرمود اهللا عل

فرقه اشمعث اسرائيليان كه اكثر يهودند از رؤيت هالل و شمار ماههاى قمرى و ايام آن تبعيت كنند و اين را عبور نامند. و 
ح نگه دارند. ولى در اين قسمت ام كه اين را افقطى گويند و حساب ماههاى قمرى را براى عيد فص قبطيان مصر را ديده

خالف است، عنانيان پيروان عنان بن نبادود كه از سران يهود عراق بوده و نيز قرائيان بر اينند كه تا خوشه كامل شود و اين 
 .را ابيب گويند فصح نگيرند. بعضى ديگر بر اينند كه وقتى خوشه نمودار شود فصح گيرند و منتظر كمال آن نشوند

د: و ما اختالف اقوام مذكور را درباره سالهاى شمسى و قمرى و ماههاى آن با چگونگى و علت كبيسه و مسعودى گوي
ايم، بعالوه مطالب ديگر از جمله اختالفى كه ابرخس و پيروان وى با  ء بشرح و تفصيل در كتابهاى سابق خود آورده نسى

  و گفتار ابرخس بطلميوس كلواذى در رصدهاى خويش و تعيين مدت سال شمسى دارند
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كه اين مدت را بدو طريق توان دانست كه يكى از مقارنه خورشيد است با ستارگان ثابت تا وقتى كه دوباره بدان باز 
گردد، و اين مدت سيصد و شصت و پنج روز و كمتر از يك ربع روز است، و گفته بطلميوس كه ترتيب معلوم كردن  مى

خارج مايل تا وقت بازگشت بهمان نقطه تعيين كنند، و اين  اى از فلك سال شمسى اينست كه حركت خورشيد را از نقطه
مدت سيصد و شصت و پنج روز و ربع روز منهاى يك جزء از سيصد جزء روز است و بروزگار ما قرار بر اينست، و تفاوتى  

كه در نتيجه رصد ابرخس با رصد بطلميوس كه در شهر اسكندريه مصر انجام شده هست و هم تفاوتى كه در رصد 
طلميوس با نتيجه رصد مأمون كه در شماسيه دمشق شام بسال دويست و هفده هجرى و اول روز فروردين سال دويست و ب
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اند و اختالفى كه در شمار آن هست و اينكه   يكم يزدگردى انجام شد وجود دارد، و آنچه هندوان درباره ايام جهان گفته
ى دهر الدهور است و كتابى است كه از علم افالك و نجوم و حساب اند مبناى آن شمار ايام سند هند است كه بمعن گفته

و ديگر كار جهان سخن دارد و بطلميوس از آن دفاع كرده و آنرا همانند زيج ابرخس گرفته است، و اينكه چگونه هندوان  
اركند را از كتاب كتاب ارجبهز را از كتاب سند هند فراهم كردند و ارجبهز يك جزء از هزار جزء سند هند است و كتاب 

ارجبهز فراهم آوردند، و اينكه خدا عز و جل بحكمت دقيق و قدرت عظيم خود ستارگان را در اول دقيقه حمل به ترتيب 
اوج جوزهر آن كه نقطه مقابل اوج است بيافريد و همه را بحركت آورد كه در يك لحظه در خط معين بحركت آيد و حركت 

ان در دايره فلك شناور است و اگر در يك جاى فلك فراهم شود در جهان تأثير مهمى آن نخستين روز جهان بود و همچن
شود و اگر فراهم شود اوج و جوزهر آن با  از طوفان يا احتراق يا جز آن خواهد داشت، اما غالباً همه ستارگان فراهم نمى

جوزهر چنان با هم شود كه در اول خلقت هم نيست و در همه دوران سند هند چنين خواهد بود تا همه ستارگان در اوج و 
 بود و اين بنزد آنها
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نهايت جهان است، زيرا ايام سندهند از آغاز دور ستارگان تا وقتى كه همه با هم شود چهارهزار هزار هزار و سيصد هزار 
بق گردش خورشيد خواهد بود كه هر سال سيصد و شصت و پنج روز و ربع روز و هزار و بيست هزار هزار سال شمسى مطا

يك پنجم ساعت و يك جزء از چهارصد جزء ساعت است، با آنچه در بيت الذهب به ناحيه عليا و مشرق هند هست و 
قاً در همين كتاب همانجاست كه اسكندر شاه وارد آن شد. تاريخ بيت الذهب از هنگام ظهور بد اول تاكنون بطوريكه ساب

ايم دوازده هزار هزار سال ضرب در سى و شش هزار سال است و اختالفى كه حكيمان اقوام از فلكشناسان و غيره  آورده
درباره اوج خورشيد يعنى باالترين نقطه مدار آن در فلك و جوزهر كه نقطه مقابل اوج است دارند و نظير آن درباره اوج و 

ديگر هست و بسيارى از آنها در وقت حاضر يعنى بسال سيصد و چهل و پنجم هجرى گويند  جوزهر هر يك از ستارگان 
ايم، اما مطابق سند هند هفده درجه و پنجاه  كه اوج خورشيد شش درجه و نيم برج جوز است بترتيبى كه درباره درجات گفته

 .و پنج دقيقه و چهارده ثانيه برج جوز است

زيج سندهند حبش بن عبد اهللا چنين آمده زيرا حبش سه زيج دارد كه بنزد كسان  در زيج محمد بن موسى خوارزمى و
معروف است، زيج ممتحن و دوم سندهند كه اختالف آن با خوارزمى فقط چند دقيقه است و سوم زيج شاه. وقتى گويند 

ثاون است و ثاون از  زيج حبش و تعيين نكنند، مقصود ممتحن است كه آنرا از بطلميوس نقل كرده كه از روى قانون
اند كه اوج خورشيد در بيست درجه جوز است و طرفداران زيج ممتحن   المجسطى گرفته است. طرفداران زيج شاه گفته
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گويند اوج خورشيد بسالى كه اندازه گيرى شده يعنى بسال دويست و هفدهم، چنانكه در همين باب بگفتيم در بيست و 
 .بوده است دو درجه و سى و نه دقيقه برج جوزا

و اعتقاد ما شاء اهللا منجم كه اوج شمس چهار چوبى است كه خداوند فلك را بدان راست كرده و اين يكى از نكاتى است 
  اند و آنچه هندوان كه بر او خرده گرفته
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درجه تغيير مييابد، بنابر اين در هر برج سه هزار سال مقام دارد و  رشيد يكاند كه هر صد سال يكبار اوج خو  و ديگران گفته
پيمايد با چگونگى انتقال و سير آن كه چون از برجهاى شمالى به جنوبى منتقل  فلك را در مدت سى و شش هزار سال مى

 .شودشود عمران انتقال يابد و شمال جنوب شود و جنوب شمال شود و آباد ويران و ويران آباد 

شناسان عصر ما خالف نيست كه  -و اينكه ما بين حكيمان هند و كلده و مصر و يونان و روم و غيره و منجمان و فلك
 .خورشيد در برج جوز است فقط اختالف چنانكه گفتيم در ثبات و تغيير آنست

پذيرد و اين مخالف بطلميوس  ر مىاى كه ثابت بن قره صابى حرانى بتأييد نظريه ابرخس دارد و گويد اوج شمس تغيي و رساله
اند كه در  است و گروهى از اهل هندسه اين رساله را امتحان كرده و اوج را در بيست و چهار درجه و بسيار دقيقه يافته

آغاز حمل شصت و چهار درجه و بسيار دقيقه است و اين بخالف گفته طرفداران زيج ممتحن است كه همگى بجز محمد 
 .اند بعد اوج از رأس الحمل هشتاد و دو درجه و چهل و نه دقيقه است انى گفتهبن جابر بتانى حر 

گيرد و هر وقت وضع چنان شود كه سايه  اند كه علت كسوف ماه از آنجاست كه روشنى از خورشيد مى با آنچه اينان گفته
يه همه يا قسمتى از آن منكسف شود. زمين ما بين خورشيد و ماه باشد و همه يا قسمتى از آنرا بپوشاند به اندازه پوشش سا

و نيز سبب كسوف خورشيد از آنجاست كه ماه خورشيد را بپوشاند بدين جهت كسوف ماه هنگامى است كه مقابل خورشيد 
باشد و كسوف خورشيد بوقت اجتماع خورشيد و ماه صورت گيرد و اينكه حداقل فاصله ميان يك كسوف و يك خسوف 

تواند بود كه ميان دو كسوف يا دو خسوف پنج ماه فاصله باشد و اين در صورتيست كه ماه بطور متوسط شش ماه است و 
  سى روز باشد و تواند بود كه ميان دو كسوف شش ماه فاصله
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يست خورشيد در يك ماه بيك جا و در اقاليم باشد و اين در صورتى است كه ماه كمتر از سى روز باشد و اينكه ممكن ن
شمالى حتى در دو جا دو بار منكسف شود و تواند بود كه اين قضيه در دو ماه رخ دهد كه نسبت به خط استوا وضع 

 .مختلف داشته باشد يكى در اقليمهاى شمالى و ديگرى در ناحيه جنوب باشد

شد زمستان در ناحيه جنوب است و وقتى تابستان به ناحيه جنوب باشد اند كه وقتى تابستان در ناحيه شمال با و آنچه گفته
كند زيرا در همانوقت بسرزمين حبش و  زمستان در ناحيه شمال است. بدين جهت نيل مصر در ماههاى تابستانى طغيان مى

درياها و رودهاى  و چنانكه سابقاً در همين كتاب ضمن سخن از -نوبه و زغاوه و زنگ تا كوه قمر كه وراى خط استواست
زمستان است و بارش فراوانست. زمستان  -ايم سرچشمه نيل از آنجاست و سيالب از آنجا به نيل ميريزيد بزرگ آورده

سرزمين هند نيز كه آنرا يساره گويند بطوريكه بسال سيصد و سوم و سيصد و چهارم در سرزمين الر بزرگ و در ديگر 
ديار حبش و يمن است و علت آن بنزد حكيمان و منجمان انتقال خورشيد از برجهاى  ايم، چون زمستان واليتهاى هند ديده

شمالى به جنوب و از برجهاى جنوبى بشمال است كه چون بجائى نزديك شود تابستان شود و چون از آن جا دور شود 
 .زمستان شود

ى مقابل آن روز است و يك نيمه و اينكه وقتى بجائى روز باشد جاى مقابل آن شب است و چون بجائى شب باشد جا
زمين هميشه روز و نيم ديگر هميشه شب است و خورشيد در چهار ناحيه زمين هر كجا باشد فقط يك نيمه زمين را روشن 
ميكند، يك ربع از جلو و يك ربع از عقب و يك ربع از راست و يك ربع از چپ و اين تمام نيمه زمين است و نيم ديگر 

دور بودن از نور مستور ماند و در اين نيمه كه نور ندارد شب است زيرا شب سايه زمين است كه بسبب غلظت زمين و ب
 قسمتى از آن نور خورشيد را از قسمت ديگر بپوشاند. بنابر اين هر كجا خورشيد باشد آنجا روز
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 .د آنجا شب استاست و هر جا خورشيد ديده نشو 

اند كه بعضى اقوام در يك سال دو زمستان و دو تابستان دارند و اينان مردمى هستند كه روى خط استوا اقامت  و آنچه گفته
گردد. و شهرهايى كه  دارند يعنى خطى كه زمين را در مسير خورشيد بدو نيمه ميكند و از مشرق آغاز شده بمشرق باز مى

و شهرهاى ديگر است و چون خورشيد ببرج حمل رود گرماى » شحر«و » عدن«و » ازين« و» فزان«روى اين خط است 
آنجا سخت شود و چون بسرطان رسد بيست و چهار درجه كه ميل خورشيد است از باالى سرشان بگردد و زمستان شود. 

د و گرما سخت باشد و چون آنگاه چون خورشيد به اول ميزان رسد سوى آنها بازگردد و بار ديگر براى آنها تابستان شو 
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سوى ربع جنوبى بگردد و به اول جدى رسد بار ديگر براى آنها زمستان شود بدين ترتيب آنها دو بار تابستان و دو بار 
 .زمستان دارند ولى هميشه زمستانشان نزديك تابستان است

ك ماه زمستان شب است و روز در و اينكه در بعضى جاها معادل يك ماه تابستان همه روز است و شب در آن نيست و ي
آن نيست و ده ماه باقى سال هر روز و شب بيست و چهار ساعت است و اين بجاهائيست كه قطب از افق شصت و 

هفت درجه و ربع باالتر باشد و در آنجا مدار ما بين نيمه برج جوزا و نيمه برج سرطان پيوسته باالى زمين نمايان است و 
 .تا نيمه جدى پيوسته نهان استمدار ما بين نيمه قوس 

و اينكه در بعضى جاها روز طوالنى است و شب يك ساعت يا دو ساعت يا سه ساعت ميشود و اين در اقصاى ديار روم 
 .و ديار برغر و ديار خوارزم مجاور درياى خزرى است

است و ساعتهاى زمانى كه معوج است اند كه هر ساعت به اندازه پانزده درجه دور فلك  و آنچه درباره ساعتهاى معتدل گفته
 .و هر ساعت بقدر يك نصف يك ششم روز يا يك نصف يك ششم شب است
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و آنچه درباره تأثير و خواص ستارگان هفتگانه خورشيد و ماه و پنج ديگر در اديان و نواحى و حيوان و گياه و غيره  
 .اند هگفت

و علت اختالف زبانها و رنگهاى مردم در معموره زمين و علت اينكه در اقليم اول در گرماى تابستان باران ميبارد و جاهاى 
 .ديگر نميبارد

اند كه اين بسبب آنست كه شمال  و مطالبى كه درباره ندرت بارش در بعضى جاها چون فسطاط مصر و جاهاى ديگر گفته
د و بيشتر بخارى كه از جانب درياى حبشه سوى آن روان ميشود كوههاى بجه چون المقطم و  مصر كوههاى بلند ندار 

كوههاى مجاور حايل آن ميشود بسوى شام و عراق ميرود، در جنوب مصر نيز دريا نيست و بخارى كه از آن طرف ميآيد  
جنبش هوا از جنوب بشمال كمك  كمتر از آنست كه از جانب درياى حبشه سوى شام و عراق ميرود. جريان نيل نيز به

ميكند و بخار از جنوب به مناطق شمالى ميرسد كه بعلت كمى عرض و مجاورت دريا بسيار گرم است. زيرا از جهت مشرق 
بدرياى حبشه و از جهت شمال بدرياى اسكندريه يعنى درياى روم است بدين جهت هوا گرم است و بخارى كه بدانجا 

وقتى كه بدرياى اسكندريه برسد و با بخار آن بياميزد و با هم از سمت شمال بطرف واليت شود مگر  ميرسيد غليظ نمى
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اروفى عبور كنند و چون بدانجا رسد از كوههاى مرتفع و برودت هوا محصور شود و سيالن يابد و در آن نقاط شمالى 
 .بصورت باران شود، بدين جهت مردم مصر باران ندارند

ديار مصر را بگيرد و چون كم شود به مسير خود برگردد و زمين از بس آب كه بر آن بماند آب و نيز نيل هنگام فزونى، 
فراوان بخود گيرد و بخارها كه هر روز از گرماى خورشيد از زمين برخيزد بسيار باشد و چون شب درآيد گرماى آن از آنچه 

نى خفيف شود كه نه غليظ است و نه محدود و هنگام تابش خورشيد بوده كمتر شود و بخار آب شود و بهنگام شب سيال
 بصورت شبنم بزمين فرود آيد و علتهاى ديگر
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اند و تواند بود كه اين نتيجه عللى است كه خدا شناخت آنرا خاص خويش كرده و بداليلى كه خدا عز و جل بهتر  كه گفته
 .عمران بالد و صالح بندگان است هيچكس از مخلوق را از آن خبردار نكرده است داند و موجب

ابو الحسن على بن حسين مسعودى گويد اين مطالب كه فهرست وار گفتيم و در كتابهاى سابق ما هست، شرحى دراز دارد 
گوييم تا بيننده  ها مى فقط نكتهو سخن درباره آن بسيار است و هر كه دربند اختصار باشد تفصيل را نشايد. در اين كتاب 

ايم. اكنون كه خالصه تاريخ از آدم تا  ها را قياس كند كه از عبارات مفصل به اشارات مجمل بس كرده از اين نمونه ها نكته
تاريخ هاى اقوام و مسائل مربوط بدان ياد كرديم، ميبايد  ء و كبيسه پيغمبر ما صلى اهللا عليه و سلم را با سالها و ماههاى نسى

اند  پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را از مولد تا مبعث و هجرت و وفات با خليفگان و شاهانى كه پس از وى بوده
 .بياوريم
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ذكر تاريخ پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم از مولد و مبعث و هجرت و جنگها و سفرهاى جنگى و كنيزان و دبيران و وفات 
انگشترشان و  وى و تاريخ خليفگان و شاهان پس از او و روزگار و دبيران و وزيران و حاجبان و قاضيان آنها و نقش

حوادث معتبر دينى و شاهانى كه بدورانشان بوده است با تعيين مدتشان تا بسال سيصد و چهل و پنجم كه دوران خالفت 
  مطيع است

ها كه در جهان پديد آمده و از مولد پيغمبر ما صلى اهللا عليه و سلم و  در كتابهاى سابق خود پيشگوئيهاى پياپى را با نشانه
يداده، با معجزات و داليل و عالماتى كه خدايش بهنگام مبعث بوسيله آن تأييد كرد چون اخبار از حوادث نبوت وى خبر م

پيش از وقوع و غذا دادن جمع بسيار از توشه اندك و فرود آمدن ابر و سخن گفتن استخوان و شيرين كردن آب شور و 
كرد و  آورد و مردم در صورتى كه بمعارضه دعوتشان مىسيراب كردن مردم بسيار از آب كم و نظاير آن، و معجز قرآن كه 

ايم و از تكرار آن در اين كتاب  از ناتوانيشان سركوفتشان ميداد از آوردن همانند آن ناتوان ماندند همه را در آنجا آورده
 .ايم نيازيم كه در اينجا با خويشتن شرط اختصار كرده بى

  كنيم. مولد رسول و سلم آغاز مىاكنون تاريخ را از مولد او صلى اهللا عليه 
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خدا صلى اهللا عليه و سلم، محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالب بن مرة بن كعب 
 .ة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدبن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدرك

نسب «اينكه نسب وى صلى اهللا عليه و سلم را از معد جلوتر نبرديم براى اينست كه از اين كار نهى كرده و فرموده )
و هم از معد تا اسماعيل بن ابراهيم در شمار و نام كسان اختالف بسيار است و آنچه مسلم و بى » اند شناسان دروغ گفته

اند در   گون كه در اين باب گفته نسب وى تا معد بن عدنان است و ما شرح اين موضوع را با سخنان گونه خالف است
ايم و هم در كتابهاى سابق خويش آنچه را كه درباره پيوستگى اسماعيل  كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار آورده

 .(ايم اند ياد كرده اند به ترتيبى كه اهل كتاب و نسب شناسان گفته بن ابراهيم معروفست و كسانى كه از ابراهيم تا آدم بوده

اش ابو القاسم و مادرش آمنه دختر وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بود. در عام الفيل، بروز هشتم و بقولى دهم  كنيه
ز بيستم نيسان سال ماه ربيع االول مطابق روز هشتم ديماه سال هزار و سيصد و هفدهم از پادشاهى بخت نصر و رو 
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هشتصد و هشتاد و دوم اسكندر پسر فيليپس شاه و سال سى و نهم پادشاهى انوشيروان خسرو پسر قباد پسر فيروز 
شصت و پنج روز پس از آمدن اصحاب فيل به مكه و بقولى كمتر از اين رخ داد. آمدن اصحاب فيل روز شنبه پنجم محرم 

 .بود

از مادر نزاده بود كه پدرش عبد اهللا بن عبد المطلب وفات يافت و بقولى وفات او يك ماه  هنوز او، عليه الصالة و السالم،
پس از تولد پيغمبر و بقول ديگر بسال دوم مولد وى و بقولى بيست و هشت ماه پس از تولد وى بود كه براى تجارت سوى 

 .شام رفته بود و به مدينه در بيست و پنج سالگى درگذشت

  و السالم را به حليمه دختر ابى ذؤيب، يعنى عبد اهللا بن حارثوى عليه الصالة 
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ابن شجنة بن جابر بن زرام بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن دادند كه شيرش دهد و او از شير فرزندان 
فرزندان حارث ابن عبد العزى بن رفاعة بن كالن بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن  خود عبد اهللا و شيما و انيسه كه

 .بكر بودند، او را شير داد

شيما همان بود كه وقتى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بدوران كودكى بر دوش او بود گازش گرفت. وقتى طايفه هوازن در 
سلم اموال و كسان آنها را بتصرف درآورد، شيما پيش وى آمد و كمك حنين شكست خورد و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و 

خواست، قضيه را بيادش آورد و جاى گاز را نشان داد كه او عليه الصالة و السالم آنرا بشناخت و اين يكى از علل آن 
اف آنچه را از اين بود كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم و ديگر بنى هاشم و بنى عبد المطلب بن هاشم بن عبد من

اسيران بدستشان بود پس دادند و اصحاب نيز وقتى اين رفتار او عليه الصالة و السالم را بديدند، آنچه را بدستشان بود 
 .پس دادند

او صلى اهللا عليه و سلم چهار سال بعنوان رضاع پيش آنها بود، سال پنجم حليمه او را به مادرش آمنه پس داده بسال هفتم 
مادرش او را پيش خالگان جدش عبد المطلب بن هاشم از بنى عدى بن نجار بمدينه برد. مادر عبد المطلب مولدش، 

سلمى دختر زيد بن عمرو بن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عدى بن نجار بود. در اين سفر مادر وى عليه الصالة 
 .بن حارثه بود او را به مكه آورد و السالم در ابواء وفات يافت و ام ايمن كه مادر اسامة بن زيد
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بسال هشتم مولد وى، جدش عبد المطلب درگذشت و ابو طالب او را بخانه خود برد و در پناه وى بود تا سيزده ساله شد 
هاى آنرا وانمود  و همراه ابو طالب براى تجارت به شام رفت كه بحيراى راهب او را بديد و پيغمبرى او را مژده داد و نشانه

 .نكه از پيش در همين كتاب گفتيمچنا
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او صلى اهللا عليه و سلم در بيست سالگى در جنگ فجار و پيمان فضول حضور داشت. وقتى بيست و پنج ساله شد براى 
وى ميسره بشام رفت و نسطور راهب ابر را تجارت خديجه دختر خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى بن كالب با غالم 

ها در او نمودار است و به پيغمبريش مژده داد و غالم هنگام بازگشت قضيه را به خديجه  ديد كه بر او سايه افكنده و نشانه
 .خبر داد و خديجه براى ازدواج خويش كس پيش او فرستاد و همسر او شد

و قبايل قريش كه در كار نصب حجر االسود اختالف كرده بودند رضا در سى و پنج سالگى در بناى كعبه حضور داشت 
 .دادند كه او حجر االسود را بجا نهد و او صلى اهللا عليه و سلم آنرا بجايش نهاد

وقتى چهل ساله شد، خدا عز و جل او را بهمه مردم مبعوث كرد و اين بروز بيست و دوم ماه ربيع االول مطابق بيست و 
سال هزار و سيصد و پنجاه و هفتم پادشاهى بخت نصر و روز هشتم شباط بسال نهصد و بيست و يكم سوم آبان ماه ب

 .اسكندر شاه بود كه او صلى اهللا عليه و سلم چهل سال داشت

درباره نخستين ذكورى كه بدو ايمان آورد خالف است اما بدون خالف نخستين زنى كه بدو ايمان آورد خديجه بود. جمعى  
نخستين ذكورى كه ايمان آورد على بن ابى طالب بود. اين گفته اهل بيت و شيعيان آنهاست و عبد اهللا ابن عباس اند  گفته

 .اند بن عبد المطلب و جابر بن عبد اهللا انصارى و زيد بن ارقم و ديگران اين را روايت كرده

اند  وى پانزده سال بود. بعضى ديگر گفته اند در آن وقت سن درباره سن او هنگامى كه اسالم آورد خالف است جمعى گفته
سيزده سال داشت و بقولى يازده سال و بقولى نه و بقولى هشت و بقولى هفت و بقولى شش و بقولى پنج سال داشت. 

 اند فضايل او را نديده گيرند و مناقب او را ناچيز اين گفته كسانى است كه خواسته

 ٢١١ف/ترجمه،متن،ص:واإلشرا التنبيه                        

خبر كنند كه فضيلت را از نقصان و شك را از يقين امتياز نميداده  شمارند و اسالم وى را اسالم كودكى خردسال و طفلى بى
 .حقى نميشناخته تا بطلب آن باشد و باطلى نميدانسته تا از آن كناره گيرد
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اند بياريم و شرح و تفصيل  نچه را در اين باب گفتهاى از آ بعدها در همين كتاب، ضمن سخن از خالفت و وفات وى شمه
ايم با گفتگوئى   اند ياد كرده ايم و گفته هر گروه را با داليلى كه بتأييد نظر خود آورده آنرا نيز در كتابهاى سابق خويش آورده

 .هاى زيدى هست و فرقهكه ميان متكلمان عثمانى و معتزليان زيد بغدادى كه امامت مفضول را روا شمارند و ديگر بتريان 

قطعيان امامى اثنا عشرى در تعيين شمار امامان بر روايت سليم بن قيس هاللى كه در كتاب خويش آورده اعتماد دارند كه 
تو «از ابان بن ابى عياش روايت كرده كه پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم به امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السالم فرمود 

و اين خبر را بجز سليم بن قيس كسى نياورده است و امامشان كه در وقت » از فرزندانت امامان بر حقيدو دوازده تن 
حاضر تاريخ كتاب ما انتظار ظهور او را ميبرند محمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن 

 .نعلى بن حسين بن على بن ابى طالب است، رضوان اهللا عليهم اجمعي

و گروهى از آنها گويند خدا عز و جل هيچ عصرى را بدون امامى عيان يا نهان كه بحق خدا قيام كند نخواهد گذاشت اما 
اند امامت بنص خدا و پيغمبر است كه نام هر امام را تعيين كند تا خداوند عز و جل  اند و گفته شمارى و وقتى معين نكرده

 .زمين را با هر كه در آنست فانى كند

 .اند از آن جاست كه اين فرقه وفات موسى بن جعفر را قطعى دانسته و بر امامت او توقف نكرده» قطعى«عنوان 

 هاى شيعه و فرق ديگر كه طرفدار انتخاب امام بوده و اين را و ديگر فرقه
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هاى خوارج، ازارقه و اباضيه و صفريه و  اند: چون معتزله در مرجئه و فرقه دانسته حق همه مسلمانان يا بعضى از آنها
اند، و نابتيان و حشويان و ديگر فقيهان واليات همه را در كتابهاى  هاى خوارج از اينها منتزع شده نجدات كه ديگر فرقه

 .ايم سابق آورده

و السالم ايمان آورد ابو بكر صديق عليه السالم بود. اين را از اند نخستين مردى كه به او عليه الصالة  جمعى ديگر گفته
اند نخستين كسى كه بدو ايمان  اند. بعضى ديگر گفته عمرو بن عبسه و جبير بن نفير و ابراهيم نخعى و ديگران روايت كرده

اند.  ار و ديگران روايت كردهآورد زيد بن حارثه كلبى آزاد شده او بود. اين را از زهرى و عروة بن زبير و سليمان ابن يس
اند: مسلمان نخستين خباب ابن ارت از بنى سعد بن زيد مناة بن تميم بود و بگفته بعضى ديگر بالل بن  جمعى ديگر گفته

 .حمامه بود

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



پيغمبر خدا پس از مبعث سيزده سال در مكه اقامت داشت. بسال دهم مبعث عمش ابو طالب در هشتاد و چند سالگى و 
يجه دختر خويلد در شصت و پنج سالگى بفاصله سه روز از يك ديگر و بقولى بيشتر در گذشتند و اين يك همسرش خد

سال و نيم پس از ابطال صحيفه و خروج بنى هاشم از حصار دره بود. مدت اقامتشان در حصار سه سال و بقولى دو سال 
 .و نيم و بقولى دو سال بود كه در اين اختالف است

هاى امت  ه سال پنجاهم مولد وى بود به طايف رفت بسال پنجاه و يكم سير شبانه بود كه ما بين فرقهدر همين سال ك
 .درباره چگونگى آن اختالف است

پس از آن او صلى اهللا عليه و سلم به مدينه مهاجرت كرد و بروز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع االول وارد آنجا شد، در اين 
 .اين بسال سى و چهارم پادشاهى خسرو پرويز بودوقت پنجاه و سه سال داشت و 

هاى مردم را كه پيش او بود بآنها بدهد. او نيز سه روز پس از خروج پيغمبر ببود  و على را بفرمود تا بماند و پس از او سپرده
 ها را كه پيش وى بود و همه سپرده

 ٢١٣واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .پس بدو پيوستبداد س

پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم پيش از هجرت به اصحاب خويش فرموده بود سوى مدينه هجرت كنند و دسته دسته برون 
 .شدند مى

نخستين كسانى كه بمدينه رسيدند ابو سلمه عبد اهللا بن عبد االسد بن هالل ابن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم و عامر بن ربيعه 
 .الخطاب و عياش بن ابى ربيعه بودند -اسدى و عمر بنو عبد اهللا بن جحش 

پس از وصول بمدينه نخستين پرچمى كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بست بساالرى حمزة بن عبد المطلب بود، كه 
وانى كه از در ماه رمضان هفت ماه پس از اقامت مدينه وى را با سى سوار از مهاجران به عيص جهينه فرستاد تا راه را بر كار 

شام ميآمد و متعلق به قريش بود ببندد. و اين گروه به ابو جهل عمرو بن هشام بن مغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب برخورد كه سيصد مرد از اهل مكه همراه داشت، دو گروه روبرو شدند اما جنگ 

 :نشد و حمزه در اين باب گويد

 .«فرمان پيغمبر خدا نخستين كسى بودم كه اول بار پرچمى كه پيش از من نمايان نشده بر من افراشته شدب»
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پس از آن سفر جنگى عبيدة بن حارث بود كه در ماه شوال هشت ماه پس از اقامت مدينه سوى رابغ رفت كه بر راه مدينه 
معروف به احياء به ابو سفيان صخر بن حرب بن امية  به قديد است و تا جحفه ده ميل راه است و در آن جا بر سر آب

ابن عبد شمس بن عبد مناف برخورد كرد كه دويست مرد همراه داشت و عبيده شصت سوار از مهاجران همراه داشت در 
 .ميانه تيراندازى شد اما شمشير نكشيدند

مناف بن زهرة بن كالب بود كه در اين نخستين كسى كه در اسالم تير انداخت سعد بن ابى وقاص مالك بن وهب بن عبد 
 :مقابله تيراندازى كرد و در اين باب گويد
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آيا پيغمبر خدا خبر دارد كه من با تيراندازى از ياران خود حمايت كردم و پيش از من اى پيغمبر خدا هيچيك از تيراندازان »
 .«تر نينداخته بود ايستهمعد تيرى ش

و هم بماه شوال رسول خدا صلى اهللا عليه و سلم با عايشه دختر ابو بكر كه نه ساله و بقولى كمتر بود زفاف كرد. در مكه 
 .او را كه هفت ساله و بقولى شش ساله بود بزنى گرفته بود

بود كه با بيست مرد سوى خرار رفت كه پس از آن سفر جنگى سعد بن ابى وقاص در ماه ذى قعده نه ماه پس از هجرت 
 .جزو جحفه و نزديك خم است تا راه را بر كاروان قريش ببندد اما وقتى بدانجا رسيد كاروان گذشته بود

در همين سال عبد اهللا بن زبير بن عوام متولد شد. وى نخستين مولودى بود كه در مدينه براى مهاجران تولد يافت و نعمان 
 .يز اول مولودى بود كه پس از هجرت براى انصار تولد يافتبن بشير انصارى ن

و هم در اين سال بماه شوال ابو امامه اسعد بن زراره خزرجى از بنى غنم بن مالك بن نجار وفات يافت. اسالم عبد اهللا بن 
 .سالم نيز در همين سال بود

 سال فرمان جنگ دادمعروف است زيرا پيغمبر در اين » سنة االمر«ذكر سال دوم هجرت كه به 

پس از آن سفر جنگى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود كه بماه صفر، فقط با مهاجران تا ودان و ابوا كه هشت ميل از 
اى رخ نداد و غيبت او پانزده روز بود و سعد بن  هم فاصله دارد بقصد تعرض كاروان قريش رفت ولى بازگشت و حادثه

  جى را در مدينه نيابت داد. در همين ماه امير مؤمنان على بنعبادة بن دليم انصارى خزر 

 ٢١٥واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        
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 .ابى طالب با فاطمه ازدواج كرد، رضى اهللا عنهما

متعرض كاروان پس از آن سفر جنگى او صلى اهللا عليه و سلم بود كه در ماه ربيع االول با دويست كس سوى بواط رفت تا 
قريش شود كه دو هزار و پانصد شتر بود و يكصد مرد از قريش و از جمله امية بن خلف جمحى همراه آن بود اما بقافله 

حادثه بازگشت. بواط از كوههاى جهينه در ناحيه ذى خشب بر راه شام است و از بواط تا مدينه هشت منزل و  نرسيد و بى
 .بن معاذ را در مدينه نيابت داد بقولى كمتر است. در اين سفر سعد

پس از آن سفر جنگى او عليه الصالة و السالم بود كه در همين ماه به تعقيب كرز بن جابر فهرى برون شد. وى در ناحيه 
 .عقيق احشام مدينه را غارت كرده بود

سفر آزادشده خود زيد بن  پيغمبر تا سفوان كه جزو بدر است برفت اما به كرز و احشام دست نيافت و بازگشت. در اين
حارثة بن شراحيل كلبى كنانى از كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رقيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 

 .اند بن عمران ابن الحاف بن قضاعه را در مدينه نيابت داد. بعضى كسان اين سفر را بدر اول ناميده

الثانى همين سال بود كه بتعرض كاروان  - عليه و سلم در جمادى االول و بقولى جمادىپس از آن سفر جنگى او صلى اهللا
قريش كه سوى شام ميرفت سوى ذو العشيره رفت و بدان دست نيافت. اين همان كاروان بود كه هنگام بازگشت بسبب آن 

 .جنگ بدر رخ داد

ت در اين سفر ابو سلمة بن عبد االسد مخزومى را در مدينه ذو العشيره در ناحيه ينبع است و از مدينه تا ينبع نه منزل اس
نيابت داد. بقولى سفر وى به تعقيب كرز پس از سفر ذو العشيره بود و آنچه ما گفتيم معروفتر است. در همين ماه نعمان 

 .بن بشير انصارى از بنى الحارث بن خزرج تولد يافت و اول مولود انصار بود كه پس از هجرت متولد شد
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پس از آن سفر جنگى عبد اهللا بن جحش از بنى دودان بن اسد بن خزيمه بود كه در ماه رجب با يازده و بقولى هشت مرد 
ابن حضرمى را سوى نخله كه هم اكنون در بستان بنى عامر بر جاده عراق معروفست رفت كه با كاروان قريش برخوردند و 

بكشتند و يكى از آنها را اسير كردند و كاروان را تصرف كردند و عبد اهللا بن جحش غنيمت را تصرف كرد و خمس آن را 
پيش از آنكه قرآن در اين باب نازل شود جدا كرد و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آنرا نگهداشت تا اجازه خدا بيامد و 

 .نيمت بود كه تقسيم شدآنرا بكار بست و اين اول غ
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اند عبد اهللا بن جحش امير مؤمنان ناميده شد و اول كس بود كه اين عنوان يافت. قرشيان گفتند  در همين سفر چنانكه گفته
محمد خونريزى در ماه حرام يعنى رجب را روا شمرد. و ياران رسول خدا صلى اهللا عليه و سلم از اين كار پشيمان شدند كه 

ترا از ماه حرام و «و خدا عز و جل اين آيه را نازل كرد كه » من نگفته بودم در ماه حرام جنگ كنيد«ود وى بديشان فرم
 .«تا آخر آيه -پرسند جنگ در آن مى

در شعبان همين سال روزه مقرر شد و در نماز ظهر روز سه شنبه نيمه شعبان قبله از بيت المقدس سوى كعبه بگشت و 
لم كه به ركوع ركعت دوم بود بگشت و صفها نيز پشت سر او بگشت. و آن مسجد را مسجد پيغمبر صلى اهللا عليه و س

 .گفتند بقولى اين سيزده روز پس از مقرر شدن روزه رمضان بود» ذو القبلتين«

ى و در همين سال عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه انصارى از بنى زيد مناة بن حارث بن خزرج، اذان را بخواب ديد، آنگاه وح
 .بدان آمد و معمول شد

پس از آن پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بسفر بدر بزرگ يا بدر القتال رفت. از بدر تا مدينه هشت منزل و دو ميل است. 
برون شدن وى سوم ماه رمضان بود كه سيصد و يازده كس از مهاجر و انصار به همراه داشت. شمار مهاجران هفتاد و 

 .نصار بودند و بقولى سيصد و سيزده و بقولى چهارده كس بودندچهار كس بود و باقى از ا
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روايت معروف اينست كه وى سيصد و ده و چند كس همراه داشت و درباره مازاد سيصد و ده كه چند بود اختالف شده 
دار بود و يكصد اسب همراه داشتند. جنگ صبحگاه  ز آن جمله سيصد زرهاست قرشيان نهصد و پنجاه جنگاور بودند كه ا

روز جمعه نوزدهم ماه رمضان رخ داد عبد الرحمن بن اسود از پدرش عبد اهللا بن مسعود و خارجة بن زيد انصارى خزرجى از 
 .روز هفدهم ماه رمضان بوداند علقمة بن زيد از ابن مسعود بخالف اين روايت كرده كه جنگ ب پدرش زيد چنين روايت كرده

خارجة بن زيد از پدرش زيد بدينسان نيز روايت كرده است و هم بگفته ابو عبد الرحمن سلمى از حسن بن على بن ابى 
 .بر اين رفته است» المغازى و السير«اند و محمد بن عمر واقدى صاحب  طالب عليهما السالم بدين گونه روايت كرده

شد و هفتاد كس اسير شد. احمد بن منصور رمادى از عاصم بن على از عكرمة بن عمار چنين  از قرشيان هفتاد كس كشته
ابو زميل گويد عبد اهللا بن عباس بمن گفت، عمر بن خطاب بمن گفت كه بروز بدر مقابل شديم و خدا «روايت كرده و گفته 

شمار كشتگان بدر از قريش و هم  مشركان را بشكست، هفتاد كس از آنها كشته شد و هفتاد كس اسير شد. بقولى
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پيمانهايشان هفتاد و چهار كس بود و اسيران نيز چهل و نه كس بودند. بقولى شمار كشتگان قريش در آن روز چهل و پنج  
 .«كس بود و اسيران نيز بهمين شمار بود. از مسلمانان نيز چهارده كس كشته شد

داده بود تقسيم كرد و بهر مرد يك سهم و بهر اسب دو سهم داد و مسعودى گويد: پيغمبر خدا غنيمتى را كه خدا بدو 
هشت كس را نيز سهم داد كه در جنگ حاضر نبودند: يكى عثمان بن عفان بود كه بعلت بيمارى رقيه دختر پيغمبر خدا 

اب هم ثو «گفت » اى پيغمبر خدا ثواب هم دارم؟«صلى اهللا عليه و سلم در بدر نبود و سهم او داده شد وى گفت: 
 .«دارى

  از آن جمله طلحة بن عبد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن
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مرة بن كعب بن لوى بن غالب بود كه نسب او با ابو بكر صديق عليه اسالم در عمرو ابن كعب بن سعد بهم ميرسد. و 
عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح ابن عبد اهللا بن فرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوى بن غالب كه  سعد بن زيد بن

نسب او با عمر بن خطاب در نفيل بن عبد العزى بهم ميرسيد. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم وقتى از مدينه برون شد 
ختم جنگ بازگشتند بقولى آنها براى تجارت بشام رفته بودند و  اين دو تن را فرستاد كه اخبار كاروان را بجويند و پس از

اى پيغمبر خدا ثواب هم «پس آنكه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم از بدر بازگشت بيامدند و سهم آنها را بداد گفتند 
 .ولى قول اول معروفتر است» ثواب شما با خداست«گفت » داريم

 .بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن خزرج و حارث بن صمه از بنى مالك بن نجار

هر دو انصارى. و  -و خوات بن جبير بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن اوس. و حارث بن حاطب و عاصم بن عدى
 .ابو لبابه بشير بن عبد المنذر انصارى اوسى كه او را در مدينه نيابت داده بود

راى اسب دو سهم و براى سواران يك سهم مقرر كرد مورد اتفاق فقهاى اينكه گفتيم پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ب
واليات و ديگران است. مگر ابو حنيفه نعمان بن ثابت كه گويد اسب را يك سهم و سوار را يك سهم بايد داد و دو يار 

 .اند وى ابو يوسف و محمد بن حسن در اين مورد بخالف او رفته

ى به احاديثى كه از ياران پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم و از امير مؤمنان على بن ابى پيروان ابو حنيفه بتأييد گفتار و 
اند. ما اين اختالف را نقل كرديم زيرا اختالف ميان آنها در  طالب و ابو موسى اشعرى و ديگران روايت شده استدالل كرده

 .روايت آمده است
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مدينه بازگشت نوزده روز بود و هشت روز مانده از رمضان بمدينه غيبت پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم تا وقتى ب
 بازگشت. در اين سفر ابن ام مكتوم نابينا را
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 .كه عمرو بن قيس، از بنى عامر بن لوى بن غالب بود در آنجا نيابت داده بود

مطلب عم پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم در مكه همان روز كه خبر جنگ بدر بدانجا رسيد، ابو لهب عبد العزى بن عبد ال
 .وفات يافت

پس از آن مأموريت عمير بن عدى بن خرشه اوسى خطمى درباره عصما دختر مروان از بنى امية بن بدر بود. وى مسلمانان 
را بكشت. در همين سال پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم كرد و عمير او  را آزار ميكرد و دشمنان را بر ضد آنها تحريك مى

عفك پيرى از بنى عمرو بن عوف بود كه  -زكات فطر را مقرر فرمود. پس از آن مأموريت سالم بن عمير انصارى درباره ابو
 .بر ضد پيغمبر خدا تحريك ميكرد و سالم در شوال همين سال او را بكشت

 عليه و سلم در نيمه شوال بسوى يهودان بنى قينقاع بود كه چهارصد كس بودند پس از آن سفر جنگى پيغمبر خدا صلى اهللا
 -كه هم  -و آنها را تا هالل ذى قعده محاصره كرد كه تسليم شدند و عبد اهللا بن ابى بن سلول درباره آنها وساطت كرد

نيمت گرفت و خمس آنرا برداشت و و پيغمبر آنها را بسوى اذرعات شام برون كرد و اموالشان را بغ -پيمان خزرج بودند
اين اول خمس بود كه او ميگرفت و چهار خمس ديگر را بر ياران خود تقسيم كرد، بقولى اين كار در بدر انجام شد. در 

 .اين سفر نيز ابو لبابة بن عبد المنذر خزرجى را در مدينه نيابت داد

به غزوه سويق بود كه به جستجوى ابو سفيان بن صخر بن پس از آن سفر جنگى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم معروف 
حرب برون شد. وى با دويست سوار از مردم مكه برون شده بود تا نذر خود را كه گفته بود بزنان و بوى خوش دست نزند 

بسوخت. وقتى تا انتقام بدريان را بگيرد وفا كرده باشد. تا عريض بيامد و يكى از انصار را بكشت و چند خانه را در آنجا 
  اند، او و يارانش خبر رسيد كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم با اصحاب در جستجوى وى برون شده
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فاطمه عليهما  هاى سويق را فرو ميريختند تا سبكبار شوند و بهمين جهت غزوه سويق نام يافت. در همين ماه على با كيسه
 .السالم زفاف كرد
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مسعودى گويد: ما اختالف كسان را درباره سخن فاطمه بهنگام وفات كه در خالفت ابو بكر بود بعدها در همين كتاب 
 .خواهيم آورد

اه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم نخستين عيد قربان را كه مسلمانان ديده بودند بپاداشت و بگفت تا بپادارند و بنمازگ
 .رفت و دو گوسفند و بقولى يك گوسفند ذبح كرد

در همين سال جنگ ذى قار ميان بكر بن وائل بساالرى حنظلة بن سيار از فرزندان جذيمة بن سعد بن عجل بن لجيم بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط ابن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار و بقولى از 

دان كعب بن سعد بن ضبيعة بن عجله با سپاهى كه شاه خسرو پرويز بساالرى هامرز سوى آنها فرستاده بود رخ داد، زيرا فرزن
هانى بن قبيصة بن هانى بن مسعود بن عامر بن عمرو ابن ابى ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على 

 .ن نعمان بن منذر لخمى كه پيش از كشته شدن بدو سپرده بود دريغ كرده بودبن بكر بن وائل از تسليم مال و سالح و كسا

جنگى سخت در ميانه شد و ايرانيان و همدستان عربشان كه طايفه تغلب بساالرى بشر بن سواده تغلبى و طيئ بساالرى 
خزرج نمرى و بهرا و تنوخ  اياس بن قبيصه طائى و ضبه و تميم بساالرى عطارد بن حاجب بن زراره و نمر بساالرى اوس بن

 .و ديگران بودند شكست خوردند و هامرز كشته شد
 

بقولى اين پيش از هجرت بود و جمعى از عبد القيس و حنيفه و كسانى از بكر ابن وائل از يمامه و ديار بحرين به حج 
ا مردم قبايل بگفتگو ميپرداخت خواستند بكمك بكر بن وائل بروند و پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم كه ب آمده بودند و مى

  ميان
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ايشان ايستاد و به اسالم دعوتشان كرد و ما بين ابو بكر و دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد اهللا بن ربيعة بن عمرو 
و آنها با پيغمبر صلى » بليه بسخن وابسته است«و سلم فرمود: بن شيبان نسب شناس معارضه شد و پيغمبر صلى اهللا عليه 

اهللا عليه و سلم وعده كردند كه اگر خدا بر عجمان فيروزشان كرد ايمان ميآورند و پيغمبريش را تصديق ميكنند و پيغمبر 
اين نخستين روزى «صلى اهللا عليه و سلم براى پيروزى آنها دعا كرد و چون خبر غلبه آنها بر عجمان بدو رسيد گفت: 

 .«است كه عرب از عجم انتقام گرفت و بسبب من فيروزى يافتند
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كند و آنرا بصف مناقب خود ميبرد و شاعران متقدم و متأخر ضمن  طايفه بكر بن وائل بدين روز بر ساير عربان تفاخر مى
 .اند ستايش بكر و تذكار ايام معروفشان از آن سخن آورده

طائى در قصيده بائيه معروف بمدح ابو دلف قاسم بن عيسى بن ادريس بن معقل بن عمير بن شيخ ابو تمام حبيب بن اوس 
بن معاوية بن خزاعى بن عبد العزى بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل 

فراهم آورده بر كسان افتخار كند شما بوديد كه  اگر روزى تميم به كمان خود با مناقبى كه«آورده ظرافتى نكو كرده و گويد 
ابو عبيده معمر بن مثنى در كتاب الديباج » در ذو قار شمشيرهايتان تخت كسانى را كه كمان حاجب را برهن گرفتند بلرزانيد

ه اما از جوانمردان عرب را ياد كرده و سموأل بن عادياى غسانى و حارث بن ظالم مرى و عمير بن سلمى حنفى را بر شمرد
هانى سخن نياورده در صورتى كه او بجوانمردى و حفظ جوار و دفاع از پناهنده از همه مردم عرب بزرگتر بوده كه خود و 

اش را در خطر مرگ، و دارائى و زنانشان را بمعرض غارت و اسيرى آورده اما امانت خود را نشكسته و سپرده را از  قبيله
 .دست نداده است
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  معروفست» سنة التمحيص«ذكر سال سوم هجرت كه به 

پس از آن سفر جنگى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود كه در نيمه محرم با دويست كس تا آب معروف به قرقرة 
كه بود و از معدن تا مدينه هشت منزل است. و الكدر برفت. قرقرة الكدر بناحيه معدن بنى سليم و مجاور جاده عراق و م

قصد طايفه سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار و طايفه غطفان بن سعد بن قيس بن 
عيالن بن مضر بن نزار داشت ولى آنها با احشام خود فرارى شدند و بى حادثه بازگشت. در اين سفر ابن ام مكتوم را بر 

 .نه نيابت دادمدي

پس از آن مأموريت محمد بن مسلمه انصارى از بنى حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن اوس با چهار تن از 
انصار درباره كعب بن اشرف يهودى بود وى از قبيله طى از بنى نبهان بن عمرو بن غوث بن طى بود و مادرش از يهودان 

غزل ميگفت و بر ضد پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم تحريك ميكرد و براى اهل چاه يعنى   بنى نضير بود. درباره زنان مسلمان
گفت. محمد بن مسلمه با چهار انصار در نيمه ربيع االول او را در  كشتگان بدر كه در چاهشان افكنده بودند مرثيه مى

 .اش بكشتند قلعه
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ران معدن بنى سليم در ناحيه فرع از قلمرو حجاز بود كه پس از آن سفر جنگى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بسوى ف
در جمادى االخر سوى آنجا رفت، اما خبر وى از پيش رسيده بود و پراكنده شده بودند و بى حادثه بازگشت. غيبت او ده 

 .روز بود و ابن ام كلثوم را بمدينه نيابت داده بود

  نجد بود كه در همين پس از آن سفر جنگى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم سوى

 ٢٢٣واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

ماه با چهارصد و پنجاه كس برفت و قصد قبيله غطفان داشت و تا محل معروف به ذى امر آن سوى بطن نخل رسيد ولى 
 .عفان را بر مدينه نيابت داده بودآنها از مقابل وى بگريختند و بى حادثه باز گشت. غيبت وى ده روز بود و عثمان بن 

االخر بسوى محل معروف به قرده رفت، كه  -پس از آن سفر جنگى وابسته او زيد بن حارثه كلبى بود كه در آغاز جمادى
جزو نجد و ما بين ربذه و غمر و ذات عرق از جاده عراق است، تا راه كاروان قريش را كه آهنگ شام داشت ببندد و 

 .اى بود كه زيد به امارت آن برون شد ت و خمس آن بيست هزار بود اين اول دستهبكاروان دست ياف

در شعبان همين سال پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم حفصه دختر عمر بن خطاب را بزنى گرفت پيش از آن حفصه زن 
و در بدر با پيغمبر خدا خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم بود كه بدرى بود و از بنى سهم هيچكس جز ا

 .صلى اهللا عليه و سلم نبود

در نيمه ماه رمضان حسن بن على بن ابى طالب عليه السالم تولد يافت و هم در اين ماه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم 
 .زينب دختر خزيمه را كه بنام ام المساكين معروف بود بزنى گرفت

ى اهللا عليه و سلم با هزار كس برون شد ولى عبد اهللا بن ابى بن سلول كه به پس از آن جنگ احد بود كه پيغمبر خدا صل
پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم گفته بود سوى دشمن نرود و در مدينه بماند با نزديك يك سوم مردم بازگشت و گفت 

 .كس بماند  و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم با حدود هفتصد» مخالفت من كرد و رأى مرا نپذيرفت«

دار و دويست اسب، داشتند، پانزده زن همراه  قريش و كنانة بن خزيمه و هم پيمانهايشان سه هزار كس بودند كه هفتصد زره
  آورده بودند كه بجنگ
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ابو سفيان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد  تحريكشان كنند كه از آن جمله هند دختر عتبه بود و ساالر قوم
 .مناف بود

دو گروه بروز شنبه هفتم شوال مقابل شدند از مسلمانان هفتاد كس و بقولى شصت و پنج كس كشته شد. چهار تن از 
، آنگاه مهاجران كه يكيشان حمزة بن عبد المطلب بود و بقيه از انصار بودند از مشركان نيز بيست و سه كس كشته شد

 .بمدينه كه ابن ام مكتوم را در آنجا نيابت داده بود بازگشت

روز بعد كه روز دوم احد بود به تعقيب ابو سفيان و ياران او برون شد و تا محل معروف به حمراء االسد برفت كه در ده 
و بازگشت، بعضى كسان  ميلى مدينه بر راه عقيق و طرف چپ ذى الحليفه است ولى بقرشيان دست نيافت، سه روز بماند

 .اند اين را غزائى بشمار آورده

  معروفست» سنة الترفيه«ذكر سال چهارم هجرت كه به 

پس از آن سفر جنگى ابن سلمة بن عبد االسد مخزومى بود كه در ماه محرم سوى قطن كه كوهى بناحيه فيد در انتهاى ديار 
 .نجد است انجام گرفت

انيس جهنى، جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة بود كه آن نيز  پس از آن سفر جنگى عبد اهللا بن
در محرم سوى سفيان بن خالد هذلى انجام شد و خالد را بكشت. بقولى كشته شدن خالد بوسيله عبد اهللا در سال پنجم 

 .هجرت بود

سوى اهل نجد فرستاد تا قرائت قرآن و امور دين  پس از آن در ماه صفر منذر بن عمرو انصارى را با هفتاد كس از انصار
 را بآنها تعليم دهند. وقتى در چهار
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منزلى مدينه ما بين سرزمين بنى سليم و سرزمين بنى كالب بمحل معروف به بئر معونه رسيدند، عامر بن طفيل كالبى بآنها 
 .همه را بكشت. عامر بن فهيره آزاد شده ابو بكر صديق نيز جزو آنها بود حمله برد و

پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم عاصم بن ثابت بن ابى افلح انصارى اوسى را در ماه صفر با نه تن از ياران 
اند،  م عضل كه آنها نيز از قارهخود همراه جمعى از مردم قاره كه از هون بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرند و مرد

 .بفرستاد
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آنها پيش پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آمده بودند و تقاضا كرده بودند كسانى را بفرستد كه دين را بآنها بياموزند و 
، با پيغمبر اينان را فرستاد. وقتى بمحل معروف به رجيع به هفت ميلى هداه رسيدند، كه تا غسفان هفت ميل فاصله دارد

آنها خيانت شد و لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر هفت كس از آنها را بكشت و دو كس ديگر خبيب بن 
 .عدى انصارى از بنى عمرو بن عوف بن مالك بن اوس و زيد بن دثنه را اسير كرد و به مكه برد كه آنجا كشته شدند

بن حريش درباره ابو سفيان بود كه در مكه او را غافلگير بكشند  پس از آن مأموريت عمرو بن اميه ضمرى و سلمة بن اسلم
 .ولى او خبر يافت و بازگشتند، بقولى اين سال پنجم هجرت بود

پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در ماه ربيع االول به جنگ يهودان بنى نضير رفت. گويند آنها با بنى قريظه از 
پرستى بگشته و پيرو شريعت موسى  اند و از دين عمالقه و بت اند و بقولى از قبيله جذام بوده بودهفرزندان هارون بن عمران 

اند. منازل بنى نضير در ناحيه غرس و اطراف آن و مقبره بنى خطمه بود و با پيغمبر خدا  شده و از شام سوى حجاز رفته
غمبر بيمشان داد و پيمانشان را فسخ كرد و چون سر صلى اهللا عليه و سلم بصلح بودند. آنگاه آهنگ خيانت كردند پي

  شان كرد و هر چه اسلحه داشتند بگرفت جنگ داشتند سوى آنها رفت و پانزده روز محاصره
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زمار مينواختند و زنان پوششهاى رنگين سپس آنها را سوى فدك و خيبر راند. وقتى بآهنگ خيبر برون شدند دف ميزدند و م
اند عروة  نمودند. بطوريكه از عمرو بن شبه نميرى روايت كرده بتن كرده و زيور طال آويخته بودند و بدينسان شجاعت مى

الصعاليك بن ورد عبسى هم پيمان بنى عمرو بن عوف نيز با آنها بود. وى شاعرى نيكو گفتار بود هم اوست كه ضمن 
آنگاه پيغمبر خدا صلى اهللا ». ام فقير از همه مردم بدتر است بگذار براى توانگرى بكوشم كه ديده«دراز گويد اى  قصيده

 .عليه و سلم بمدينه كه ابن ام مكتوم را در آنجا نيابت داده بود بازگشت

ر شعبان همين سال اند شراب حرام شد، ولى در علت تحريم آن خالف است. د مسعودى گويد: در همين ماه بطوريكه گفته
حسين بن على بن ابى طالب تولد يافت. در شوال پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ام سلمه هند دختر ابى اميه مخزومى را 

 .اند يك زن و مرد يهودى كه زنا كرده بودند سنگباران شدند بزنى گرفت و نيز در همين ماه بطوريكه گفته

سلم بود كه در ذى قعده با هزار و پانصد كس و ده اسب ببدر رفت كه ابو سفيان  آنگاه سفر جنگى او صلى اهللا عليه و
اند. ابو سفيان  هنگامى كه از احد ميرفت آنجا را وعده گاه كرده بود. پيغمبر هشت روز آنجا بماند و اين را بدر سوم ناميده
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د اما توقف نكردند، پس از آن پيغمبر خدا صلى نيز با قرشيان كه دو هزار مرد و پنجاه اسب داشتند از مكه تا عسفان آمدن
 .اهللا عليه و سلم بمدينه كه عبد اهللا بن رواحه انصارى را در آنجا نيابت داده بود بازگشت و غيبت او شانزده روز بود

  معروفست» سنة االحزاب«ذكر سال پنجم هجرت كه به 

  با هفتصد كس پس از آن سفر جنگى او صلى اهللا عليه و سلم بود كه دهم محرم
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هاى  گون و لكه به محل معروف به ذات الرقاع رفت كه كوهى است نزديك نخيل در مجاورت سعد و شقره كه رنگهاى گونه
هاى بسيار داشت و رقاع جمع  عهسرخ و سفيد و سياه دارد و بقولى اين غزوه را ذات الرقاع از آن رو گفتند كه پرچمها رق

 .ها پيوستند رقعه است، و عربان از مقابل او بگريختند و به قله كوهها و عمق دره

مسعودى گويد: در اين سفر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم نماز خوف كرد كه دشمن نزديك بود و روبرو بودند ولى در 
ت و غيره خالف است. آنگاه بمدينه كه عثمان بن عفان را در آنجا چگونگى نماز خوف ميان متقدمان از فقيهان واليا
 .نيابت داده بود بازگشت و غيبت او پانزده روز بود

پس از آن سفر او صلى اهللا عليه و سلم سوى دومة الجندل بود و اين آغاز غزاهاى او با روميان بود. از دومة الجندل تا 
 .قولى سيزده روز راه استدمشق پنج روز و تا مدينه پانزده روز و ب

كرد و متعرض  اكيدر بن عبد الملك كندى فرمانرواى دومة الجندل بدين نصارى بود و از هرقل پادشاه روم اطاعت مى
مسافران و بازرگانان مدينه ميشد. وقتى اكيدر از حركت او خبر يافت بگريخت و مردم دومة الجندل پراكنده شدند و چون 

 .نيافت و چند روز بماند و سوى مدينه كه ابن ام مكتوم را در آنجا نيابت داده بود بازگشتبدانجا رسيد هيچكس را 

 .در اين سال پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم با عيينة بن حصن فزارى پيمان صلح بست

ها از او  و تيره كه خزاعه همو بود  -آنگاه او صلى اهللا عليه و سلم روز دوم شعبان بجنگ بنى المصطلق بن سعد ابن عمرو
ابن ربيعة بن حارثة ابن عمرو بن عامر رفت. اين طايفه را خزاعه از آن رو گفتند كه هنگام هجرت از مأرب  -جدا شده است

  وقتى به«در بطن مر از جمله ازد جدا شدند و شاعرشان در اين باب گويد: 
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 .«ها از ما جدا شد مر فرود آمديم خزاعه بدستهبطن 

مردم بنى المصطلق بر سر آب معروف به مريسيع بودند كه در راه فرع است و از فرع تا مدينه هشت منزل است. با آنها 
بجنگيد و كشتار كرد و اسير و غنيمت گرفت. از جمله اسيران جويريه دختر حارث بن ضرار ساالر بنى المصطلق بود كه 
بيكى از انصار رسيده بود و با او قرار مكاتبه گذاشت. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم مال الكتابه را بپرداخت و او را 
بزنى گرفت و ببركت او مردم باقيمانده اسيران را آزاد كردند. پيغمبر بمدينه كه زيد بن حارثه آزاد شده خود را آنجا نيابت 

 .ازده روز بودداده بود بازگشت و غيبت او دو 

در همين سفر عايشه گردن بند خود را گم كرد و دروغزنان درباره او گفتند آنچه گفتند و اينان مسطح بن اثاثة بن عباد بن 
مطلب بن عبد مناف پسر خاله و نانخور ابو بكر، و حسان بن ثابت بن منذر بن حرم بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن 

اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج، و عبد اهللا بن ابى بن سلول كه قسمت بيشتر را بعهده عمرو بن مالك بن نجار، تيم 
داشت، و حمنه دختر جحش بن رئاب بودند. كسى را كه نام ميبردند، صفوان بن معطل سلمى عقبدار اين سفر بود. وقتى 

ها زد مگر عبد اهللا بن ابى بن سلول كه تازيانه برائت عايشه نازل شد پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم يكى هشتاد تازيانه بآن
حسان و حمنه و مسطح كه ناسزا گفتند، آنچه را «نخورد. عبد اهللا بن رواحه و بقولى كعب بن مالك در اين باب گويد: 

 .«حقشان بود چشيدند. درباره همسر پيغمبر خود ندانسته سخن كردند و خشم خداوند درباره آنها بزرگ بود

 .ر همين سفر نازل شد و در چگونگى تيم ميان متقدمان و متأخران اختالف استآيه تيمم د

پس از آن او صلى اهللا عليه و سلم بجنگ خندق رفت كه جنگ احزاب بود و قريش و غطفان و سليم و اسد و اشجع و 
  قريظه و نضير و ديگر يهودان كه جمعشان
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بيست و چهار هزار بود سوى او آمده بودند از اين جمله چهار هزار كس قرشيان و اتباعشان بودند كه سيصد اسب و 
 .چهارصد شتر داشتند و ساالرشان ابو سفيان صخر بن حرب بود

 .مسلمانان نيز سه هزار كس بودند و اين در ماه شوال و بقولى ذى قعده بود

دق با پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم سخن گفت و او خندق بكند و دشمنان بمحاصره مدينه سلمان فارسى درباره خن
پرداختند و از دو سر تيراندازى ميشد. آنگاه خداوند پيغمبر خود را فيروز كرد و احزاب را شكست داد و آنها را خشمگين 

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



كتوم را در مدينه نيابت داده بود. در مدت توقف پس برد كه خيرى نيافتند. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ابن ام م
 .اند اند پانزده روز بود و جز اين نيز گفته اند يك ماه و بعضى گفته دشمنان بر كنار خندق اختالف است. بعضى گفته

جنگ پس از آن او صلى اهللا عليه و سلم بجنگ يهودان بنى قريظه رفت كه قرشيان را بر ضد او كمك كرده بودند. وقتى از 
خندق فراغ يافت سوى آنها شتافت و اين هفت روز مانده از ذى قعده بود. بنى قريظه نزديك مدينه بودند و آنها را پانزده 

روز و بقولى بيشتر محاصره كرد. آنگاه به حكميت سعد بن معاذ بن نعمان بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد االشهل ساالر 
كشته و زن و فرزندانشان اسير شوند. سعد در جنگ خندق تير خورده بود و رگ   اوس تسليم شدند او بگفت تا مردانشان

 .اكحل او قطع شده بود و سبب مرگ او شد، و هفتصد و پنجاه كس از قريظه را دست بسته گردن زدند

بازگشت پيغمبر بمدينه كه ابو رهم غفارى كلثوم بن حصين را در آنجا نيابت داده بود بازگشت و سعد بن معاذ پس از 
 .پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بمدينه درگذشت

  در همين سال پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم زينب دختر جحش بن رئاب
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 .عمه او بود بزنى گرفتاسدى، اسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر را كه مادرش اميمه دختر عبد المطلب و 

پس از آن سفر ابو عبيدة بن جراح فهرى از فهر قريش عامر بن عبد اهللا بن جراح بن هالل بن وهيب بن ضبة بن حارث بن 
 .فهر بن مالك بن نضر بن كنانه سوى ساحل دريا بود كه در ماه ذى حجه انجام گرفت

  معروفست» سنة االستيناس«ذكر سال ششم هجرت كه به 

ز آن سفر جنگى محمد بن مسلمه انصارى بود كه در ماه محرم بسوى قرطا رفت كه در ناحيه ضريه در محل معروف پس ا
 .به بكرات و متعلق به بنى ابى بكر بن كالب است. ضريه در هفت ميلى مدينه است

جيع كشته شده بودند بجنگ پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در اول ربيع االول بخونخواهى ياران خود كه در ر 
 .بنى لحيان هذيل رفت كه در نزديكى عسفان بودند ولى آنها به قله كوهها پناه بردند

اى بسوى طايفه قاره فرستاد كه آنها نيز بكوهها پناه بردند. هالل بن  اند عمر بن خطاب را با دسته در اين سفر چنانكه گفته
الحارث بن   -رستاد كه از او بگريختند. بشر بن سويد جهنى را نيز بسوى بنىحارث مزنى را نيز بسوى بنى مالك بن فهر ف

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



كنانه فرستاد كه به نيزارى پناه بردند و آنرا آتش زد كه بسوختند و پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم باين كار اعتراض كرد. آنگاه 
 .غيبت او چهارده روز بود بدون حادثه بمدينه كه ابن ام مكتوم را در آنجا نيابت داده بود بازگشت، و

  پس از آن سفر جنگى او صلى اهللا عليه و سلم بسوى ذى قرد بود كه بر راه
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زل خيبر است و تا مدينه دو روز راه است، عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فزارى شتران وى را كه در غابه بفاصله يك من
يا بيشتر از مدينه بود غارت كرده بود و پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بروز چهارشنبه چهارم ماه ربيع االول برون شد و 
 .قسمتى از آن را پس گرفت و بمدينه بازگشت كه ابن ام مكتوم را در آن جا نيابت داده بود، و غيبتش چهارده روز بود

 .به محل معروف به غميم بود پس از آن سفر جنگى سعد بن عباده خزرجى

 .آنگاه سفر جنگى ابو عبيدة بن جراح بسوى كوه اجا و سلمى بود

 .آنگاه سفر جنگى عكاشة بن محصن اسدى، بسوى غمر مرزوق بود

 .مسعودى گويد: غمر در دو منزلى فيد بر طريق كوفه است و متعلق به بنى اسد بود

از مدينه تا ذى القصه از راه ربذه بر جاده  -االول بسوى ذى القصه رفتپس از آن محمد بن مسلمه انصارى در ماه ربيع 
و قصد بنى ثعلبه و جمعى از مردم تغلب داشت. وى ده نفر همراه داشت كه در حال خواب   -عراق بيست ميل راه است

 .كشته شدند و محمد كه زخمى شده بود جان بدر برد

 .ه ربيع االخر او نيز سوى ذى القصه انجام گرفتپس از آن سفر ابو عبيدة بن جراح بود كه در ما

پس از آن سفر جنگى زيد بن حارثه بود كه بقصد بنى سليم و سوى جموم انجام گرفت. جموم جزو بطن نخل و سمت 
 .چپ آنجاست و بطن نخل در چهار منزلى مدينه است

رفت. عيص از راه ذى المروه بطرف راست پس از آن باز سفر جنگى زيد بن حارثه بود كه در جمادى االول سوى عيص 
 .در يك منزلى درياست و تا مدينه چهار منزل راه است
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رفت كه آبى بنزديك مراض » طرف«پس از آن باز سفر جنگى زيد بن حارثه بود كه در جمادى االخر بقصد بنى ثعلبه سوى 
 .خيل، در شصت و سه ميلى مدينه بر راه عراق بوداين سوى ن

پس از آن باز سفر جنگى زيد بن حارثه در يازدهم جمادى اآلخر بقصد طايفه جذام بسوى حسمى بود. حسمى آن سوى 
 .وادى القرى در مجاورت فلسطين شام است

ردم فزاره آنجا اجتماع كرده بودند. ام پس از آن باز سفر جنگى زين بن حارثه بود كه در رجب سوى وادى القرى رفت زيرا م
 .قرفه آهنگ جنگ كرد ولى زيد بازگشت

پس از آن سفر جنگى عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث ابن زهرة بن كالب بود كه در شعبان سوى دومة 
 .الجندل رفت

فدك رفت. از فدك تا مدينه پنج منزل  پس از آن سفر جنگى على بن ابى طالب رضى اهللا عنه بود كه بقصد بنى سعد سوى
 .راه است

پس از آن سفر جنگى زيد بن حارثه بود كه در ماه رمضان سوى ام قرفه رفت (وى فاطمه دختر ربيعة بن زيد فزارى بود كه 
 .در ناحيه وادى القرى هفت منزلى مدينه جاى داشت) و فزاره را شكست داد و ام قرفه را بكشت

بد اهللا بن عتيك بود كه در همين ماه سوى ابو رافع، سالم بن ابى حقيق نضرى رفت كه به خيبر بود پس از آن سفر جنگى ع
 .و او را بكشت

پس از آن سفر جنگى عبد اهللا بن رواحه انصارى از بنى كعب بن حارث بن خزرج بود كه سوى اسير بن رزام يهودى رفت كه 
 .به خيبر بود و او را بكشت

كرز بن جابر فهرى بود كه در شوال سوى عرنيان رفت كه از اسالم برگشته و چوپان پيغمبر خدا صلى پس از آن سفر جنگى  
  اهللا عليه و سلم را بكشته و شتران وى
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در شش ميلى مدينه رخ داده بود. كرز اى  را ربوده بودند و اين در محل معروف به ذى الجدر بناحيه قبا بنزديكى چشمه
عرنيان را بياورد كه چشمهايشان را ميل كشيدند و دستها و پاهايشان را بريدند اما درباره معنى اين خبر و آيه محاربه و 

 .حكم محاربان ميان فقيهان واليات خالف است
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مان بن حرب بن عثم از حماد بن زيد براى ما ابو مسلم ابراهيم بن عبد اهللا كشى از ابو نعمان عارم بن فضل سدوسى و سلي
نقل كرد. و نيز ابو خليفه فضل بن حباب جمحى از سليمان بن حرب از حماد بن زيد، از ايوب، از ابى قالبه از انس بن 
ا مالك انصارى براى ما نقل كرد كه جمعى از عكل يا عرينه پيش پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آمدند و اقامت مدينه ر 

خوش نداشتند. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بگفت تا چند شتر در دسترسشان بگذارند و بگفت تا از شير و بول آن 
بنوشند. آنها برفتند و چون بهبود يافتند شتر بانان پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را بكشتند و شتران را ببردند، صبح گاه 

و سلم رسيد و بتعقيب آنها فرستاد. هنوز روز برنيامده بود كه آنها را بياوردند كه دستها و  خبر به پيغمبر خدا صلى اهللا عليه
پاهايشان بريده و چشمانشان ميل كشيده شد و آنها را در سنگستان بيرون مدينه انداختند و آب ميطلبيدند اما آبشان 

چشمان آنها را ميل كشيد كه چشم شتربانان را ميل   ندادند تا جان دادند. بقولى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم از اين رو
 .كشيده بودند و ميل كشيدن را قصاص قرار داد. يزيد بن زريع از سليمان تيمى از انس بن مالك چنين نقل كرده است

از  -تبجيله زنى بود كه پسرش نام از او گرف -مسعودى گويد: عرنيان از فرزندان عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن بجيله
بنى انمار بن اراش بن عمرو بن غوث برادر ازد بن غوثند. بنظر نسب شناسان ربيعه و مضر، بجيله از فرزندان انمار بن نزار 

  بن معد بوده است. در طايفه كلب عرينه ديگر هست كه عرينة بن ثور بن كلب
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 .ت. و عكليان فرزندان عكل بن عبد مناة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضرندابن وبره اس

پس از آن سفر جنگى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بسوى حديبيه بود كه در ذى قعده با يك هزار و ششصد كس 
 .بقصد حج برون شد و هفتاد شتر قربانى همراه برد

حديبيه كه در نه ميلى مكه و بر كنار حرم است اقامت گرفت. بيعت رضوان كه مشركان مانع ورود او به مكه شدند و او در 
زير درخت براى پايمردى تا مرگ انجام گرفت در همين سفر بود و اين هنگامى بود كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم 

است. مكيان عثمان را نگهداشتند عثمان ابن عفان را به مكه فرستاد تا بآنها بگويد كه سر جنگ ندارد و براى عمره آمده 
اند، در آن وقت بيعت انجام شد. آنگاه سهيل بن عمرو بن عبد شمس از بنى عامر بن لوى بن  و شايع شد كه او را كشته

غالب بيامد و با وى پيمان كرد كه ده سال متاركه باشد و او در آن سال باز گردد و سال بعد بيايد و سه روز مكه را براى 
 .كنند. وى نيز در حديبيه قربانى كرد و موى بسترد و آنرا عمره قرار داداو خالى  
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آنگاه بمدينه كه ابن ام مكتوم را در آنجا نيابت داده بود بازگشت. هنگام بازگشت از مدينه در غدير خم به امير مؤمنان 
 .بروز دوازدهم ذى حجه بودو اين » هر كه من موالى اويم على موالى اوست.«على بن ابى طالب رضى اهللا عنه گفت 

غدير خم نزديك آب معروف به خرار در ناحيه جحفه است و فرزندان على رضى اهللا عنه و پيروان وى اين روز را بزرگ 
 .دارند

در اين سال مردم به خشكسالى دچار شدند و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در ماه رمضان دعاى باران كرد. و هم در 
بن شعبه اسالم آورد. و هم در اين سال شهربراز فرمانده پرويز پسر هرمز از روميان شكست خورد و روميان  اين سال مغيرة

  الم، روميان بنزديك اين«بر ايرانيان ظفر يافتند و اين آيه درباره آنها آمده كه 
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 .«ها پس از مغلوب شدنشان غالب خواهند شدسرزمين مغلوب شدند ولى آن

  معروفست» سنة االستغالب«ذكر سال هفتم هجرت كه به 

پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در محرم با يك هزار و چهارصد پياده و دويست سوار بجنگ خيبر رفت كه 
ا بزور بگشود و بعضى ديگر بصلح گرائيدند و نشينان با وى بجنگيدند و آنجا ر  در هشت منزلى مدينه است. بعضى قلعه

آنها را برون راند. سپس از او خواستند زمين را در تصرف آنها بگذارد كه عمل كنند و سهمى از حاصل ببرند و اين را 
 پذيرفت و هر سال عبد اهللا بن رواحه انصارى را ميفرستاد كه محصول را بازديد كند. وقتى او در مؤته كشته شد جبار بن
صخر را بجاى او فرستاد. بدين گونه بودند تا بروزگار عمر بن خطاب كه آنها را از حجاز بيرون كرد، زيرا شنيده بود كه 

ولى » دو دين در جزيرة العرب با هم نباشد«پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در بيمارى اى كه از آن درگذشت گفته بود: 
نى قرار عامل و صاحب زمين درباره تقسيم محصول) ميان فقهيان واليات خالف درباره اين خبر و در مورد مساقات (يع

 .است

پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم از اسيران قلعه قموس، صفيه دختر حيى بن اخطب را كه از بنى نضير بود، برگزيد. وى زن  
ديش را مهرش قرار داد. عبد العزيز بن كنانة بن ابى حقيق بوده بود. پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم او را آزاد كرد و آزا

اند ولى در معنى اين خبر و اينكه آيا اين خاص  صهيب و ثابت بنانى و شعيب بن حبحاب از انس بن مالك چنين آورده
 .پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بوده است يا امت وى نيز از آن پيروى توانند كرد، ميان فقيهان واليات خالف است
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در همين جنگ جعفر بن ابى طالب رضى اهللا عنه با همراهان خود از سرزمين حبشه بيامد. ام حبيبه رمله دختر ابو سفيان 
عبد اهللا  صخر بن حرب نيز كه نجاشى پادشاه حبشه او را زن پيغمبر كرده و مهرش را داده بود، همراه آنها بود. ام حبيبه زن

بن جحش بن رئاب از بنى غنم بن دودان بن اسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بود و او با زن خود به حبشه 
مهاجرت كرده بود و آنجا نصرانى شد و ام حبيبه از او جدا شد. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم هنگام آمدن جعفر 

 :فرمود

 .«از فتح خيبر يا آمدن جعفر ندانم از كدام يك بيشتر خوشحالم»

در همين جنگ پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بوسيله شانه گوسفندى كه زينب يهودى دختر حارث و زن سالم بن 
مشكم يهودى باو هديه كرده بود مسموم شد. وى پرسيده بود: پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم كدام قسمت گوسفند را بيشتر 

بودند شانه را و او زهر بيشتر بشانه زد و همه گوسفند را زهرآگين كرد و آنرا بنزد پيغمبر آورد و  دوست دارد؟ و بدو گفته
همينكه پيش روى او صلى اهللا عليه و سلم نهاد شانه را برگرفت و گازى از آن بزد و مزه آنرا نپسنديد. بشر بن براء بن 

نيز مانند پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم از آن برگرفت ولى بشر آنرا معرور انصارى از بنى سلمه از خزرج، نيز با وى بود و او 
اين استخوان بمن ميگويد كه زهرآگين «بخورد اما پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آنرا از دهان برون كرد و گفت: 

 وقتى آن زن را بخواست وى اعتراف كرد. پرسيد: چرا اين كار را كردى؟» است.

اى؟ با خودم گفتم اگر پيغمبر است خبر خواهد يافت و اگر پادشاه است من و قومم از  م من چه كردهميدانى با قو «گفت: 
و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم از او درگذشت. اما وقتى بشر از همان لقمه كه خورده بود بمرد » او آسوده ميشويم.

 .پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم او را بكشت

 اهللا عليه و سلم در مرضى كه از همان درگذشت وقتى مادر پيغمبر خدا صلى
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مادر بشر! حاال ميفهمم كه ابهرم از همان لقمه كه در خيبر با پسر تو خوردم قطع «بشر بن براء بعيادت او آمده بود گفت 
حمد بن اسحاق از مروان بن عثمان بن ابى سعيد بن معلى نقل كرده مسلمانان بطورى كه سلمة بن فضل از م» شده است.

 .عقيده داشتند پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم كه خدايش به پيغمبرى برترى داده بود شهيد مرده است
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تأثير لقمه «بود: مسعودى گويد ابو عبيد قاسم بن سالم در كتاب غريب الحديث آورده كه او صلى اهللا عليه و سلم فرموده 
است كه ابهر رگى است در داخل  ابو عبيد در توضيح اين سخن آورده». خيبر هر ساله عود ميكرد و حاال ابهر مرا قطع كرد

 .پشت كه قلب بدان پيوسته است و چون ببرد زندگى نماند

اند سالم  اهللا عليه و سلم صلح كردهوقتى مردم فدك بدانستند كه به مردم خيبر چه رسيده و كسانى كه با پيغمبر خدا صلى 
اند كس فرستادند و از او خواستند كه خونشان را نريزد و اموال خود را بدو واگذارند. بدين  مانده و قرار مساقات داده

 .جهت فدك خاص پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود زيرا مسلمانان بر سر آن نجنگيده بودند

سلم از خيبر به وادى القرى رفت و چند روز مردم آنجا را محاصره كرد تا بزور گشوده شد. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و 
مردم تيما نيز دشمنان پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بودند. سران آنها از خاندان سموأل بن عادياء بن حيا بن رفاعة بن 

مردان عرب و صاحب قلعه معروف ابلق  -ى از جوانحارث بن ثعلبة بن كعب بن عمرو مزيقياء بن عامر بودند. سموأل يك
محل او در ابلق الفرد «الفرد بود كه اعشى بن قيس بن ثعلبه ضمن ستايش شريح بن سموأل از آن ياد كرده گويد: 

 .«اى وفادار است اى استوار و همسايه تيماست، قلعه

 يغمبروقتى مردم تيما از آنچه به مردم وادى القرى رسيد خبر يافتند. با پ
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خدا صلى اهللا عليه و سلم صلح كردند كه سرانه بدهند. آنگاه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم به مدينه كه سباع بن عرفطه 
 .انصارى را در آنجا نيابت داده بود بازگشت

بود. در ماه ربيع االول به » محمد رسول اهللا«سلم انگشتر گرفت و نقش آن در ماه محرم پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و 
هاى خود را با بسم اهللا  ها و فرستادگانش سوى آنها روان شد كه به اسالم دعوتشان ميكرد. نامه پادشاهان نامه نوشت و نامه

مينوشت و همچنان نوشته » سمك اللهمبا«الرحمن الرحيم آغاز كرده بود. او صلى اهللا عليه و سلم در آغاز مانند قريش 
نوشت تا آيه ُقِل اْدُعوا اهللا َأِو اْدُعوا الرَّْحمَن أَيًّا » باسم اهللا«و  ٤١: ١١ميشد تا اين آيه آمد كه ارَْكُبوا ِفيها ِبْسِم اهللا َمْجراها 

شت تا اين آيه آمد كه ِإنَُّه من ُسَلْيماَن َو ِإنَُّه نو » بسم اهللا الرحيم«نازل شد و  ١١٠: ١٧.  ما َتْدُعوا فَـَلُه اْألَْسماُء اْلُحْسنى
 .كه بسم اهللا تمام نوشت  ٣٠: ٢٧ِبْسِم اهللا الرَّْحمِن الرَِّحيِم 

مينوشتند در االخبار المسعوديات كه متعلق بماست ضمن اخبار امية بن ابى » باسمك اللهم«و ما علت اين را كه قريش 
 .ايم الصلت ثقفى آورده
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د اهللا بن حذافه سهمى را بسوى پادشاه ايران خسرو پرويز پسر هرمز فرستاد كه در آن وقت به مداين عراق بود. از جمله عب
 .وى نامه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را پاره كرد و به باذام حاكم خود در يمن نوشت كه او را پيش وى بفرستد

آنها در » او را پيش من بياريد.«بابويه را با گروهى بفرستاد و گفت: باذام دوساالر، فيروز بن ديلمى و خر خسرو و بقولى 
 .مدينه پيش پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم آمدند

بآنها گفت كه شيرويه پسر پرويز پادشاهان همانشب پدرش را كشته است. آنها نيز سوى باذام برگشتند بدو خبر دادند و 
فته بود. آنها مسلمان شدند باذام و ابناى صنعا نيز بدين اسالم آمدند. ابنا قصه چنان بود كه او صلى اهللا عليه و سلم گ

  همانها بودند كه با خرزاد پسر نرسى پسر جاماسب برادر قباد بن فيروز شاه به
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يرى فرستاد تا او را بر ضد حبشيان كه بر يمن استيال داشتند يمن رفتند. انوشيروان وقتى او را همراه سيف بن ذى يزن حم
 .يارى كند مقام او را وهرز كرد، و مسروق ابن ابرهة االشرم آخرين پادشاه حبشى يمن را بكشتند و آنجا اقامت گرفتند

با فيل مذكور در  همه شاهان حبشى يمن چهار كس بودند: اول ارياط و بقولى ابرهة االشرم سپس ابرهه و او همان بود كه
قرآن سوى بيت الحرام رفت، سپس پسرش يكسوم، پس از آن مسروق كه او نيز پسر ابرهه بود. مدت پادشاهى آنها در 
يمن هفتاد و چند سال بود و حبشيان دريا را از ساحل حبشه به ساحل يمن از محل معروف به مندب عبور كردند كه دو  

ى اين درياست زيرا عرض آن فقط يك ميل است و بر ساحل يمن مخا بدان پيوسته كوه است و اين محل تنگترين گذرگاهها
اند از آن رو كه  را ديلمى ناميده» وهرز«است و غالفقه زبيد كه اكنون قلمرو ابن زياد است، مجاور مخاست. بعضى ها 

 .مرزبانى ديلم و گيل داشته نه اينكه اهل ديلم بوده است

ليه و سلم، دحية بن خليفه كلبى را كه دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرؤ القيس و هم پيغمبر خدا صلى اهللا ع
بن خزرج زيد مناة بن عامر بن بكر بن عامر االكبر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بود، سوى 

بن بحر، پادشاه حبشه و عالء بن حضرمى را  هرقل پادشاه روم فرستاد و عمرو بن اميه ضمرى را سوى نجاشى اصحمة
سوى منذر بن ساوى فرستاد كه از بنى عبد القيس بود، و فرمانروائى بحرين داشت و سليط بن عمرو عامرى را بسوى هوذة 

بن على حنفى فرمانرواى يمامه و شجاع بن وهب اسدى را بسوى حارث بن ابى شمر غسانى فرستاد كه از جانب هرقل 
م حكومت دمشق و اطراف آن داشت و در جوالن و مرج الصفر مقيم بود و حاطب بن ابى بلتعه لخمى و بقولى پادشاه رو 
  پيمان بنى اسد بن عبد العزى را بسوى مقوقس مقرقب نونى ساالر قبطان اسكندريه -عبسى، هم
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 .اى از قبطانند فهو مصر فرستاد. نون طاي

مسعودى گويد: ما اخبار اين رسوالن را با كسانى كه سوى آنها فرستاده شدند با فرستادگان خليفگان و شاهانى كه از پس 
ها كه سوى شاهان و اقوام فرستادند، تا وقت حاضر كه سال سيصد و چهلم و  اند و هيئت پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بوده

ايم. بقولى فرستادن كسان بسوى اين  آورده» فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف«كتاب خالفت مطيع است، در  
 .پادشاهان بسال ششم هجرت و پيش از فتح خيبر بود

پس از آن سفر جنگى عمر بن خطاب بود كه در ماه شعبان سوى محل معروف به تربه رفت كه در ناحيه عبالء در چهار 
 .ى مكه بر راه صنعا و نجران يمن استمنزلى و بقولى پنج منزل

پس از آن سفر جنگى ابو بكر بود كه در همين ماه بقصد بنى كالب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار سوى ناحيه ضريه رفت. پس از آن باز در همين 

ى بشير بن سعد انصارى خزرجى بود كه بقصد بنى مرة بن عوف بن سعد ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن ماه سفر جنگ
 .غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر سوى فدك رفت و يارانش كشته شدند و او زخمدار شد

بطن نخل بناحيه نقره، پس از آن سفر جنگى غالب بن عبد اهللا ليثى بود كه در ماه رمضان سوى ميفعه رفت كه آن سوى 
مجاور نجد، در فاصله هشت منزلى مدينه است. در اين سفر اسامة بن زيد بن حارثه مردى را كه ال اله اال اهللا گفته بود 

اين كلمه را براى رهائى خود «بكشت و پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم او را در كشتن آن شخص مالمت كرد: زيد گفت: 
و خدا عز و جل در اين باره » را قلب او را نشكافتى تا بدانى كه راستگو يا دروغگوست؟چ«پيغمبر گفت: » ميگفت.

 :اى نازل كرد كه آيه
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 .«بآنكس كه اسالم بشما عرضه ميدارد نگوئيد مؤمن نيستى»

شوال سوى يمن و جبار رفت و اين دو محل در ناحيه جناب ما  پس از آن سفر جنگى بشير بن سعد انصارى بود كه در
 .بين خيبر و وادى القرى است
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اى كه مشركان در حديبيه مانع  پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بروز دوشنبه ششم ذى قعده براى قضاى عمره
 .انجام آن شده بودند از مدينه برون شد

بر خدا صلى اهللا عليه و سلم وارد آنجا شد و با ياران خود سه روز آنجا مقيم بود. سپس مشركان از مكه برون شدند و پيغم
از مكه برون شد و سوى مدينه كه سباع ابن عرفطه را در آنجا نيابت داده بود بازگشت. در اين سفر ميمونه هاللى خاله 

غيره خالف است كه آيا وقتى عقد ميمونه را بست عبد اهللا بن عباس را بزنى گرفت. درباره اين خبر ميان فقيهان واليات و 
محل بود يا محرم؟ وى ميمونه دختر حارث ابن حزن بن بجير بن هرم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة بن 

جوز معاوية ابن بكر بن هوازن بود و مادرش هند دختر عوف بن زهير بن حارث بن حماطة بن جرش بن حمير بود كه او را ع
جرشى گفتند. وى هشت دختر داشت: ميمونه و لبابه كبرى و لبابه صغرى و عصماء و عزه كه پدرشان حارث بن حزن بود 

و سلمى و اسما و سالمه كه پدرشان عميس بن معد بن حارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن 
 ابن شهران بن عفرس بن افتل بود. هر دو شوهر وى از طايفه خثعم عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب اهللا

 .بن انمار بودند

در نسب انمار خالف است، بعضى نسب شناسان نزارى او را به نزار بن معد بن عدنان پيوسته و بعضى نسب شناسان 
 .اند حطان پيوستهقحطانى او را به اراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يعرب بن ق

 .پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بطوريكه گفتيم ميمونه را بزنى گرفت

 .حمزة بن عبد المطلب، سلمى را گرفت كه امة اهللا و بقولى امامه را براى وى آورد
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با عبد  -كه دنباله نداشت  -عباس بن عبد المطلب، لبابه كبرى را گرفت كه كنيه ام الفضل داشت و فضل را براى وى آورد
اهللا كه پدر خليفگان بنى عباس بود با عبيد اهللا و معبد كه دنباله داشتند با قثم و عبد الرحمن كه دنباله نداشتند با ام حبيب. 

در و مادرشان شريفتر و قبرشان دور افتاده تر از آنها باشد، فضل به شام در طاعون عمواس اند كه پ هرگز برادرانى نبوده
مرد. عبد الرحمن و معبد در افريقيه مردند و قثم به سمرقند و عبد اهللا به طائف و عبيد اهللا به مدينه. جعفر بن ابى طالب 

از آن ابو بكر او را گرفت كه محمد را براى او آورد. اسماء را گرفت كه عبد اهللا و عون و محمد را براى وى آورد. پس 
پس از آن على بن ابى طالب او را گرفت و يحيى و عون را براى وى آورد كه دنباله نداشتند. وليد بن مغيره مخزومى لبابه 
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ه دين و شرف صغرى را گرفت خالد بن وليد را براى وى آورد و ديگر دختران بنزد شوهران مختلف بودند كه از لحاظ سابق
 .و نسب چون اينان نبودند

پس از آن سفر جنگى ابو العوجاى سلمى بود كه در ذى حجه سوى بنى سليم رفت و يارانش كشته شدند و او زخمدار 
 .نجات يافت

پس از آن سفر جنگى عبد اهللا بن ابى حدود اسلمى بود كه در ذى حجه سوى غابه رفت و رفاعة بن زيد جشمى را 
 .بكشت

 .آن سفر جنگى محيصة بن مسعود بناحيه فدك بود پس از

پس از آن سفر جنگى عبد اهللا بن ابى حدرد بسوى اضم بود كه آن نيز در ذى حجه رخ داد. ابو قتاده و محلم بن جثامه 
از اى كه از جاهليت در ميانه بود بكشت و بقولى او را  نيز جزو آنها بودند و محلم عامر بن اضبط اشجعى را بسبب كينه

بطلب لوازم زندگى دنيا بكسى كه اسالم به «آن پس كه برسم اسالم درود گفته بود بكشت و بقولى اين آيه درباره او آمد كه 
 .«شما عرضه ميدارد نگوئيد مؤمن نيستى
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  موسوم است» سنة الفتح«ذكر سال هشتم هجرت كه به 

س از آن دسته غالب بن عبد اهللا ليثى بود كه بقصد بنى الملوح سوى كديد رفت كه ما بين عسفان و قديد بود. پس از آن پ
دسته او، بسوى فدك به محل قتل ياران يسير بود. و هم در اين ماه عمرو بن عاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن 

بن وليد بن مغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن   عمرو بن هصيص بن كعب بن لوى بن غالب و خالد
 .كعب بن لوى بمهاجرت آمدند

پس از آن دسته شجاع بن وهب اسدى بود كه در ماه ربيع االول بقصد بنى عامر سوى سى رفت كه به ناحيه ركبه در 
 .مجاورت تربه و ركبه آن سوى معدن بنى سليم در پنج منزلى مدينه بود

س از آن دسته كعب بن عمير غفارى بود كه در همين ماه سوى ذات اطالح رفت كه آن سوى وادى القرى ما بين تبوك و پ
 .اذرعات دمشق شام است همه ياران او كشته شدند و او را زخمدار بمدينه آوردند
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الحارث بن خزرج بود كه در پس از آن دسته زيد بن حارثه و جعفر بن ابى طالب و عبد اهللا بن رواحه انصارى از بنى 
جمادى االولى براى جنگ روميان سوى مؤته رفتند كه جزء بلقاى دمشق و شام است، زيرا شرحبيل بن عمرو غسانى، حارث 

بن عمير ازدى فرستاده پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را كه سوى فرمانرواى بصرى ميرفت كشته بود (هيچيك از 
 عليه و سلم جز او كشته نشدند.) اينان در حدود سه هزار كس بودند و با سپاه روميان كه صد فرستادگان پيغمبر صلى اهللا

هزار بودند و هرقل بمقابله آنها فرستاده بود مقابل شدند (در آن موقع هرقل در انطاكيه مقيم بود ساالر سپاه روم تيادوقس 
  يلبطريق بود و ساالر نصاراى عرب از غسان و قضاعه و غيره شرحب
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ابن عمرو غسانى بود) زيد بن حارثه كشته شد و جعفر بن ابو طالب نيز از آن پس كه اسبش را پى كردند و هفتاد زخم 
ز كشته شد و خالد بن برداشت كه همه از جلو بود كشته شد (اين اول اسبى بود كه در اسالم پى شد) عبد اهللا بن رواحه ني

 .وليد مردم را بازگردانيد

پس از آن دسته عمرو بن عاص بود كه در جمادى االخر سوى ذات السالسل آن سوى وادى القرى ده منزلى مدينه رفت و 
و اى را با ابو بكر و عمر  با سپاه روم و عربان نصارى مقابل شد و از پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم كمك خواست كه دسته

عبيدة بن جراح رضى اهللا عنهم بكمك او فرستاد. در اين سفر كارها از عمر سرزد كه مورد اعتراض شد، از جمله  -ابو
اينكه در حال جنابت امامت نماز كرد و با وجود سرماى سخت و بسيارى زخميان و حاجت مردم اجازه روشن كردن آتش 

سلم از آنچه كرده بود خبر يافت و عمر جهات مصلحت سپاه را در  نداد و كارهاى ديگر. وقتى پيغمبر صلى اهللا عليه و
 .آن وانمود همه را تأييد كرد

 .پس از آن دسته ابو عبيدة بن جراح بود كه در رجب بسرزمين جهينه به ناحيه دريا رفت كه تا مدينه پنج منزل بود

ن سوى خضره سرزمين محارب نجد رفت. پس از پس از آن دسته ابو قتاده نعمان بن ربعى انصارى خزرجى بود كه در شعبا
 .آن باز دسته ابو قتاده بود كه در همان ماه سوى بطن اضم رفت كه ما بين ذى خشب و ذى المروه سه منزلى مدينه است

پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم به غزاى مكه رفت كه غزاى فتح بود و سوم ماه رمضان با ده هزار كس از 
 .ان سوى آنجا رفت و وارد مكه شد و ابو رهم غفارى را در مدينه نيابت دادمسلمان

 .اند كه آيا بصلح وارد مكه شد يا بجنگ مسعودى گويد: اختالف كرده

  ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى از اوازع حمير با جمعى ديگر از اهل شام
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اند پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم مكه  و اهل عراق و ديگر ظاهريان چون ابو سليمان داود بن على اصفهانى و غيره گفته
را بجنگ گشود و زمين و خانه مهاجران را كه در مكه بود بايشان واگذاشت و آنرا غنيمت نكرد و باين سخن پيغمبر صلى 

بدانيد كه خدا فيل را از مكه باز داشت و پيغمبر خويش و مؤمنان را بر آن «اند كه فرمود:  عليه و سلم استدالل كرده اهللا
و هم اين  » تسلط داد، بدانيد كه مكه براى هيچكس پيش از من حالل نبود و براى هيچكس پس از من حالل نخواهد شد.

و اينكه فرموده بود ابن خطل و عبد اهللا بن ». ورديد آنها را درو كنيدهر كجا به اوباش قريش برخ«گفتار وى كه فرمود: 
 .اند سعد بن ابى سرح و مقيس بن حبابه و غيره را بكشند با داليل ديگر كه آورده

اند كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بجنگ وارد مكه نشد  ولى ابو عبيد اهللا محمد بن ادريس شافعى و موافقان وى گفته
هر كه در خانه خود باشد ايمن است و هر كه سالح بگذارد «ه بصلح وارد شد و از پيش بآنها امان داده و گفته بود: بلك

او بود كه در دل مكه از آن پس كه شما را بر آنها فيروزى داده بود «و بدليل گفتار خدا عز و جل كه فرمود: » ايمن است.
اما مطابق روايتى كه ابو جعفر محمد بن جرير طبرى از بشر » آنها باز داشت. دستهاى آنها را از شما و دستهاى شما را از

 .بن معاذ از يزيد بن زريع از سعيد از قتاده نقل كرده اين آيه درباره غزاى حديبيه نازل شده است

. زيرا وقتى اهل مكه اند ابو عبد اهللا مالك بن انس اصبحى از ذى اصبح بن مالك از حمير و ديگر اهل مدينه نيز بر اين رفته
 :اند بجان امان يافتند اموالشان نيز تابع نفوس بوده است. جمعى ديگر از جمله ابو عبيد قاسم بن سالم گفته

پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم مكه را بگشود و بر مردم آنجا منت نهاد و آنجا را بآنها داد و تقسيم نكرد و غنيمت »
 .اند و داليل ديگر آورده» نشمرد.
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اى را بكشند، از آن جمله عبد اهللا بن سعد بن بى سرح بن حبيب بن  پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بفرمود تا عده
وحى بود كه از مسلمانى جذيمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوى برادر مادرى عثمان عفان و يكى از نويسندگان 

بگشته و بمكه رفته بود. وقتى پيغمبر بكشتن او فرمان داد عثمان او را پنهان كرد، آنگاه وى را پيش پيغمبر صلى اهللا عليه 
 .و سلم آورد و تقاضاى عفو او را كرد

صلى اهللا عليه و سلم به پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم مدتى خاموش بود سپس قبول كرد. وقتى عثمان او را ببرد پيغمبر 
يكى از انصار گفت: » بخدا خاموش ماندم كه يكى از شما برخيزد و گردن او را بزند.«يارانش كه حضور داشتند گفت: 
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و هم از آن جمله عبد اهللا بن خطل از » پيغمبر با اشاره كسى را نميكشد.«گفت: » اى پيغمبر خدا چرا اشاره نكردى؟«
 .بن مالك بود و بقولى نام وى هالل بن خطل بود و ابن خطل عبد اهللا نام داشتبنى تيم بن غالب بن فهر 

پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ابن خطل را براى گرفتن زكات فرستاده بود و يكى از انصار با غالمش همراه وى بود و او 
 .غالم را بعلت مخالفتى كه با او كرده بود بكشت و از مسلمانى بگشت

ز آوازه خوان داشت كه هجاى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم را به آواز ميخواندند. پيغمبر بگفت تا آنها را نيز با وى دو كني
 .وى بكشند

و هم مقيس بن حبابه از بنى كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
 .ر را كه برادر وى را بخطا كشته بود بكشت و از اسالم بگشت و به مكه رفتالياس بن مضر بود، وى يكى از انصا

و هم عكرمة بن ابى جهل مخزومى و حويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصى، وى از جمله كسانى بود كه پيغمبر را 
و او نيز در مكه به بمكه آزار ميكرد و على بن ابى طالب او را بكشت. و هم ساره كه آزادشده بنى عبد المطلب بود 

 پيغمبر آزار
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 .رسانده بود

ها به اطراف مكه فرستاد كه پيش از همه دسته خالد بن وليد بود كه در ماه رمضان  پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم دسته
 .آنرا ويران كرد اليمانيه رفت و -براى ويران كردن عزى بسوى نخلة

 .پس از آن دسته عمرو بن عاص بود كه در ماه رمضان بسوى سواع برهاط رفت و آنرا ويران كرد

 .پس از آن دسته سعد بن زيد اشهلى اوسى بود كه در همين ماه سوى مناتى رفت كه در مشلل بود و آنرا ويران كرد

ز آن دسته هشام بن عاص بسوى يلملم بود. پس از آن پس از آن دسته خالد بن سعيد بن عاص بسوى عرنه بود. پس ا
 .دسته طفيل بن عمرو دوسى بود كه در شوال سوى ذو الكفين بت عمرو بن حممه دوسى رفت و آنرا ويران كرد

پس از آن دسته خالد بن وليد بسوى بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزيمة بن مدركه بود كه زير مكه بفاصله 
 .منزل راه در حدود يلملم بود يك
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پيغمبر او را بدعوت فرستاده بود و فرمان جنگ نداده بود ولى خالد آنها را در غميصا بكشت و پيغمبر صلى اهللا عليه و 
 .سلم خونبهايشان را پرداخت

 .پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بجنگ هوازن رفت كه جنگ حنين بود

ايست بحدود ذى المجاز كه تا مكه سه منزل راه است. پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم با دوازده  همسعودى گويد: حنين در 
هزار از مردم مكه با دويست اسب و بقولى بيشتر برون شد. پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم از صفوان بن اميه چند زره را كه 

از پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم براى مسلمانى خود دو پيش وى بود بعاريه خواست و صفوان كه در آن هنگام مشرك بود و 
  اى«ماه مهلت گرفته بود گفت: 
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پس او يكصد » اى است كه مورد ضمان است تا بتو پس داده شود. نه بلكه عاريه«گفت: » گيرى؟ محمد آيا بغصب مى
آن به پيغمبر داد. ولى اين خبر از لحاظ متن و سند آشفته است و كسان را درباره عاريه اختالف است  زره با اسلحه بايسته 

اند عاريه دهنده شرط كند يا نكند ضمان آور است؟ و اين گفته را به ابن عباس و ابى  كه آيا چنانكه شافعى و ديگران گفته
اند ضمان آور نيست و  ن بن ثابت و سفيان ثورى و اهل ظاهر گفتهاند، يا چنانكه ابو حنيفه نعما هريره و غيره نسبت داده

اى   اند. يا چنانكه قتاده و عده اين گفته را به امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السالم و عبد اهللا بن مسعود نسبت داده
 .اند اگر شرط ضمان كنند ضمان آور است گفته

ل برده و حيوان و خانه باشد ضمان آور نيست و اگر از لوازم تجمل و زيور يا چنانكه مالك گفته اگر عاريه چيزى از قبي
اى بيرون از اختيار معذور باشد يا دليلى بيارد كه ضامن نيست و   باشد عاريه گيرنده ضامن است مگر آنكه بعلت حادثه

ق هست كه عاريه گيرنده حق دارد گفتارهاى ديگر. ولى اتفاق دارند كه عاريه گيرنده بوسيله عاريه مالك نميشود و هم اتفا
چيز عاريه را در موردى كه مالك اجازه داده بكار برد و هم اتفاق دارند كه عاريه گيرنده اگر مورد عاريه را تلف كند ضامن 

 .است

پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در اوطاس با هوازن روبرو شد كه ساالرشان مالك بن عوف نصرى از نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار، و دريد بن صمه جشمى از جشم بن بكر 
ابن هوازن بودند. دريد از سواران و دليران عرب بوده بود و در آن وقت پيرى فرتوت و نابينا شده بود و بقولى از دويست 
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تند. از جمله مردم هوازن كه در اين روز حضور داشتند، نصر و جشم سالگى گذشته بود و فقط از رأى او بركت ميجس
  فرزندان معاوية بن بكر بن هوازن و سعد بن بكر بن هوازن و چند تن از بنى هالل
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 .ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بودند

فرزندان عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن و از كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعه و از فرزندان  از بنى نمير 
كعب ربيعة بن عامر بن صعصعه، يعنى عقيل و حريش و قشير و جعده و عبد اهللا و حبيب، هيچكس در اين روز حاضر 

 .نبود

 .پيغمبر خود كردخداوند هوازن را شكست داد و اموال و كسانشان را غنيمت 

 .دريد بن صمه با يكصد و پنجاه كس از هوازن كشته شد و مالك بن عوف بگريخت

پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در ماه رجب بغزاى تبوك رفت كه مجاور دمشق شام است. از تبوك تا مدينه 
 .نود فرسخ است كه دوازده منزل ميشود

 .وى بود كه ده هزار اسب و دوازده هزار شتر داشتنددر اين غزا سى هزار كس همراه 

اين را سپاه عسرت گفتند زيرا وقتى خرما رسيده و گرما سخت و سايه مطلوب بود فرمان حركت يافتند و از دورى مسافت 
خرجى و مضيقه آب و كمى خرجى و مركب بيرون شدن دشوار بود. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ثروتمندان را به تهيه 

و مركب تشويق ميكرد، پس تا تبوك رفت و در آنجا ده و چند روز و بقولى بيست روز بماند كه نماز قصر ميكرد. سپس 
 .بمدينه كه على را آنجا نيابت داده بود بازگشت

بن ام مكتوم اند ابو رهم غفارى را در مدينه نيابت داده خاندان خود را به على بن ابى طالب سپرده بود. بقولى ا بعضى گفته
و بقولى محمد بن مسلمه و بقولى سباع ابن عرفطه را در مدينه نيابت داده بود. عبد اهللا بن ابى در محل معروف به جرف، 
با يك دسته از سپاه اردو زد و بجا ماند. در اين غزا پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم وقتى ناخشنودى على ابن ابى طالب را از 

آيا نميخواهى نسبت بمن چون «انده بود بديد، و پيش از آن هرگز او را بجا نگذاشته بود، بدو گفت: اينكه در مدينه بجا م
معروفتر اينست كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم » هارون نسبت به موسى باشى جز آنكه پيغمبرى پس از من نيست؟.

  على را در مدينه نيابت
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االستذكار «داد كه با گروه بجاماندگان بماند و علت بجا نهادن او را با سبب بجا ماندن عبد اهللا بن ابى و ديگران در كتاب 
ايم. قصه آن سه كس كه بجا ماندند در همين غزا بود كه  كه اين كتاب از پى آنست آورده» لما جرى فى سالف االعصار

و آن سه تن كه بجا ماندند تا وقتى كه زمين با همه فراخى بر آنها تنگ «آيه را درباره آنها نازل كرد خدا عز و جل اين 
 .اين سه كس كعب بن مالك خزرجى و مرارة بن ربيع و هالل بن اميه هر دو اوسى بودند». شد

سلم و هرقل بود در كتابهاى سابق خود و ما مكاتباتى را كه در اين غزا هنگام اقامت به تبوك ميان پيغمبر صلى اهللا عليه و 
 .ايم. در آن موقع هرقل در حمص و بقولى به دمشق بود آورده

پيغمبر از تبوك خالد بن وليد مخزومى را سوى اكيدر بن عبد الملك كندى فرمانرواى دومة الجندل فرستاد كه او را اسير  
 .گرفت و خدا دومه را براى او گشود

بود يحنة بن روبه اسقف ايله پيش وى آمد و با وى پيمان صلحى نهاد كه هر فرد بالغ از مردم ايله و نيز هنگامى كه به تبوك 
اى براى آنها  در سال دينارى بدهد. مردم اذرح نيز بيامدند و تقاضاى صلح كردند كه سرانه بدهند و او بپذيرفت و نامه

 .نوشت

 .رين غزاهاى او صلى اهللا عليه و سلم بوددر اين غزا اخته كردن اسبان را منع كرد. غزاى تبوك آخ

هنگام بازگشت از اين غزا گروهى از منافقان ميخواستند او صلى اهللا عليه و سلم را بهنگام شب به غافلگيرى بكشند و از  
شد و گردنه بيندازند و اينان بعنوان اصحاب عقبه معروفند ولى خدا ميان آنها و آنچه با پيغمبر او ميخواستند كرد، حايل 
ايم.  پيغمبر را بر آنها تسلط داد. و ما شرح خبر آنها را با نامهايشان در كتاب االستذكار ضمن سخن از اين غزا آورده

پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بفرمود تا مسجد ضرار را كه از قبيله بنى عمرو بن عوف بود، ويران كنند و بسوزانند و 
  خدا عز و جل
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آنها كه براى زيان و كفر و تفرقه مؤمنان و پناهگاه كسى كه با خدا و پيغمبرش پيكار كرده «اين آيه را درباره آن نازل كرد: 
 .«مسجدى بساختند
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ل عبد اهللا بن ابى بن مالك ام كلثوم دختر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در شعبان وفات يافت و در ذى قعده همين سا
بن حارث بن عبيد بن مالك بن حبلى سالم بن غنم بن عوف بن خزرج بن حارثه درگذشت. سلول مادر پدر وى زنى از 

خزاعه بود و بنام او معروف شده بود. عبد اهللا يكى از منافقان بود و همانوقت كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم 
 .براى عبد اهللا تاج ميساختند كه پادشاهش كنندبمهاجرت سوى مدينه آمد، 

پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در اين سال ترتيب زكات را مقرر داشت و درباره غالتى كه از آب جارى يا باران يا 
 .بوسيله چهارپايان آب ميخورد نيم عشر تعيين كرد. ولى ميان فقهاى واليات درباره نخل و درخت و غيره خالف است

از آن او عليه الصالة و السالم ابو بكر صديق را در آن سال به حج فرستاد كه ساالر حاج باشد و سوره برائت بيامد و  پس
اند براى آنها بخواند  هفت آيه از صدر آنرا با على بن ابى طالب فرستاد و بگفت كه تا هنگامى كه مردم در منى فراهم آمده

كافرى داخل بهشت نميشود و از پس اين سال مشركى حج نكند و عريانى بر خانه   به مردم اعالم كن كه«و هم بدو گفت: 
طواف نبرد و هر كه با پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم پيمانى دارد، پيمانش تا بآخر معتبر است و براى كسان از روزى كه 

ديگر هيچ مشركى پيمانى ندار و مورد ندا ميدهى چهار ماه مهلت معين كن كه هر گروه به اقامتگاه خود برسند. آنگاه 
 .و على را بر ناقه غضبا سوار كرد» حمايت نيست.

هاى حشوى و  هاى مسلمان شيعه طرفداران نص با معتزليان طرفدار اختيار و خوارج و مرجئه و فقيهان واليات و فرقه فرقه
 .نابتى درباره داللت اين خبر اختالف دارند

  ركان نيز برسوم شرك خود حج كردند، علىوقتى مسلمانان حج كردند و مش
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در منى فرمان پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را انجام داد و يك سال نگذشت كه عربان كه بيشتر از يكصد هزار بودند 
 .مسلمان شدند و مشرك بودن را عيب شمردند

  معروفست» سال حجة الوداع«جرت كه به ذكر سال دهم ه

 .پس از آن دسته اسامة بن زيد سوى يبنى و ازدود فلسطين بود

الحارث بن كعب از اعقاب عريب بن زيد  -پس از آن دسته خالد بن وليد، در ماه ربيع االول بقصد بنى عبد المدان از بنى
غمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم درگذشت. از تولد تا وفات بن كهالن، سوى نجران يمن رفت. در همين ماه ابراهيم پسر پي
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وى يك سال و دو ماه و ده روز بود. در آن روز خورشيد بگرفت و بعضيها گفتند براى مرگ ابراهيم گرفته است. ولى 
ا عز و هاى خد خورشيد و ماه دو نشان از نشانه«پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم نماز كسوف خواند و پس از آن گفت: 

پس از آن دسته على بن ابى » جل است كه براى مرگ كسى يا زندگى او گرفته نميشود. وقتى چنين ديدند بخدا پناه بريد.
اى همراه او فرستاد و  طالب عليه السالم بود كه در ماه رمضان سوى يمن رفت و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم نامه

مه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را در جمع كسان بخواند و آنها را به اسالم مردم يمن را به اسالم خواند. على نا
نام همدان، اوسلة بن ربيعة بن خيار بن مالك بن زيد بن كهالن  -دعوت كرد و همه قبيله همدان در يك روز مسلمان شدند

ند و فرستادگانشان پيش پيغمبر خدا پس از آن قبايل يمن پياپى مسلمان ميشد -بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بود
ها براى آنها مينوشت و اموال و اراضيشان را كه هنگام مسلمانى داشته بودند بآنها  صلى اهللا عليه و سلم ميآمدند و او نامه

 واميگذاشت و عمال خويش را ميفرستاد تا مقررات اسالم را بآنها بياموزند و زكاتشان را بگيرند و از آنها
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 .كه بر دين نصارى و مجوس و يهود مانده بودند سرانه دريافت كنند

درآمد بحرين را پيش پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم آوردند كه هشتاد هزار درهم بود و عالء بن عبد اهللا بن ضماد 
 .اولين مالى بود كه به مدينه ميرسيد و پيغمبر آنرا ميان مردم پخش كردحضرمى هم پيمان بنى اميه فرستاده بود. اين 

وقتى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم مكه را بگشود و قريش فرمانبر او شدند، همه عربان به اسالم رو نهادند و 
 .فرستادگان عرب از هر طرف از معد و يمن بسوى او ميآمدند و آماده مسلمانى بودند

فرستادگانى كه سوى او آمدند فرستادگان بنى حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل از يمامه و يمن از جمله 
بودند كه مسيلمه كذاب بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن حارث بن عبد الحارث بن عدى بن حنيفه مكنى به ابو ثمامه نيز با 

 .ود و همينكه بازگشتند مسيلمه دعوى پيغمبرى خود را آشكار كردها پوشانيده ب آنها بود و بنى حنيفه او را با جامه

در همين سال سيد و عاقب فرستادگان مردم نجران پيش وى آمدند و تقاضاى صلح كردند و با آنها به نيابت مردم نجران 
 .صلح كرد كه هر ساله دو هزار حله و چيزهاى ديگر بدهند

پنجم ذى قعده بقصد حج برون شد و شصت قربانى شتر و بقولى بيشتر و يا   پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم
كمتر همراه داشت. وقتى به محل معروف به سرف رسيد، بگفت تا مردم جز آنها كه قربانى داشتند نيت عمره كنند. وقتى 

چه نيت  «دو گفت: وارد مكه شد على بن ابى طالب از نجران يمن بقصد حج بيامد. پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم ب

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



قربانى «گفت: » وقتى احرام بستم گفتم خدايا من همان ميكنم كه بنده و پيغمبر تو خواهد كرد.«گفت: » اى؟ كرده
  ، و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم او را شريك قربانى خود كرد. او نيز با پيغمبر خدا صلى اهللا»نه«گفت » دارى؟
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عليه و سلم محرم بود تا از حج فراغت يافتند. پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم براى هر دو قربانى كرد و با مردم حج  
گذاشت و مناسك آنها را وا نمود و رسوم حج را يادشان داد و اعالم كرد كه خون و مالشان بر يك ديگر حرام است و 

است و اين را حجة الوداع ناميدند كه با مسلمانان وداع كرد و پس از آن حج نكرد. حجة البالغ نيز خونهاى سلف ملغى 
بدانيد كه زمان چنان شد كه روزى كه خداوند «ناميدند زيرا وقتى با آنها وداع ميكرد خطبه خواند و در خطبه خويش فرمود: 

 .«آسمانها و زمين را خلق كرد بدانگونه بود

ايم. پس از آن گفت:  ء است كه سابقاً در همين كتاب بتفصيل آورده ره گذشته و آينده زمان نشان بطالن نسىاين سخن دربا
پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم همه زنان ». خدايا شاهد باش«گفت: » بله«و همه گفتند: » خدايا آيا ابالغ كردم؟«

ها  كرد و بقولى حج قران كرد. گويند در اين حج كعبه را با حوله  خويش را با دخترش فاطمه بحج آورده بود. گويند حج افراد
 .بپوشانيد

  است» سنة الوفاة«ذكر سال يازدهم هجرى كه 

در اين سال پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم عمرو بن عاص را سوى جيفر و عباد جلندى پسران مسعود ازدى دو 
و آنها مسلمان شدند. در همين سال كار اسود عنسى كذاب كه در يمن  فرمانرواى عمان فرستاد تا به اسالم دعوتشان كند

دعوى پيغمبرى داشت باال گرفت. وى عبهلة بن كعب بن حارث بن عمرو بن عبد اهللا بن سعد بن عنس بن مذحج مالك بن 
 .ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بود

 از محل معروف به كهف خبان بود. او را ذو الحمار نيز گفتند و آغاز كارش
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خفت و  زيرا خرى داشت كه او را تعليم داده و پرورده بود كه بدو ميگفت سجده كن، سجده ميكرد و ميگفت بخواب مى
 .بوسيله آن قلوب پيروان خود را جذب ميكردها داشت كه  بجز اين كارها ميكرد و شعبده
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سوى يمن آمده بودند و مسلمان شده بودند بكشت و همسر او را بزنى گرفت ولى » وهرز«اسود، باذان ساالر ابنا را كه با 
 فيروز بن ديلمى كه از ابنا بود بهمدستى دادويه و قيس بن مكشوح مرادى كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم با آنها

مكاتبه كرده بود بر وى هجوم بردند و خونش بريختند و پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم ياران خويش را از قتل وى خبر 
داد و بقولى يكى سر او را به مدينه آورد ولى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم وفات يافته بود. در اين باب نيز اختالف 

 .از مرگ پيغمبر بود است كه آيا قتل اسود در زندگى يا پس

پس از آن قيس بن مكشوح مرادى، به دادويه هجوم برد و بمنظور نزديكى با مردم عنس طايفه ذو الحمار او را بكشت و 
 :در اين باب شعرى بدين مضمون گفت

 .«گرفتم  قبايل مذحج بدانستند كه سياه را كسى جز من نكشت، انتقامى را كه پيش او داشتم و اسود را كشته بود از او»

پس از آن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در ماه صفر اسامة بن زيد را مأمور بلقا و اذرعات و موته دمشق كرد تا انتقام 
خود پدر را بگيرد، اسامه در اين وقت هيجده سال داشت. عمر بن خطاب و زبير و ابو عبيدة بن جراح نيز جزو دسته وى 

آنها بماندند و بفراهم آوردن لوازم پرداختند  -ه آيا ابو بكر نيز جزو اين دسته بود يا نهدر اين باب خالف است ك -بودند
 .«سپاه اسامه را راهى كنيد«تا پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم وفات يافت و در اثناى مرض خويش پيوسته ميگفت: 

اند بيست و  ت و هفت غزا بود. بعضيها گفتهمسعودى گويد: غزاها كه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم شخصاً كرد بيس
 هشت غزا بود. آنها كه بيست و هفت غزا
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اند بيست و هشت غزوه بود، خيبر را جدا و  اند و آنها كه گفته اند رفتن از خيبر به وادى القرى را با خيبر يكى گرفته گفته
 .اند رى را غزوه ديگر گفتهوادى الق

از اين جمله در نه غزوه شخصاً بجنگيد. اول بدر بود با احد و خندق و قريظه و بنى المصطلق و خيبر و فتح مكه و حنين 
و طايف. اين گفته محمد بن اسحاق و ديگران است، واقدى نيز با ابن اسحاق در اين قسمت موافق است كه پيغمبر خدا 

لم در اين نه غزا جنگيده است ولى گويد در غزاى وادى القرى و روز غابه نيز جنگيد پس جنگيدن او صلى اهللا عليه و س
در اين نه غزا مورد اتفاق است و واقدى دو غزوه مذكور را افزوده است، اين را از آن رو نقل كرديم كه اين دو پيشوا و 

 .اند مرجع اهل سيرت و غزا نامه
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ايم هفتاد و سه بود. مؤلفان تاريخ و سيرت در اين باب خالف   طورى كه در اين كتاب مرتب كردهها كه پيغمبر فرستاد ب دسته
اند. محمد بن اسحاق و گروهى اهل  هاى وى شصت و شش بود و بعضى پنجاه و چند گفته اند دسته اند. بعضى گفته كرده

ها  اند دسته گر مؤلفان سيرت و غزا نامه گفتهاند سى و پنج دسته بود. محمد بن عمر واقدى و دي سيرت و غزا نامه گفته
 .چهل و هشت بود

اند كه  هائى را بحساب آورده ها از آنجاست كه بعضيها دسته مسعودى گويد: بنظر من علت اين اختالف در شمار دسته
بعضى آنرا جزو  ها بوده است و بعضى آنرا جدا گرفته و بحساب آورده و اند. زيرا ضمن بعضى غزاها دسته ديگران نياورده
اند زيرا پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم در بسيارى غزاها پس از شكست مشركان از جائى كه مقام كرده بود  آن غزا گرفته

ها براى ويران كردن  ها بديار مجاور ميفرستاد، چنانكه پس از خيبر كرد و از پيش بگفتيم و پس از فتح مكه دسته دسته
د و اختالف از اينجا آمده است و ما در اين كتاب همه را فراهم آورديم و در كار استقصا و بتهاى اطراف مكه فرستا

  ترتيب آن از كوشش دريغ نكرديم و خالف اهل سيرت
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آنرا كامل و مرتب كرده باشد و هر كه خواهد اين را  ايم كه مانند ما را نيز بگفتيم تا فايده آن بيشتر باشد ولى كسى را نديده
بداند كتابهاى متقدمان و متأخران را كه در اين باب هست بنگرد تا از حقيقت گفتار و اهميت كار ما خبردار شود كه فهم 

تالفاتى  اين پس از تكميل آسان و جستجوى آن پيش از تكميل دشوار بوده است و ما اين موضوع را بشرح و تفصيل با اخ
االستذكار لما جرى فى «و كتاب » المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف -فنون«كه درباره آن هست در كتاب 

ها را در اين كتاب بينداختيم تا مختصر شود و آسان  ايم. سند روايت كه اين كتاب از پس آنست آورده» االعصار -سوالف
 .بدان دست توان يافت

او عليه الصالة و السالم چندم ماه ربيع االول بوده است ولى اتفاق هست كه روز دوشنبه ماه  اند كه وفات اختالف كرده
اند و اين به  اند وفات وى دوازدهم اين ماه رخ داد، بعضى ديگر دوم و بعضى هفتم گفته ربيع االول بوده است. بيشتر گفته

بخت نصر و روز سوم حزيران سال نهصد و چهل و  روز شانزدهم اسفندار ماه فارسى بسال يك هزار و سيصد و هشتادم
سوم اسكندر پسر فيليپس پادشاه و سال صدم پادشاهى كسرى انوشيروان پسر قباد بوده است مدت مرض وى چهارده روز 

 .و بقولى كمتر بود

اسامة بن  غسل وى صلى اهللا عليه و سلم بوسيله على بن ابى طالب و عباس عبد المطلب و فضل و قثم دو پسر عباس و
 .زيد و شقران آزادشده پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم انجام شد
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درباره كفن پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم خالف هست، جعفر بن محمد از پدرش محمد بن على از پدرش على بن 
مه صحارى و بقولى حسين آورده كه وقتى غسل پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بسر رفت او را در سه جامه، دو جا

 .سحولى و يك حوله خطدار، پيچيدند
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اى سپيد است كه در يمن در محلى  اى در عمان است و سحولى جامه مسعودى گويد: جامه صحارى منسوب بصحار قصبه
اند. امير مؤمنان على عليه السالم را نيز بهمين  بر اين روايت رفته معروف به سحوال از پنبه ميبافند. اهل بيت و پيروانشان
 .اى بسرش پيچيدند و اين رسم معمول آنها شده است ترتيب كفن كردند ولى بسبب ضربتى كه خورده بود عمامه

ا پنج جامه ولى عمامه و پوشش اضافى جزو كفن نيست. بنزد آنها كفن مرسوم براى تنگدست يك جامه و براى توانگر سه ت
ها را از وسط پاره كنند و بدون  اند كه بيش از پنج جامه بدعت است. يكى از اين جامه است. بعضى از آنها روايت كرده

اند كه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم را  دوخت بتن بپيچند، بدين جهت آنرا پيراهن گويند. از عايشه رضى اهللا عنه آورده
اند كه او صلى اهللا عليه و سلم  ردند كه نه پيراهن و نه عمامه بود. و هم از او بروايت ديگر آوردهاى كفن ك در سه جامه پنبه

اند كه كفن پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم  را در سه جامه معمولى كفن كردند كه پيراهن و عمامه نداشت. از ابراهيم نقل كرده
دسته بدون امام بر او نماز بردند و روز بعد كه سه شنبه بود و  يك حوله يمانى و يك پيراهن بود. پس از آن مردم دسته

 .بقولى شب چهارشنبه در اطاق عايشه بخاك رفت بقولى دفن وى سه روز پس از وفات بود

 .كسانى كه وارد قبر او شدند على بن ابى طالب و فضل و قثم دو پسر عباس و شقران بودند

  فهرست كاتبان حضور وى

عاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف در حضور وى مطالبى را كه پيش ميآمد مينوشت. مغيرة بن خالد بن سعيد بن 
 .شعبه ثقفى و حصين بن نمير نيز مطالب مورد حاجت را مينوشتند
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ا و عقود و معامالت مردم را مينوشتند. زبير بن عوام و جهيم ه عبد اهللا بن ارقم بن عبد يغوث زهرى و عالء بن عقبه قرضه
 .بن صلت درآمد زكات را مينوشتند
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حذيفة بن يمان بازديد حاصل حجاز را مينوشت معيقيب بن ابى فاطمه دوسى از دوس بن عدثان بن عبد اهللا بن زهران بن  
ان بنى اسد بود غنائم پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و كعب بن حارث بن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن نصر بن ازد كه هم پيم

نوشت و پيش از او زيد بن ثابت انصارى خزرجى از بنى غنم بن مالك نجار بحضور پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم  سلم را مى
 .هاى ملوك را مينوشت و جواب ميداد نامه

ى ترجمه ميكرد و اين همه را در مدينه از اهل اين وى براى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بپارسى و رومى و قبطى و حبش
زبانها آموخته بود. حنظلة بن ربيع بن صيفى اسيدى تميمى در حضور او صلى اهللا عليه و سلم در همه اين موارد مينوشت و 

عمر بن  وقتى كاتبان ديگر غايب بودند مسائل اختصاصى آنها را مينوشت و او را حنظله دبير ميگفتند، وفاتش در خالفت
خطاب بود از آن پس كه خداوند واليتها را براى مسلمانان گشود و در آنجا پراكنده شدند سوى رها رفت كه جزو ديار 

 :مضر بود و آنجا بمرد و يكى از زنان قبيله او برثايش گفت

سخنى گويم كه دروغ اى كه با وجود پيرى و الغرى ميگريد اگر بپرسى كه چرا روزگار مرا پير كرده  اى عجب از غمزده»
عبد اهللا بن سعد بن ابى سرح از بنى عامر بن لوى بن غالب نيز كاتب » نيست، موى سياه من از غم حنظله دبير سپيد شد.

او بود، پس از آن مرتد شد و پيش مشركان مكه رفت. شرحبيل بن حسنه طابخى از طايفه خندف و بقولى از كنده هم 
بان بن سعيد و عالء بن حضرمى نيز گاهى بحضور او مينوشتند. معاويه نيز چند ماه پيش از پيمان قريش نيز كاتب وى بود. ا

  وفات براى او كتابت كرد. ما از نام كاتبان وى صلى اهللا عليه و سلم فقط آنها را كه پيوسته نوشته
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اند ياد  ند و روايت درست درباره آن هست يادكرديم و كسانى را كه يك يا دو سه نامه نوشتها و در اين كار مدتى بوده
 .نكرديم كه نميشد آنها را كاتب شمرد و بكاتبان وى افزود
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  ذكر خالفت ابو بكر صديق رضى اهللا عنه

ابو بكر كه نامش عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوى بود در مرة بن كعب 
دورشان يكى است و هر يك از مره شش پدر فاصله دارند. وى در با پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بهم ميرسند و پدران 

جاهليت عبد الكعبه نام داشت و وقتى مسلمان شد پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم او را عبد اهللا ناميد و بسبب حسن صورت 
ر بن عامر بن  يا بعّلت آزادى از جهنم عتيق لقب داد و بقولى در جاهليت نامش عتيق بود و مادرش ام الخير دختر صخ

 .كعب بن سعد ابن تيم بن مره بود. با ابو بكر در سقيفه بنى ساعدة بن كعب بن خزرج بيعت كردند

االول سال يازدهم هجرت انصار براى بيعت  -در همان روز وفات پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم روز دوشنبه دوازدهم ربيع
ه بودند و ميان او و مهاجرانى كه در سقيفه حضور داشتند مشاجره سعد بن عبادة بن دليم انصارى خزرجى را در نظر گرفت

دراز و گفتگوى بسيار شد (على و عباس و ديگر مهاجران به كفن و دفن پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم اشتغال داشتند) و 
از وفات پيغمبر صلى  اين اولين اختالفى بود كه پس از درگذشت پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم ميان مسلمانان رخ داد. پس

اهللا عليه و سلم بيشتر عربان از دين بگشتند، بعضى كافر شدند و بعضى زكات ندادند. مهمتر و نيرومندتر از همه مسيلمه  
  كذاب حنفى در يمامه بود و طليحة بن خويلد اسدى
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ه عيينة بن حصن فزارى و طايفه غطفان از او پشتيبانى ميكردند. ابو بكر، خالد بن وليد بن مغيره فقعسى از اسد بن خزيمه ك
مخزومى را سوى آنها و همه مضريان ديگر كه از دين بگشته بودند فرستاد. وى با طليحه روبرو شد و او را شكست داد و 

پس از آن سوى بطاح رفت و در قلمرو و تميم كشتار كرد  جماعتش را پراكند و عيينه را اسير كرد و اين بسال يازدهم بود.
و مالك بن نويره يربوعى را نيز بكشت. از آنجا به يمامه رفت و بنى حنيفه با او جنگى سخت كردند. عاقبت مسيلمه كشته 

بيست و  شد و ديگران صلح كردند و اين بسال دوازدهم بود. در يمامه يك هزار و دويست كس از مسلمانان كشته شد كه
سه كس از قريش و از آن جمله زيد بن خطاب برادر عمر بن خطاب رضى اهللا عنهما بود و هفتاد كس و بقولى كمتر از 

هاى مرتدان ميتاخت، تا همگى بدين بازگشتند سجاح دختر حارث بن سويد بن عقفان  انصار بود. خالد همچنان بر دسته
زيد مناة ابن تميم نيز دعوى پيغمبرى كرد و جمعى بسيار و از جمله زبرقان  تميمى يربوعى از يربوع بن حنظلة بن مالك بن

و عمرو بن اهتم، همگى تميمى، پيرو  -گوى سجاح بود وى اذان -بن بدر و عطارد ابن حاجب بن زراره و شبث بن ربعى
طرماح بن حكيم طائى در اين او شده بودند، سجاح به يمامه پيش مسيلمه رفته و زن او شده و سه روز پيش وى مانده بود. 
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قسم بجان من، سجاح قوم خود را ببرد و همينكه بمرز يمامه رسيد آرام گرفت مرد بكرى چندان با او سخن  «باب گويد: 
 .كرد كه فريبش داد و در ميان آنها عروسى شد و جلوه كرد

 .«اين پيغمبر حنظليان است كه عطرآگين در خلوت خود بسايه نشسته است

خانم پيغمبر ما زنى است كه بدورش طواف ميبريم در صورتى كه پيغمبران مردم، «حاجب بن زراره نيز گويد:  عطارد بن
 .«مردانند

 .مقصود وى از پيغمبران، اسود عنسى و طليحة بن خويلد و مسيلمه است

 پس از آن ابو بكر براى جنگ روميان شام، سپاهها بياراست و چهار امير
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 .معين كرد كه يزيد بن ابى سفيان و عمرو بن عاص و ابو عبيدة بن جراح و شرحبيل بن حسنه بودند

به خالد بن وليد نيز كه در عراق بود نوشت تا بآنها ملحق شود. خالد با آنها حركت كرد و در شام، بصرى و حوران و بثنيه 
 .دندو بلقاى دمشق را بگشو 

روميان در اجنادين و سپس در مرج الصفر با آنها روبرو شدند كه شكست خوردند و كشتار بسيار از آنها شد پس از آن 
 .مسلمانان سوى دمشق رفتند و آنجا را محاصره كردند

محاصره همچنان دوام داشت كه ابو بكر بمرد (مرگ وى در مدينه بشب سه شنبه هشتم جمادى االخر سال سيزدهم 
جرى در شصت و سه سالگى و بقولى بيشتر بود) و در اطاق عايشه پهلوى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بخاك رفت. ه

هاى  گون و الغر اندام بود با گونه مدت خالفتش دو سال و سه ماه و دو روز و بقولى بيست روز بود. وى بلند قد و سبزه
 .بست خوانى و موى خود را حنا و رنگ مىفرو رفته و چشمان گود و پيشانى برآمده و چهره است

بود. قاضى او عمر » نعم القادر اهللا«كاتبان وى عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و عبد اهللا بن ارقم بودند. نقش انگشترش 
 .بن خطاب رضى اهللا عنه و حاجبش شديد آزاد شده او بود

از محاصره طايف بوسيله پيغمبر صلى اهللا عليه و وى سه پسر داشت يكى عبد اهللا كه در حوادث سال هشتم ضمن سخن 
اند و آخرشان اسماعيل بن عبد اهللا بن ابى بكر بود. ديگر عبد الرحمن بن ابى  سلم از او ياد شده. اعقاب وى منقرض شده
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ن بن ابى بكر كه صحبت پيغمبر يافته بود و اعقاب بسيار دارد از جمله طلحيان فرزندان طلحة ابن عبد اهللا بن عبد الرحم
بكر كه بيشترشان صحرا نشينند و در اطراف جاده و صفينه در ناحيه قفا از قلمرو ايم بر جاده عراق روبروى مسلح و 

  اقيعيه و غمره
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اند كه از  ب او از قاسم بن محمد ماندهبسر ميبرند و هم اكنون جمعيت و قوتى دارند. ديگر محمد بن ابى بكر كه اعقا
 .فقهاى مدينه و اخيار تابعان بود و اعقابش كمند

 .و محمد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد از جمله فرزندان اوست

. از و سه دختر داشت، كه عايشه همسر پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم و اسما مادر عبد اهللا بن زبير از آن جمله بودند
روزگار پيمبر صلى اهللا عليه و سلم تاكنون هيچكس جز ابو بكر بخالفت نرسيده كه پدر و مادرش زنده باشند. وقتى ابو بكر 

وفات يافت پدرش ابو قحافه در مكه بود و چون خبر مرگ او را شنيد گفت مصيبتى بزرگ بود. يك ششم مال او را بارث 
 .و بحال نابينائى و در نود و هفت سالگى بمردبرد و هفت ماه و بقولى شش ماه پس از ا

ابو قحافه روز فتح مكه اسالم آورد و وفاتش با وفات هند دختر عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف مادر معاوية بن 
ابى سفيان بيك روز بود. فاطمه دختر پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بشب سه شنبه سوم ماه رمضان سال يازدهم وفات 

يافت. بقولى وفات وى سه ماه و بقولى شش ماه و بقولى هفتاد روز پس از وفات پيغمبر بود، اقوال ديگر نيز هست. در 
اند و  اند وقت وفات سى و سه سال داشت بعضى ديگر بيست و نه سال گفته سن فاطمه نيز اختالف هست جمعى گفته

اند. غسل وى بوسيله امير مؤمنان على بن ابى طالب  ن نيز گفتهاين گفتار بيشتر اهل بيت و شيعيان آنهاست. كمتر از اي
رضى اهللا عنه انجام گرفت و شبانه او را در بقيع و بقولى جاى ديگر دفن كرد. ابو بكر را خبر نكردند، زيرا از وقتى كه 

ه كردند تا بوقت مرگ از ميراث پدر خويش صلى اهللا عليه و سلم را از فدك و غيره از او مطالبه كرد و در اين باب مشاجر 
او آزرده بود. على عليه السالم نيز تا او زنده بود با ابو بكر رضى اهللا عنه بيعت نكرد. در چگونگى بيعت او با ابو بكر نيز 

  ايم اند در كتاب االستذكار لما جرى فى سالف االعصار آورده خالف است و ما آنچه را در اين باب گفته
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  ذكر خالفت عمر بن خطاب رضى اهللا عنه

اش ابو  بيعت عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لوى كه كنيه
 .عمرو بن مخزوم بود در همان روز وفات ابو بكر انجام شدحفص و مادرش حنتمه دختر هشام ابن مغيرة بن عبد اهللا بن 

و بيارى خدا بيشتر واليتها بدست او گشوده شد و سپاهها فرستاد و شهرها پديد آورد و ديوانها مرتب كرد و مستمرى مقرر 
بيست سوم در داشت و تاريخ پديد آورد و بماه رمضان نماز تراويح را مقرر كرد و بروز چهارشنبه چهارم ذى حجه سال 

شصت و سه سالگى، و بقولى كمتر از اين و اول مشهورتر است، درگذشت. قاتل وى ابو لؤلؤ ايرانى غالم مغيرة بن شعبه 
بود و پهلوى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم در اطاق عايشه بخاك رفت. در چگونگى و ترتيب قبر آنها خالف است. هشام 

كه وقتى ابو بكر بمرد، پهلوى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بخاك رفت و سرش   بن عروه از پدرش از عايشه نقل كرده
 .مقابل شانه پيغمبر خدا بود، پس از آن وقتى عمر بمرد پهلوى ابو بكر بخاك رفت و سرش مقابل شانه ابو بكر بود

صلى اهللا عليه و سلم و دو يارش قاسم بن محمد بن ابى بكر گفته است كه پيش عايشه رفتم و گفتم مادر جان قبر پيغمبر 
  را بمن نشان بده، پس او سه قبر را بمن
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نشان داد كه مرتفع نبود و فرو رفته نبود و با ريگ سرخ پوشيده بود. گويد قبر پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم جلو بود و ابو 
 .سرش مقابل پاى پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بود و سر عمر مقابل پاى ابو بكر بودبكر يك طرف بود و 

ابو عبد اهللا جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب از پدرش رضى اهللا عنهما نقل كرده كه قبرها را بقدر 
 .يك وجب از زمين برآوردند

گون بود و چندان بلند قامت بود كه از باال بمردم مينگريست   سبزه خالفت عمر ده سال و شش ماه و هيجده روز بود. وى
گوئى سوار بود، چپ دست بود، ريشى انبوه داشت. كاتب وى زيد بن ثابت و عبد اهللا بن ارقم بودند. نقش انگشترش 

اميه شريح بن بود حاجبش آزاد شده اويرفى و قاضيش ابو » آمنت بالذى خلقنى«و بقولى » كفى بالموت واعظاً يا عمر«
حارث بن قيس بن جهم بن معاوية بن عامر بن رائش بن حارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كنده، ثور بن عفير بن 
عدى ابن حارث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بود. 
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از جانب عمر قضاوت كرد سلمان بن ربيعه باهلى بود و بقولى او در ايام عمر در مدينه بقولى نخستين كسى كه در عراق 
 .قضاوت كرد و پس از وى سائب بن يزيد خواهرزاده نمر كندى بود

عمر نه پسر داشت عبد اهللا و عبد الرحمن اكبر وزيد اكبر و عبيد اهللا كه در صفين كشته شد و عاصم و زيد اصغر و عبد 
و عياض و عبد اهللا اصغر كه فقط چهار تن از آنها عبد اهللا اكبر و عاصم و عبيد اهللا و عبد الرحمن اصغر  الرحمن اصغر
 .دنباله داشتند

 .و چهار دختر داشت كه حفصه همسر پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم از آن جمله بود

كه سال آن معلوم نبود در اين باب سخن بسيار عمر درباره مبدأ تاريخ با كسان مشورت كرد زيرا بروزگار او كارها شده بود  
رفت و گفتگو در باب تاريخ اقوام عجم و غيره بدراز كشيد. على بن ابى طالب بدو گفت هجرت پيغمبر صلى اهللا عليه و 

  سلم
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يخ را از محرم گرفتند كه دو ماه و دوازده روز زودتر از رسيدن پيغمبر صلى را كه از ديار شرك برون شد مبدأ تاريخ كند و تار 
اهللا عليه و سلم بمدينه بود زيرا ميخواستند مبدأ تاريخ از آغاز سال باشد و كسان را خالف است كه اين بسال هفدهم يا 

 .هيجدهم بود

ابن عبد اهللا بن حارث بن زهرة بن كالب آورده كه مسعودى گويد: زهرى محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب 
وقتى پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بهجرت سوى مدينه آمد بگفت تا آنرا مبدأ تاريخ كنند ولى اين خبر از اين جهت كه 

رند واحد است و هم از اين جهت كه مرسل است و سلسله راويان آن معلوم نيست، بنزد كسانى كه خبر مرسل را نميپذي
 .قابل اعتماد نيست و آنچه اول گفتيم مورد اتفاق است زيرا اين خبر وقت معلوم ندارد و چگونگى آن نيز نقل نشده است

عمر كار خالفت را پس از خود به شوراى شش نفرى على و عثمان و طلحه كه غايب بود و زبير و عبد الرحمن بن عوف و 
هللا بن عمر را بدون آنكه حقى بخالفت داشته باشد مشاور آنها كرد و سه سعد بن ابى وقاص محول كرد و پسر خود عبد ا

روز مهلت معين كرد و بگفت تا در اين سه روز ابو يحيى صهيب رومى آزاد شده عبد اهللا ابن جدعان تيمى پيشواى نماز 
انصارى خزرجى از  باشد (صهيب مدعى بود كه از تيره نمر بن قاسط و صهيب بن سنان است) و ابو طلحه زيد بن سهل

بنى عدى بن عمر بن مالك بن نجار را كه شوهر ام سليم مادر انس بن مالك بود، با پنجاه كس از انصار بر آنها گماشت و 
بگفت كه آنها را ترغيب كند تا پيش از سه روز كار را سامان دهند و بر يكى از خودشان همسخن شوند و گفت اگر پنج 
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فت كرد او را بكشيد و نيز اگر چهار تن هم سخن بودند و دو تن مخالف بودند كشته نفر همسخن شدند و يكى مخال
  شوند و اگر دو گروه شدند از گروهى كه عبد الرحمن بن عوف در آنست
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اند بپذيرد آنها را بكشيد. عبد الرحمن  فراهم شده پيروى كنيد و اگر گروه ديگر نخواست موضوعى را كه مسلمانان بر آن
بآنها پيشنهاد كرد كه يكى از آنها خود را برون نهد و از ديگران يكى را برگزيند و اين را نپذيرفتند. او خودش را از حق 

كه خويشاوند خالفت برون كرد تا يكى را برگزيند. سه روز بجلب رضاى همديگر سركردند پس از آن عبد الرحمن با عثمان  
صهيب «اى كه در ميانه رفت كار او استقرار گرفت. فرزدق در اين باب گويد  وى بود بيعت كرد و از پس گفتگو و مشاجره

 .«سه روز نماز كرد پس از آن ملك بى منازع را به عثمان واگذاشت
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  ذكر خالفت عثمان بن عفان

اش ابو عبد اهللا و ابو عمرو و مادرش اروى  بيعت عثمان بن عفان بن ابى العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف كه كنيه
جمعه غره محرم سال بيست چهارم انجام گرفت و بروز دختر كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بود بروز 

حجه سال سى و پنجم در هشتاد و دو سالگى و بقولى هشتاد و هشت سالگى در مدينه   جمعه دوازده روز مانده از ذى
ن  عثما«اند كه گويد:  اند كه قتل وى بروز قربان بود و گفته فرزدق را شاهد آورده كشته شد (بعضى اهل سيرت و خبر گفته

ايمن بن خريم بن فاتك اسدى كه عثمانى بوده گويد: ». كه صبحگاه شب قربان خونش را هدر كردند و او را بكشتند
قاتالن عثمان قربان كردند واى بر آنها چه ذبح حرامى كردند. عثمان را در ماه حرام قربان كردند و از كفرى كه مورد «

پيرى را كه نشان سجود داشت و شب را با تسبيح و قرآن «نيز گويد: حسان بن ثابت انصارى » نظرشان بود بيم نكردند.
و در مدينه در محل معروف به حش كوكب بخاك رفت و آنجا بيكى از انصار كه كوكب نام ») بسر ميبرد قربان كردند.

بود. وى  داشت منسوب بود و حش (بضم حاء) بمعنى بستان است. خالفت وى يازده سال و يازده ماه و بيست و دو روز
 گون بود و ريشى پر پشت داشت كه آنرا چهارشانه و نكو چهره و سبزه

 ٢٧٠واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

رنگ ميكرد و دندانهاى خود را بطال محكم كرده بود. كاتب وى مروان بن حكم و حاجبش آزاد شده او حمران و قاضيش 
يد براى او كتابت نيز كرده بود. گويند در ايام عمر قضاوت مدينه با سائب بن يزيد خواهرزاده زيد بن ثابت انصارى بود، ز 

 .تر است دار شرطه بود و گفته اول درست نمر كندى بود و بقولى وى عهده

ر مسعودى گويد: ابو بكر محمد بن خلف وكيع از محمد بن احمد بن جنيد از ابو احمد زبيرى از مسعر از محارب بن دثا
براى ما نقل كرد كه وقتى ابو بكر بخالفت رسيد عمر گفت من كار قضا را بعهده ميگيرم و يك سال گذشت و كس پيش 

 .عمر نرفت

وكيع گويد درباره ايام عمر صغانى از عفان از عبد الواحد بن زياد از حجاج از نافع براى من نقل كرده كه عمر، زيد بن ثابت 
تمزدى براى او تعيين كرد ولى يونس از زهرى نقل كرده كه نه پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و را به كار قضاوت واداشت و دس

ام كه هيچيك از اهل  سلم و نه ابو بكر و عمر هيچكدام قاضى معين نكردند. محمد بن يحيى ابو غسان نيز گويد نشنيده
 .حديث بگويد عثمان تا بوقت مرگ كسى را بقضاوت معين كرده بود
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بود. تا بدوران او » لتصبرن او لتندمن«و بقولى » آمنت بالّله العظيم«و بقولى » آمنت بالّله مخلصاً «ر وى نقش انگشت
انگشتر پيغمبر بجا بود و از دست او بيفتاد و يكى مانند آن برايش نقش زدند كه انگشتر معمول خالفت شد و هر يك از 

ن نقش ميزد، چنانكه در اين كتاب تا بدوران خالفت مطيع ياد خليفگان بعد انگشتر خاص داشت كه هر چه ميخواست بر آ
 .خواهيم كرد

عبيد اهللا بن عمر از نافع از ابن عمر نقل كرده كه پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم انگشترى از نقره درست كرد كه بدست او و 
 .بدست ابو بكر و بدست عمر و بدست عثمان بود و از دست او بچاه اريس افتاد
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عثمان نه پسر داشت عبد اهللا اكبر كه بشش سالگى بمرد و مادرش رقيه دختر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود، 
پنج كس از ايم، و عبد اهللا اصغر و عمرو و عمر و خالد و ابان و وليد و سعيد و عبد الملك كه فقط  چنانكه از پيش گفته

آنها دنباله داشتند، عمرو كه فرزند بزرگتر بود (و محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان كه از نكوئى ملقب بديباج بود و 
 .مادرش فاطمه دختر حسين بن ابى طالب بود از فرزندان اوست) و عمر و ابان و وليد و سعيد

بد المطلب در هشتاد و هشت سالگى درگذشت. تولد وى بسال نهم خالفت عثمان كه سال سى و دوم بود، عباس بن ع
سه سال پيش از عام الفيل بوده بود و هم در اين سال عبد الرحمن بن عوف زهرى در هفتاد و پنج سالگى درگذشت. عبد 

اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن حارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار نيز در همين سال در شصت و چند سالگى وفات يافت. بسال سى و يكم نيز ابو سفيان 

 .صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف كه همانند عباس هشتاد و هشت ساله بود درگذشت
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 [ ذكر خالفت على بن ابى طالب [عليه السالم

اش ابو الحسن و مادرش فاطمه دختر اسد بن  بيعت على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف كه كنيه
 .گرفتهاشم بن عبد مناف بود در همان روز كشته شدن عثمان انجام  

مسعودى گويد: بيعت او تا جنگ جمل كه در بصره بود پنج ماه و بيست و يك روز فاصله داشت. از ياران جمل بيست و 
سه هزار كس كشته شد كه چهار هزار و بقولى كمتر از دو هزار و صد كس از ضبه و باقى از مردم ديگر بود. از ياران على 

 .ر يا بيشتر كس كشته شدرضى اهللا عنه نيز قريب هزار و بقولى كمت

جنگ بروز پنجشنبه پنجم جمادى اآلخر سال سى و ششم بود و از جنگ جمل تا مقابله او با معاويه براى جنگ صفين 
هفت ماه و سيزده روز بود. اول روزى كه در صفين جنگ شد چهارشنبه غره صفر سال سى و هفتم بود. درباره كسانى كه 

اند و آنچه مورد اتفاق مخالفان است نود هزار كس همراه داشت. معاويه  بيشتر و كمتر گفتههمراه على عليه السالم بودند 
 .نيز يكصد و بيست هزار و بقولى كمتر يا بيشتر سپاه داشت

در صفين هفتاد هزار كس كشته شد كه بيست و پنج هزار كس از ياران على رضى اهللا عنه و از آن جمله بيست و پنج كس 
 .ر و پيكاريان بدر بودنداز ياران پيغمب
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از جمله عمار بن ياسر عنسى، از عنس بن مالك بن ادد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن 
كشته شده بود. درباره كشتگان دو قحطان، بود كه هم پيمان بنى مخزوم بود. از ياران معاويه نيز چهل و پنج هزار كس  

 .اند طرف كمتر و بيشتر از اين نيز گفته

اقامت صفين يكصد و ده روز بود و نود جنگ در ميانه رفت. از جنگ صفين تا اجتماع حكمين، ابو موسى اشعرى و 
بود و از اجتماع عمرو بن عاص، در دومة الجندل بماه رمضان سال سى و هشتم يك سال و پنج ماه و بيست و چهار روز 

 .آنها تا حركت على بسوى خوارج نهروان و كشتار آنها يك سال و دو ماه بود
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خوارج چهارهزار كس بودند و ساالرشان عبد اهللا بن وهب راسبى، راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن ازد، بود و اين 
قضاعه بود. و در همه عرب از معد و قحطان غير از راسب بن خزرج بن جدة بن جرم ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن 

 .جز اين دو راسب نيست

وقتى على رضى اهللا عنه بآنها رسيد و بترك خالف دعوتشان كرد متفرق شدند و عبد اهللا بن وهب با هزار و هشتصد و 
خوارج چنان  بقولى هزار و پانصد و بقولى هزار و دويست كس بماند و همگى جز چند كس كشته شدند. گويند علت تفرقه

بود كه وقتى ياران على عليه السالم خوارج را احاطه كردند، آنها بانگ زدند اى برادران براى بهشت رفتن شتاب كنيد. عبد 
همراه مردى شك زده پيكار «و كسانى كه از او جدا شدند گفتند: » شايد هم براى جهنم رفتن.«اهللا بن وهب گفت: 

 .«ميكنيم و از او جدا شدند

كت على بجنگ خوارج تا وقتى عبد الرحمن بن ملجم يحصبى كه از طايفه مراد بشمار است او را بكشت يك سال و از حر 
 .پنج ماه و پنج روز بود. بسيارى از خوارج از ابن ملجم بيزارى كنند كه على را غافلگير كشته است

  وىاز آغاز هجرت تا قتل على سى و نه سال و هشتماه و بيست روز بود. شهادت 
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اند كه وقتى شهيد شد شصت  در كوفه در اول دهه آخر رمضان سال چهلم بود. در مقدار عمرش خالف است. بعضى گفته
اند بوقت  و هشت سال داشت. اين سخن از كسانى است كه گويند او پانزده ساله بود كه اسالم آورد جمعى ديگر گفته

 .شهادت شصت و شش سال داشت و اين سخن از كسانى است كه گويند سيزده ساله بود كه اسالم آورد

 .اند بوقت شهادت شصت و سه سال داشت و اين سخن از كسانى است كه گويند ده ساله بود كه اسالم آورد گروهى گفته

هللا عليه و سلم اختالف درباره مسلمان نخستين را با ما سابقاً در همين كتاب ضمن سخن از مبعث و هجرت پيغمبر صلى ا
 .ايم اند سن على هنگام مسلمانى كمتر از اين و تا پنج سال بوده ياد كرده سخن كسانى كه گفته

 .اند كه وى بوقت شهادت پنجاه و هفت ساله بوده است اينان بر اين رفته

 .اند فضايل او را ناچيز كنند يم كه غرضشان چه بوده و ميخواستهاند و ما گفت اين كمترين چيزى است كه درباره عمر او گفته
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اند در غرى همان محلى كه تا بوقت حاضر در چند ميلى كوفه است بخاك  درباره محل قبر او خالف است بعضى گفته
ضى ديگر  اند در ميدان قصر كوفه بخاك رفت. بع اند در مسجد كوفه مدفون شد. گروه ديگر گفته رفت. بعضى ديگر گفته

 .ايم هاى ديگر نيز هست كه جاى ديگر گفته اند كه بمدينه حمل شد و پهلوى فاطمه بخاك رفت. گفته گفته

اخبار الزمان و من اباده الحدثان من االمم «و ما كشتگان خاندان ابو طالب را با نسب و محل قبر و قتلگاهشان در كتاب 
رسالة البيان من اسماء االئمه و ما قالته االماميه فى ذلك و مقادير «و در  »الماضيه و االجيال الخاليه و الممالك الداثره

 .ايم آورده» اعمارهم و كيفية اعدادهم

  گون بود با شكم خالفت على چهار سال و نه ماه و هشت روز بود وى سبزه
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سر طاس و چشمان سياه درشت با قدى نه بلند و نه كوتاه با ريشى انبوه بسينه فرو ريخته كه برجسته و سر و ريش سپيد و 
 .رنگ آنرا تغيير نميداد

 .كاتب وى عبيد اهللا بن ابى رافع آزاد شده پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم بود

 .و قاضيش شريح و حاجبش آزاد شده او قنبر بود» الملك هللا«نقش انگشترش 

اشت: حسن و حسين كه مادرشان فاطمه دختر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود و محمد بن حنفيه كه يازده پسر د
مادرش خوله دختر جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن دؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن 

بيعة بن بجير بن عبد بن علقمة بن حارث بن عتبة بن على بن بكر بن وائل بود، و عمر كه مادرش ام حبيب صهبا دختر ر 
سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمر و بن تغلب بن وائل بود و عباس كه مادرش ام البنين دختر حزام بن خالد 

د و عبد بن ربيعة بن وحيد، عامر بن كعب بن عامر بن كالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بو 
اش ابو بكر بود، و عبيد اهللا و يحيى. از اين جمله فقط پنج كس حسن و  اهللا و جعفر و عثمان و محمد اصغر، كه كنيه

 .حسين و محمد بن حنفيه و عمر و عباس دنباله داشتند

و شانزده دختر داشت از آن جمله زينب و ام كلثوم كه مادرشان فاطمه دختر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود. دنباله 
حسن بن على بن ابى طالب از حسن و زيد است و دنباله زيد از حسن بن زيد است و دنباله حسن بن حسن از جعفر و 

دنباله حسين بن على بن ابى طالب از على اصغر ابن حسين است و داود و عبد اهللا و حسن و محمد و ابراهيم است، 
دنباله على بن حسين از محمد و عبد اهللا و عمر و زيد و حسين بن على است و دنباله محمد بن حنفيه از جعفر و على و 
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ه عون بن محمد از عون و ابراهيم است و دنباله جعفر بن محمد از عبد اهللا است و دنباله على بن محمد از عون و دنبال
 .محمد و دنباله ابراهيم بن محمد از محمد است

 اى داشته اما اند ابو هاشم عبد اهللا بن محمد بن حنفيه دنباله بعضى پنداشته
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دنباله محمد ابن عمر از عمر و عبد اهللا و عبيد نداشته است. دنباله عمر بن على بن ابى طالب از محمد بن عمر است و 
اهللا و جعفر است و دنباله عباس بن على بن ابى طالب عليه السالم از عبيد اهللا بن عباس است و دنباله عبيد اهللا از حسن 

 .بن عبيد اهللا است

ز او گرفت، دنباله نداشت و ميان دنباله ابو طالب بن عبد المطلب از سه پسر عقيل و جعفر و على بود زيرا طالب كه كنيه ا
هر يك از اين برادران ده سال فاصله بود. بزرگتر از همه طالب بود، پس از آن عقيل پس از عقيل جعفر و پس از جعفر 

 .على بود و هم ابو طالب دو دختر داشت ام هانى و جمانه

دارانشان را ياد  رزندان جعفر و عقيل و دنبالهمسعودى گويد: اكنون كه فرزندان امير مؤمنان و اعقاب او را ياد كرديم ف
كنيم. فرزندان جعفر بن ابى طالب عبد اهللا و عون و محمد بودند. محمد در صفين كشته شد با عبد اهللا بن عمر بن  مى

اند ولى طايفه ربيعه منكر اينند و   خطاب روبرو شد و هر يك ديگرى را بكشت. نسب شناسان آل ابى طالب چنين گفته
اند از جمله فرزندان جعفر عبد اهللا دنباله داشت كه كنيه از او گرفت و  ند عبد اهللا بن عمر را مردم بكر بن وائل كشتهگوي

 .اش ابو الفضل بود و گفته اول معروفتر است. دنباله عبد اهللا از على و اسحاق و معاويه و اسماعيل است بقولى كنيه

كنيه از او داشت با محمد و سعيد و جعفر اكبر و ابو سعيد احول و مسلم بن فرزندان عقيل بن ابى طالب: يزيد بود كه  
عقيل و عبد اهللا اكبر و عبد اهللا اصغر و جعفر اصغر و حمزه و عيسى و عثمان و على اصغر كه از اين جمله فقط محمد از 

 .عبد اهللا ابن محمد دنباله داشت

ب ايشان است كه طاهر بن يحيى بن حسن بن جعفر بن عبد اهللا بن آنچه درباره نسب آل ابى طالب بگفتيم از كتاب انسا
ايم، و آنچه درباره اعقاب ابو  حسين بن على بن ابى طالب از پدرش براى ما روايت كرده و از مطلعان انساب ايشان گرفته

 بكر
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انساب قريش زبير بن بكار و حديث ابو بكر عبد اهللا ابن محمد معرى قاضى كه در مكه   و عمر و عثمان گفتيم از كتاب
گفت و حديث ابو الحسن احمد بن سعيد دمشقى اموى و ابو الحسين طوسى و حرمى و غيره كه در مدينة السالم گفتند و 

 .ايم هم از مطلعان انسابشان گرفته
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  ذكر خالفت حسن بن على عليه السالم

اش ابو محمد و مادرش فاطمه دختر پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بود دو  بيعت حسن بن على بن ابى طالب كه كنيه
رمضان سال چهلم بود، پس از آن در ماه ربيع االول روز پس از وفات پدرش انجام گرفت. و اين هفت روز مانده از ماه 

اند صلح در جمادى االخر يا اول آن سال بود و گفته اول بنظر ما  سال چهل و يكم با معاويه صلح كرد. بعضى گفته
اى بود كه  معروفتر و درست تر است. خالفت وى تا هنگام صلح با معاويه شش ماه و سه روز بود. وى اولين خليفه

در چهل و شش سالگى  ٤٩ن را خلع كرد و كار را بديگرى سپرد. چنانكه گويند وى در مدينه بماه ربيع االول سال خويشت
مسموم بمرد و در بقيع غرقد پهلوى مادرش فاطمه عليهما السالم بخاك رفت، و در آنجا تاكنون سنگ سماقى هست كه بر 

ا قبر فاطمه بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سيدة نساء الحمد هللا مبيد االمم و محيى الرمم هذ«آن نوشته است 
العالمين و الحسن بن على بن ابى طالب، و على بن الحسين بن على، و محمد بن على و جعفر بن محمد، رضوان اهللا 

 .«عليهم اجمعين

ايم حسن يكى از  گفتهچنانكه در كتاب االستذكار ضمن سخن از صفات و همانندان پيغمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم  
 .همانندان او بود

 كاتب وى عبد اهللا بن ابى رافع و قاضيش شريح و حاجبش آزادشده او سالم و بقولى قنبر بود
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  ذكر روزگار معاوية بن ابى سفيان

اش ابو عبد الرحمن و مادرش هند  بيعت معاوية بن ابى سفيان صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف كه كنيه
انجام شد. و در دمشق در رجب سال شصتم در دختر عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بود در ماه ربيع االول سال چهلم 

هشتاد سالگى در گذشت و هم بدمشق در محل معروف بباب الصغير به خاك رفت كه قبرش در آن قبرستان معروف است. 
اى بود كه در دمشق و مقابل مسجد جامع تاكنون بنام الخضرا معروفست و جاى شرطه و زندانيان  بقولى مدفن وى در خانه

عاويه و خليفگان اموى پس از او كه مقيم دمشق بودند آنجا سكونت داشتند و قبرى كه در قبرستان باب است زيرا م
 .الصغير هست، از معاوية بن يزيد بن معاويه است

دوران وى نوزده سال و سه ماه و چند روز بود. وى بلند قد و چاق و سپيد و درشت كفل و كوتاه پيشانى و ترشرو بود با 
 .بست ه و سينه پهن و ريش انبوه كه رنگ و حنا مىچشمان برجست

اى مكار و مدبر و در كار دنيا دورانديش بود، وقتى فرصتى ميديد از كف نميگذاشت، درنگ نميكرد و وقتى  معاويه داهيه
  با سخنش معارضه ميكردند سخت دفاع ميكرد و سخن حريف را ميبريد. كاتبانش عبد اهللا بن اوس غسانى و سرجون بن
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منصور رومى و بقولى عبد الملك بن مروان و عبد الرحمن بن دراج و سليمان بن سعيد آزاد شده خشن بودند. نقش 
اش يزيد  و قاضيش فضالة بن عبيد انصارى و حاجبش آزاد شده او صفوان و بقولى آزاد شده» ال قوة اال بالّله«انگشترش 

 .بود

عمرو بن عاص بن وائل سهمى كه از جانب معاويه حكومت مصر داشت در فسطاط مصر بروز فطر سال چهل و سوم در 
اند وى پس از  هشتاد و نه سالگى و بقولى نود سالگى درگذشت. وفات او را از اين جهت گفتيم كه بعضى غافالن گفته

 .معاويه درگذشته است

اهللا عليه و سلم در ايام معاويه درگذشتند. از جمله خواهر وى ام حبيبه رمله دختر ابو سفيان بسال  بيشتر زنان پيغمبر صلى
چهل و چهارم و حفصه دختر عمر بن خطاب بسال چهل و پنجم و صفيه دختر حيى بن اخطب بسال پنجاهم و جويريه 

  و هشتم و ام سلمه بسال پنجاه و نهمدختر حارث مصطلقى بسال پنجاه و ششم و عايشه دختر ابو بكر بسال پنجاه 
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  ذكر روزگار يزيد بن معاويه

اش ابو خالد و مادرش ميسون دختر بجدل كلبى از بنى حارثة بن جناب بن هبل بن عبد اهللا بن   بيعت يزيد بن معاويه كه كنيه
 .كلب بود، در رجب سال شصتم انجام گرفت  كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن

حسين بن على بن ابى طالب رضى اهللا عنه و عبد اهللا بن زبير كه حاكم مدينه ميخواست آنها را ببيعت وادار كند از بيعت 
 .يزيد امتناع كردند و سوى مكه رفتند

يعت و اطاعت بدو رسيده بود، آهنگ عراق  ابن زبير آنجا بماند و حسين كه از مردم عراق نامه و فرستاده بسيار مبنى بر ب
كرد و چون بنزديك كوفه رسيد كه پيش از آن پسر عمويش مسلم بن عقيل بدانجا رفته بود و مردم عراق او را تنها گذاشته 

كه وى را  هاى خود وفا نكرده بودند و از دورش پراكنده شده و او را به عبيد اهللا بن زياد تسليم كرده بودند   ها و گفته و بنامه
كشته بود، ابن زياد سپاهيانى بهمراهى عمر بن سعد بن ابى وقاص سوى حسين فرستاد كه بروز جمعه دهم محرم سال 

 .(شصت و يكم كشته شد (بقولى كشته شدن وى بروز دوشنبه بود و گفته اول معروفتر است و اكثر برآنند

از فرزندان پدرش شش كس با او كشته شدند: عباس و  و در كربالى عراق به خاك رفت. وى پنجاه و هفت سال داشت و
 .جعفر و عثمان و محمد اصغر و عبد اهللا و ابو بكر
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از فرزندان او نيز سه كس كشته شدند: على اكبر و عبد اهللا كه كودك بود و ابو بكر هر سه پسران حسين بن على. از 
فرزندان حسن بن على نيز عبد اهللا و قاسم و از فرزندان عبد اهللا بن جعفر بن ابى طالب، عون و محمد و از فرزندان عقيل 
 .بن ابى طالب پنج كس: مسلم و جعفر و عبد الرحمن و عبد اهللا پسران عقيل و محمد بن ابى سعيد بن عقيل كشته شدند

را مست شرابخواره ميناميد امتناع ورزيد و حاكم او را از مكه بيرون كرد و نامه به عبد اهللا بن زبير نيز از بيعت يزيد كه او 
تحقير يزيد و تذكار بدكاريهاى او به اهل مدينه نوشت و گفت كه وى را در جنگ با يزيد كمك كنند و حاكم او را برون  

يه برون كردند و سوى شام فرستادند. يزيد كنند. مردم مدينه عامل يزيد را با مروان بن حكم و فرزندانش با ديگر بنى ام
مسلم بن عقبه مرى را با چهار هزار كس سوى مدينه فرستاد، سران سپاه نيز چون زفر بن حارث كالبى و حبيش ابن دلجه 

قينى و حصين بن نمير كندى و عبد اهللا بن مسعده فزارى و غيره همراه وى بودند. يزيد براى بدرقه و سفارش آنها برون شد 
اى براى تو رخ داد كار با حصين بن نمير است وقتى بمدينه  اگر حادثه«و ضمن سفارشها كه به مسلم بن عقبه ميكرد گفت: 
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رسيدى هر كه تو را از ورود بآنجا مانع شد يا بجنگ برخاست شمشير! شمشير! بآنها رحم مكن و آنجا را سه روز چپاول  
و اگر با تو معارضه نكردند سوى مكه برو و با ابن زبير جنگ كن اميدوارم كن و زخميان را بيجان كن و فراريان را بكش 

خدا تو را بر او ظفر دهد. آنگاه يزيد در اثنايى كه پرچمها ميگذشت و او بر بلندى بود و سپاه او را احاطه كرده بود شعرى 
بكر بگو آيا اين سپاه مست است يا بدين مضمون خواند: وقتى كار روشن شد و پرچمها در وادى القرى فرود آمد به ابو 

 .سپاه كسى است كه بيدار بوده و بخواب نبوده است. ابو بكر و ابو خبيب كنيه ابن زبير بود

  مسلم سوى مدينه رفت و مردم آنجا خندقى را كه پيغمبر صلى اهللا عليه و سلم
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در «حفر كرده بود از نو حفر كرده بودند و دور مدينه ديوارها برآوردند و شاعر آنها خطاب به يزيد گفت:  در جنگ احزاب
اى، تو از ما نيستى و دائى تو از ما  انگيز است، اى كه نماز را براى شهوتها تباه كرده خندق پرافتخار حالتى هست كه طرب

 .«ر و نماز جمعه را ترك كننبود اگر ما كشته شديم تو نصرانى شو و شراب بخو 

سه روز مانده از ذى حجه سال شصت و سه دو گروه در حره مقابل شدند. ساالر قريش و هم پيمانها و آزادشدگانشان 
عبد اهللا بن مطيع عدوى پسر عم عمر بن خطاب بود. ساالر انصار و مردم ديگر عبد اهللا بن حنظله غسيل بن ابو عامر 

خت كردند و عبد اهللا بن حنظله با گروهى از مهاجر و انصار و فرزندان و بستگان و هم انصارى اوسى بود. جنگى س
پيمانهايشان كشته شدند، كشتگان قريش و انصار بطوريكه محمد ابن عمرو واقدى صاحب المغازى و السير گفته در حدود 

 .اند شتر از اين نيز گفتههفتصد كس و از مردم ديگر از مرد و زن و طفل در حدود ده هزار بود. كمتر و بي

پس از آن مسلم وارد مدينه شد و سه روز آنجا را به چپاول داد و از باقيمانده مردم مدينه بيعت گرفت كه قن يزيد هستند 
اند) بجز  ايست كه شخصاً برده شده و پدر و مادرش برده نبوده اند و عبد برده ايست كه پدر و مادرش نيز برده بوده (قن برده
ن حسين بن على بن ابى طالب كه در آنچه مردم مدينه كرده بودند دخالت نكرده بود و على بن عبد اهللا بن عباس كه على ب

خالگانش از قبيله كنده كه در سپاه بودند از او حمايت كردند. و اين پس از قتل حسين بن على بن ابى طالب از مهمترين 
 .انگيزترين حوادث اسالم بود و رقت

ارين دمشق كه مجاور قار او قطيفه بر راه حمص است بروز هفدهم صفر سال شصت و چهارم در سى و سه يزيد در حو 
اى تند بود با سرى درشت و نشان آبله بر  سالگى بمرد. دوران وى سه سال و هفت ماه و بيست و دو روز بود. وى سبزه

 چهره داشت در

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٢٨٤ن،ص:واإلشراف/ترجمه،مت التنبيه                        

 .جوئى و تظاهر ببدكارى بيباك بود و اگر كار دنياى او سامان داشت كار دين را چندان دشوار نميگرفت لذت

و قاضيش » ربنا اهللا«كاتبان وى عبيد بن اوس غسانى و زمل بن عمرو عذرى و سرجون بن منصور بودند. نقش انگشترش 
 .ى صفوان بودابو ادريس خوالنى و حاجبش آزاد شده او خالد و بقول
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  ذكر روزگار معاوية بن يزيد بن معاويه

اش ابو عبد الرحمن بود و مادرش ام خالد دختر ابى هاشم بن عتبة بن ربيعه بود در  بيعت معاوية بن يزيد بن معاوية كه كنيه
 .همان روز مرگ پدرش يزيد انجام گرفت

تحقير ابو ليلى ميگفتند كه از سامان دادن كارها، ناتوان بود و عربان مردان ناتوان را چنين نام ميدهند. شاعر وى را به 
وى » بينم كه ديگهاى آن ميجوشد و از پس ابو ليلى ملك از آن كسى است كه چيره شود. اى مى فتنه«درباره او گفته بود: 

 .مرد و همانجا بخاك رفتدر دمشق در ماه ربيع االول سال شصت و چهارم ب

دوران وى چهل روز و بقولى كمتر يا بيشتر از اين بود. مردى ميانه باال و الغر و زرد چهره بود. كاتبانش زمل بن عمرو 
و قاضيش ابو ادريس خوالنى » بالّله ثقة معاويه«عذرى و سليمان بن سعيد خشنى و سرجون نصرانى بودند. نقش انگشترش 

 .او صفوان بودو حاجبش آزاد شده 
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  ذكر روزگار مروان بن حكم

اش ابو عبد الملك و ابو حكم و مادرش  بيعت مروان بن حكم بن ابى العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف كه كنيه
كشاكشى دراز كه ما بين طرفداران بنى اميه آمنه دختر علقمة بن صفوان بن اميه بود، در رجب سال شصت و چهارم از پس  

بود و بعضى عالقمند توفيق او بودند و بعضى دل با خالد بن يزيد بن معاويه داشتند بيعت او انجام گرفت زيرا پس از 
معاوية بن يزيد بن معاويه كار آشفته شد و ضحاك بن قيس فهرى كه در آن وقت امير دمشق بود با عبد اهللا بن زبير بيعت  
كرد. نعمان بن بشير انصارى نيز در مصر و زفر بن حارث كالبى در قنسرين و ناتل بن قيس جذامى در فلسطين نيز چنين  
كردند و بر ديگر منبرهاى حجاز و مصر و شام و جزيره و عراق و خراسان و ديگر واليتهاى اسالم نام او بود بجز طبريه 

ارثة بن جناب كه در آنجا بود نام او را به منبر نبرد و تسليم وى نشد و اردن كه حسان بن مالك بن بجدل كلبى از بنى ح
 .ميخواست براى خالد بن يزيد كه خواهرزاده آنها بود بيعت بگيرد

آنگاه بنى اميه و پيروانشان و سران شام كه طرفدارشان بودند فراهم شدند و در باره بيعت گرفتن براى خالد بن يزيد 
فقط با بيعت گرفتن براى مروان موافقت كردند زيرا خالد طفل بود و مقاومت با ابن زبير ها  مشورت كردند، بعضى

  نميتوانست
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كرد، اما مروان در آن روزگار پير مجرب بنى اميه بود. مشورت در جابيه ما بين دمشق و طبريه انجام گرفت و همسخن 
ند كه كار را بدو سپارند و بعنوان خالفت با وى بيعت كردند كه پس از او كار با خالد بن يزيد بن معاويه و پس از او با شد

 .عمرو بن سعيد اشدق باشد

پس از آن ضحاك با زبيريانى كه همراه وى بودند از دمشق برون شد و از كسانى كه در شام مطيع ابن زبير بودند كمك 
سپاه و مال و سالح مدد كردند و با سى هزار كس از قيس بن عيالن و ديگر قبايل مضر كه بيشتر اسب خواست و او را ب

سوار بودند حركت كرد. مروان سيزده هزار سپاه از قبايل يمنى از كلب و غيره داشت كه بيشتر پياده بودند. مروان درباره 
بزور نميتوان گرفت، براى آنها غسان و كلب و مردان  وقتى ديدم كه مردم منحرف شدند و ملك را جز«اين روز گويد: 

نيرومند سكسكى را فراهم كردم، با مردم طى كه جز ضربت زدن چيزى نخواهند، غالمان با سالح ميآمدند و تنوخيان مردان 
ا مردم دو گروه در مرج راهط مقابل شدند و جنگى سخت شد كه ضحاك ب» توانا بودند. اگر قيس بيامد بگو قيس دور باد.
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بسيار از قيس كشته شد و باقيمانده فرارى شدند. گويند بيست روز در مرج بودند و هر روز به زد و خورد ميپرداختند و 
جنگ مغلوبه بود. آنگاه مروان خدعه كرد و آنها را به صلح خواند و چون دل بصلح دادند غافلگير بر آنها تاخت و چون 

جنگ علت تجديد پادشاهى بنى اميه شد كه پادشاهى از آنها به خاندان اسد بن  آماده جنگ نبودند شكست خوردند و اين
 .عبد العزى رفته بود كه ابن زبير از ايشان بود

 .اند كه مروان نخستين كس بود كه خالفت را بشمشير گرفت بدين جهت جمعى گفته

اند. عمرو  شان باين جنگ تفاخر بسيار كردهاين جنگ از جنگهاى مشهور است و يمنيان بدان بر نزاريان ميبالند و شاعران
 -جان ما از كشتگانى كه بخاك افتادند و طعمه گرگان شدند خشنود شد. مردان دلير جنگ«بن مخالة حمار كلبى گويد: 
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فه قيس را در مرج راهط ببرديم كه متفرق شدند و فراريانشان افروز بر اسبان الغر ميان آنها را بكشتند. ما حرمت دو طاي
از آن پس كه رفت و آمد زبيريان فراوان شد، خالفت را بمروان باز گردانيديم. اگر «و هم او گويد: » طعمه كسان بودند.

 .«خليفه از ما نباشد هيچكس جز با رضاى ما بخالفت نخواهد رسيد

بجان من قسم كه جنگ راهط شكافى بزرگ ميان ما «ار از فرار خود در آن روز گويد: و زفر بن حارث كالبى در مقام اعتذ
هاى ما بآنها نرسيده باشد و كشتگان راهط همچنان بمانند. گاه باشد كه بر زباله  بجا نهاده است. آيا مردم كلب بروند و نيزه

دار  ح خود را بمن نشان بده كه جنگ پيوسته دامنهپدر! سال زمين، چراگاه برويد اما كينه جانها همچنان بجاى ماند. اى بى
ميشود. پيش از آن من چنين خبطى نداشتم كه بگريزم و يارم را پشت سر واگذارم. جهش اسب تيزرو ترا بمحل امن رسانيد 
و گوئى از باالى كوههاى سلمى صحراها ديده ميشد و چون قوم ايمن شدند و روز طوالنى شد در سنجار اشك فراوان 

 .«يختمر 

بجان من كه جنگ راهط براى زفر دردى باقى گذاشت كه طبيب عالج آن «و جواس بن قعطل كلبى بجواب او گويد: 
 .«هاى تيز را كه بدست جوانان شجاع بود بديد عقب برگشت نتواند كرد. سالح خواست اما چون شمشيرهاى بران و نيزه

 .وزهاى بزرگ داشتدر مرج و قنا مروان ر «فرزدق نيز در اين باب گويد: 

من ديدم كه بنى مروان بوسيله شمشير غفلت از بصيرتها ببردند. اگر قيس بروز راهط با كسانى جز آنها مقابله كرده بود، با 
 .«شمشيرهاى تيز مرگ مقابله ميكرد ولى مردم قيس بروز راهط با كوه استوار ابى العاص روبرو بودند
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پدر تو وقتى ستونهاى اميه برافتاده بود از آن حمايت كرد. «ه عبد الملك گويد: كثير بن عبد الرحمن خزاعى نيز خطاب ب
 نيروى ملك سستى گرفته بود و او
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 .«آنرا بجاى نخستين آورد

رات برفته و بمردم نيل نيز رسيده گفتگوى اهل مرج تا اقصاى ف«و عبد الرحمن بن حكم برادر مروان بن حكم گويد: 
 .«است. اموال آنها بى صاحب است و سواران قوم كلب آنرا برميدارند

آنگاه مروان پس از اين جنگ سوى مصر رفت كه مطيع ابن زبير بودند و با آنها جنگهاى بزرگ داشت كه از دو گروه مردم 
جحدم فهرى حاكم ابن زبير را از ميان خويش برون كردند و بسيار كشته شد تا به اطاعت وى باز آمدند و عبد الرحمن بن 

مروان پسر خود عبد العزيز را در آنجا نيابت داد، و اين بسال شصت و پنجم بود، و سوى دمشق بازگشت. و هم او عبيد 
باشد. عبيد اهللا اهللا بن زياد را با سپاه بسيار براى تسلط بر جزيره و عراق فرستاد كه هر شهرى را گشود حكومت آن با وى 

با قريب هشتاد هزار كس حركت كرد و چون بديار جزيره رسيد خبر يافت كه سليمان بن صرد خزاعى و مسيب بن نجبه و 
ديگران با قريب چهار هزار كس كه آنها را سپاه توبه گران ميگفتند بخونخواهى حسين بن على بن ابى طالب حركت كرده و 

اند و عبيد اهللا بن حصين بن نمير و ديگر سران شام را سوى آنها فرستاد كه  ين است رسيدهبه عين الورده كه همان رأس الع
جنگى سخت كردند و سليمان بن صرد و مسيب ابن نجبه و بيشتر آن سپاه كشته شدند و باقيماندگان در آغاز شب راه  

 .كوفه را پيش گرفتند و اين در همانسال شصت و پنجم بود

ه رمضان همين سال در شصت و يك سالگى در دمشق بمرد و همانجا بخاك رفت. حكومت وى نه مروان بن حكم سوم ما
 .ماه و چند روز بود

سابقه ميكرد. كاتبانش  وى مردى دراز و تيره رنگ و كبود چشم و مدبر بود و بى ترس با كارها روبرو ميشد و تدبيرهاى بى
 .بن سعيد خشنى و عبيد بن اوس غسانى بودند ابو الزعيزعه آزاد شده او و سرجون نصرانى و سليمان
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» آمنت بالعزيز الحكيم«و بقولى » آمنت بالّله العزيز الحكيم«و بقولى » آمنت بالّله«و بقولى » العزة لّله«نقش انگشترش 
 .او ابو سهيل اسود و بقولى آزاد شده او ابو المنهال بود بود و قاضيش ابو ادريس خوالنى و حاجبش آزاد شده
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  ذكر روزگار عبد الملك بن مروان

اش ابو الوليد و مادرش عايشه دختر معاوية بن مغيرة بن ابى العاص بن اميه بود، در رجب  بيعت عبد الملك بن مروان كه كنيه
فارس و خراسان و واليتهاى ماوراى آن در تصرف ابن زبير سال شصت و پنجم انجام گرفت در حالى كه حجاز و عراق و 

بود و مختار بن ابو عبيدة بن مسعود ثقفى بر كوفه تسلط داشت و دعوت ابن حنفيه را نمودار كرده و بقاتالن حسين 
 .پرداخته و بسيار كس از آنها را كشته بود

بن حارث نخعى را با دوازده هزار كس بمقابله او  عبيد اهللا بن زياد سوى موصل رفت و مختار، ابراهيم بن اشتر مالك
فرستاد كه بر ساحل زاب در واليت موصل روبرو شدند و جنگى سخت كردند كه عبيد اهللا بن زياد و حصين بن نمير 

سكونى و شرحبيل بن ذى الكالع حميرى با جمعى فراوان از مردم شام كشته شدند و اين بروز عاشوراى سال شصت و 
 :ابن مفرغ حميرى درباره قتل عبيد اهللا گويدهفتم بود. 

و مختار همچنان مقيم كوفه » اى مقتول خدا بمرد. كسى كه در زندگى به پيمان خود وفا نكرد و بر كنار زاب چون بنده»
بود تا مصعب بن زبير با مردم بصره بهمراهى مهلب بن ابى صفره ازدى عتكى و ديگر سران سوى او رفت و شكستش داد 

  قصر امارت كوفه محصور كرد كه عاقبت دست از جان بشست و با گروهى و در
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از ياران خود برون شد و ثبات ورزيد تا كشته شد و اين به نيمه ماه رمضان همين سال شصت و هفتم بود. بقيه ياران مختار  
 .ابن زياد شدند كه همگى را كشت. پيروان مختار را خشبيه ميگفتندكه ششهزار كس بودند تسليم 

مسعودى گويد: پس از آن عبد الملك سوى عراق رفت و با مصعب بن زبير در مسكن عراق روبرو شد و در جمادى االول 
 .سال هفتاد و دوم مصعب را بكشت

بروز مسكن مصيبت بزرگ قتل پسر حوارى پيغمبر بود  « عبد اهللا بن قيس رقيات كه از پيروان آل زبير بود در اين باب گويد:
آنگاه حجاج بن يوسف بن حكم بن ابى عقيل بن مسعود » كه مضريان عراق با او خيانت كردند و ربيعه بر او تسلط يافت.

بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف قسى بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
كرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر را با سپاه خود سوى عبيد اهللا بن زبير بن عوام فرستاد كه او را در مكه و ع

سپس در مسجد الحرام محاصره كرد كه بروز سه شنبه هفدهم جمادى االول سال هفتاد و سوم در هفتاد و سه سالگى 
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ر عبيد اهللا اسماء دختر ابو بكر ملقب به ذات النطاقين خواهر تنى همانجا كشته شد و حجاج بگفت تا او را بياويختند. ماد
عايشه در آن وقت زنده بود و بسن صد سال رسيده بود و يك دندانش نيفتاده و يك مويش سپيد نشده و عقلش خلل 

فيان بمرد تا وقتى كه كشته نيافته بود فقط نابينا شده بود. دوران فتنه ابن زبير از وقتى كه معاوية بن يزيد بن معاوية بن ابى س
 .شد هشت سال و نه ماه بود

از جمله حوادث مهم دوران عبد الملك قصه شورش عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بن قيس بن معدى كرب كندى بود كه 
 بسال هشتاد و يكم رخ داد. حجاج او را با سپاهى فراوان و تجهيزات كامل كه سپاه طاوسان ناميده ميشد سوى سيستان

  بجنگ رتبيل شاه زابلستان فرستاده بود و او واليتهاى بسيار از آنها بگشود ولى
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حجاج در نامه خود او را ناتوان شمرد و خشونت كرد، او نيز سران اهل عراق را كه همراه وى بودند به خلع حجاج خواند 
 .جاج را دشمن داشتند و از سطوت او بيم داشتند بپذيرفتند و حجاج را خلع كردندو آنها نيز كه ح

پس از آن عبد الرحمن حركت كرد و بازگشت كه حجاج را از عراق برون كند و از عبد الملك بخواهد تا او را بجاى حجاج 
دو پيوستند عبد الملك را خلع كرد، و بنشاند وقتى جماعت او بزرگ شد و بسيارى از سران و مردم و قاريان و زهاد عراق ب

ناميد. بدو گفته » ناصر المؤمنين«اين در استخر فارس بود، و همه مردم عبد الملك را خلع كردند. ابن اشعث خويشتن را 
بودند كه وى همان قحطانى است كه يمانيان انتظار او را ميبرند و ملك آنها را تجديد خواهد كرد. وقتى بدو گفتند كه نام 

قحطانى موعود سه حرف است. گفت نام من عبد است و الرحمن جزو نام من نيست. حجاج بمقابله او شتافت و در 
هفت فرسخى شوشتر از واليت اهواز با او روبرو شد. ابن اشعث ياران حجاج را شكست داد و قريب هشت هزار كس از 

عث نيز برفت و در خريبه بصره فرود آمد و اين بسال آنها را بكشت. حجاج ببصره رفت و در زاويه اقامت گرفت. ابن اش
هشتاد و سوم بود. نزديك دو ماه در ميانه جنگ بود پس از آن ابن اشعث با عده كمى از ياران خود شبانه سوى كوفه رفت 

ند و تا بر آنجا تسلط يابد و صبحگاه ياران وى با عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب بيعت كرد
حجاج با آنها روبرو شد و شكستشان داد كه به ابن اشعث پيوستند. آنگاه ابن اشعث از كوفه برون شد و در دير الجماجم 
فرود آمد. حجاج نيز بيامد و در دير قره فرود آمد. وى به عبد الملك نوشته و از او كمك خواسته بود و او نيز پسر خود 

خود محمد بن مروان بكمك او فرستاد و در دير الجماجم نزديك چهار ماه جنگ كردند  عبد اهللا بن عبد الملك را با برادر
 .اند هشتاد جنگ در ميانه رفت و چنانكه گفته
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 .ابن اشعث هشتاد هزار و بقولى بيشتر سپاه داشت و سپاه حجاج كمتر بود

ين بزرگتر و هول انگيزتر از اين جنگها نبوده بود. پس از آن ابن اشعث و مردم عراق شكست خوردند پس از جنگهاى صف
و مردم بسيار از آنها كشته شد و ابن اشعث سوى بصره رفت و حجاج به تعقيب او رفت كه از بصره برون شد و باز در 

بسيار شد و ابن اشعث با همراهان خود برفت تا مسكن عراق روبرو شدند كه مردم عراق شكست خوردند و از آنها كشتار 
بسيستان رسيد و با رتبيل مكاتبه كرد و پيش او رفت. حجاج نيز سپاه فراوان بسيستان فرستاد و به رتبيل نوشت كه ابن 

كرد كه اشعث را با همراهانش تسليم كند و وعده داد كه اگر چنين كند مال فراوان باو بدهد و خراج از او بردارد و تهديد  
 .اگر نكند سپاه فراوان سوى وى خواهد فرستاد

رتبيل نيز خيانت كرد و ابن اشعث را بفرستاده حجاج تسليم كرد كه او را بسوى حجاج روانه كرد ولى ابن اشعث خويشتن را 
و چهارم  از باالى يكى از قصرهاى رخج بينداخت و بمرد كه سر او را بر گرفتند و پيش حجاج بردند و اين بسال هشتاد

 .بود

حجاج سر را پيش عبد الملك فرستاد و عبد الملك نيز آنرا پيش برادر خود عبد العزيز بمصر فرستاد. شاعر در اين باره  
تنى بخاك افتاد كه سرش بمصر است و پيكرش به رخج. او را بناحق بكشتند، آنگاه گفتند بيعت كنيد و بريد سرى «گويد: 

 .«معتبر و روشن را همراه برد

عبد الملك دهم شوال سال هشتاد و ششم پس از شصت و دو سالگى و بقولى بيشتر در دمشق بمرد و همانجا خاك شد. 
 .دوران وى بيست و يك سال و دو ماه و ده روز بود

چرده و متوسط القامه بود، با ريش دراز. سر رشته كارها را شخصاً بدست ميگرفت و بيدار كار خويش و دورانديش  وى سيه
 .ود و كار دشمن و جنگ را بكس نميگذاشتب

خطر ميجست و مغرور ميشد. كاتبانش قبيصة بن ذؤيب خزاعى و ابو الزعيزعه و عمرو  در بسيارى كارها خطا ميكرد اما بى
  بن حارث آزاد شده بنى عامر بن لوى و سرجون
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دار قضايش ابو ادريس خوالنى و عبد اهللا بن قيس بن عبد مناف و  و عهده» آمنت به مخلصاً «قش انگشترش رومى بودند. ن
حاجبش آزاد شده او يوسف بود، ابو الزعيزعه نيز حاجبى او ميكرد. بدوران او عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب كه نابينا 
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ى درگذشت و محمد بن حنفيه ابو القاسم محمد بن على شده بود بسال شصت و هشتم در طايف در هفتاد و يك سالگ
 .بن ابى طالب بر او نماز كرد

محمد بن حنفيه نيز در محرم سال هشتاد و يكم در شصت و پنج سالگى در مدينه بمرد و ابان بن عثمان كه در آن هنگام 
بن حنفيه گفتگوى مفصل و ادعاهاى  از جانب عبد الملك حاكم مدينه بود بر او نماز كرد. شيعيان كيسانى درباره محمد

 .بسيار دارند
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  ذكر روزگار وليد بن عبد الملك

اش ابو العباس و مادرش والده دختر عباس بن جزء بن حارث عبسى بود، در  بيعت وليد بن عبد الملك بن مروان كه كنيه
نود و ششم در چهل و سه سالگى در دمشق دمشق بروز وفات عبد الملك انجام گرفت و در نيمه جمادى اآلخر سال 

گون بود با بينى پهن و اثر آبله  بمرد و همانجا خاك شد. دوران وى نه سال و هشتماه و پنج روز بود. وى بلند باال و سبزه
 .بر چهره داشت. جلو ريش او سپيد بود و آنرا رنگ نميكرد

و از نتيجه كار غافل ميماند. هنگام سطوت كس با  خود ميشد لهجه مغلوط داشت و سطوتش سخت بود. هنگام غضب بى
 .او سخن نيارست گفت كه در خونريزى بيباك بود

كاتبانش عبد اهللا بن هالل ثقفى و صالح بن عبد الرحمن آزاد شده بنى مرة بن عبيد و قعقاع بن خليد عبسى و سليمان بن 
بكر محمد بن حزم و حاجبش آزاد شده او يزيد و قاضيش ابو » يا وليد انك ميت«سعد خشنى بودند. نقش انگشترش 

 .بود

مسعودى گويد: وفات حجاج بن يوسف بن ابى عقيل كه از جانب وليد و پدرش حكومت عراق داشت، در واسط عراق 
بماه رمضان سال نود و پنجم نه ماه پيش از مرگ وليد بود. مدت حكومت حجاج بيست سال بود و يكصد هزار هزار و 

 .زار درم در بيت المال بجا گذاشتچند ده هزار ه
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وقتى بحكومت عراق رسيد خراج آنجا يكصد هزار درم بود و با خشونت و بدرفتارى وى همچنان ويران شد تا خراج آن به 
 .بيست و پنجهزار هزار درم رسيد

اى «اند گفت:  زن حجاج بود و طالقش داده بود وقتى او را بديد كه در پارچه پيچيده هند دختر اسماء بن خارجه فزارى كه
اند حقا كه از مرگت چشمها روشن شد. همسنگ شيطان رجيم بودى و چون بمردى شيطان  ات پيچيده پيكرى كه در پارچه

ردها كشته شده بودند يكصد و عده كسانى كه حجاج گردن زده بود بجز آنها كه در جنگها و زد و خو » بتو درود گفت.
بيست هزار كس بود. از آن جمله سعيد بن جبير يار عبد اهللا ابن عباس بود كه كنيه ابو عبد اهللا داشت و وابسته بنى والبة 
بن حارث بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزيمه بود. وى سياه بود و حجاج بسال نود و چهارم او را بسبب اينكه با محمد 

خروج كرده بود بكشت. كميل بن زياد نخعى از بنى صهبان، يار على بن ابى طالب نيز از جمله مقتوالن وى بود. بن اشعث 
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وقتى حجاج بمرد پنجاه هزار مرد و سى هزار زن در محبس او بود، محبس او سقف نداشت و چيزى نبود كه محبوسان را 
 .ميدادنداز گرما و سرما محفوظ دارد و آب آلوده بخاكستر به آنها 

                         

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٢٩٨واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

  ذكر روزگار سليمان بن عبد الملك

اش ابو ايوب بود بروز وفات پدرش وليد انجام گرفت. مادر وى والده بود كه  بيعت سليمان بن عبد الملك بن مروان كه كنيه
هنگامى كه براى كمك ببرادرش در كار محاصره قسطنطنيه در مادر برادرش وليد نيز بود. وفات وى دهم صفر سال نوزدهم 

مرج دابق قنسرين اردو زده بود در سى و نه سالگى رخ داد. حكومت وى دو سال و هشتماه و پنج روز بود. وى بلند باال 
 .بودو سپيد چهره و نكوروى و خوش اندام بود، با موى مجعد سياه. زبانش فصيح بود. در ادب دست داشت. نرمخوى 

بجوانى و جمال خود سخت ميباليد. پرخور و شكمباره و زيبا بود. بكار خونريزى شتاب نداشت و از مشورت خيرخواهان 
دريغ نميكرد. بسيار حسود بود. كاتبان وى عبد العزيز بن حارث بن حكم بن ابى العاص و سليمان بن نعيم حميرى و ابن 

و قاضيش محمد بن حزم و حاجبش آزادشده او ابو عبيده و بقولى » لّلهآمنت با«بطريق نصرانى بودند. نقش انگشترش 
 .آزادشده او مسلم بود

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٢٩٩واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

  ذكر خالفت عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا

اش ابو حفص و مادرش ام عاصم دختر عاصم بن عمر بن خطاب بود،  بيعت عمر بن عبد العزيز بن مروان بن حكم كه كنيه
 .از محاصره قسطنطنيه باز گردانيددر روز مرگ سليمان انجام گرفت. او كس فرستاد و مسلمه را 

مدتى را كه مسلمه در محاصره آن شهر گذرانيده بود سابقاً در همين كتاب جزو اخبار ملوك روم پس از ظهور اسالم در 
 .ايم پادشاهى تيدوس معروف به ارمنى آورده

مص مجاور قنسرين، بطوريكه  عمر بروز جمعه ده روز مانده از رجب سال صد و يكم در سى و نه سالگى در دير سمعان ح
گون و  اند از طرف كسان خود مسموم شد و بمرد. مدت خالفتش دو سال و پنج ماه و پنج روز بود. وى سبزه گفته

نكوروى و الغر اندام بود با ريشى نكو و چشمانى فرورفته و از لگد اسبى كه در كودكى خورده بود نشانى بچهره داشت. 
 .ت مرگ خضاب نكردريشش سپيد شده بود و تا وق

مردى فضيلت پيشه بود و دين را بدنيا ترجيح ميداد و چون كسى كار ميكرد كه از امروز بيمناك و بفردا اميدوار است و 
عمر «و بقولى » لكل عمل ثواب«رفتار كسان خود را با دين منطبق ميكرد. كاتب وى ليث ابن ابى رقيه و نقش انگشترش 

 .بود» يؤمن بالّله مخلصا

 .ده دار قضايش عبد اهللا بن سعد ايلى و حاجبش آزاد شده او مزاحم و بقولى حسين بودعه
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  ذكر روزگار يزيد بن عبد الملك

اش ابو خالد و مادرش عاتكه دختر يزيد بن معاويه بود، در همان روز مرگ عمر  بيعت يزيد بن عبد الملك بن مروان كه كنيه
شعبان سال صد و پنجم در سى و نه سالگى درگذشت و انجام گرفت و در بلقاى دمشق بروز جمعه پنج روز مانده از 

اى گرد و موى سياه، سرشار از جوانى، مغرور و  دوران وى چهار سال و يك ماه بود. وى بلند باال و تنومند بود با چهره
ة بن نشين. صوابى نميدانست كه بدان پردازد و خطائى نميشناخت كه از آن بگذرد. كاتبانش اسام متكبر و عياش و خلوت

 .و حاجبش آزاد شده او سعيد و به قولى خالد بود» قنى الحساب«زيد سليحى و زيد بن عبد اهللا بودند. نقش انگشترش 

از حوادث مهم دوران وى اين بود كه يزيد بن مهلب بن ابى صفره او را خلع كرد. ابى صفره ظالم بن سراق بن صبح بن  
تيك بن اسد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة كندى بن عمرو بن عدى بن وائل بن حارث ابن ع

 .الغطريف ابن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن بن ازد دراء بن غوث بن بنت بن مالك زيد بن كهالن بن سبأ بود

  يزيد در زندان عمر بن عبد العزيز بود زيرا به سليمان بن عبد الملك نوشته
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بود كه هنگام فتح گرگان و طبرستان اموالى بتصرف آورده است و عمر اموال مذكور را از او مطالبه ميكرد. وقتى عمر 
بمرد، و اين در رجب سال صد و يكم بود، يزيد از زندان بگريخت و سوى بصره رفت كه حكومت آن با عد بن ارطاة 

قتى خبر حركت يزيد را سوى بصره شنيده بود چند تن از برادران او را بمحبس انداخته بود. يزيد از او فزارى بود. وى و 
خواست كه آنها را رها كند اما نپذيرفت. گروهى فراوان بدور يزيد فراهم شدند و او مال بخشيد و يارانش بسيار شدند، 

اهواز و فارس و كرمان تسلط يافت و يزيد بن عبد  آنگاه سوى عدى رفت و او را گرفت و محبوس كرد و بر بصره و
الملك را خلع كرد. يزيد برادر خود مسلمة بن عبد الملك و برادرزاده عباس بن وليد بن عبد الملك را با سپاه فراوان سوى 

، مقابل شدند و او فرستاد. يزيد بن مهلب نيز با سپاه بسيار از بصره برون شد و دو گروه در عقر، كه جزو سرزمين بابل بود
جنگى سخت كردند. يزيد با تنى چند از برادرانش و گروه بسيار از مردم عراق كشته شدند و بقيه فرار كردند و اين بسال 

 .صد و دوم بود

گويند كسى كه يزيد را كشت، يزيد القحل بن عياش بن حسان بن سمير بن شراحيل ابن عرين بن ابى جابر بن زهير بن 
 .جناب بود
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پس از آنكه آرزو كرديد حق بباطل غلبه كند ما يزيد بن مهلب را بكشتيم. «بن رفل كلبى در اين باب بتفاخر گويد: مسيب 
رفيع بن ازير اسدى نيز درباره كشته شدن يزيد خطاب » منافقى از مردم عراق نبود مگر آنكه قاتل وى از طايفه قضاعه بود.

امير مؤمنان ما بسوى تو ميآئيم و سرهائى را كه ميان بابل و عقر چيده شده اى «بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان گويد: 
 .«است براى تو ميآوريم. يزيد بن مهلب غافل بود كه دستخوش مرگ ناگهان شد

 .ها نشستند و به قندابيل سند رفتند باقيمانده آل مهلب و پيروانشان به كشتى
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مسلمه، هالل بن احوز مازنى را به تعقيبشان فرستاد كه در سند بآنها رسيد و جمعى را بكشت و باقيمانده را اسير كرد. 
مهلب هنگام وفات، يزيد بن مهلب را در قلمرو خود نيابت داده و برادران ديگر را به اطاعت او خوانده بود. وفات مهلب 

در مرو رود خراسان كه امارت آنجا داشت رخ داد. نهار بن توسعه تميمى درباره او گويد: در ذى حجه سال هشتاد و ششم 
بدانيد كه پس از مهلب عزت قرين تقوى برفت و بخشش و كرم بمرد و در مرو رود بگور شد و از شرق و غرب نهان «
 .«شد
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  ذكر روزگار هشام بن عبد الملك

اش ابو الوليد و مادرش ام هشام، دختر هشام بن اسماعيل بن هشام بن وليد بن  بيعت هشام بن عبد الملك بن مروان كه كنيه
چهارشنبه ششم ماه ربيع اآلخر سال صد و بيست و پنجم مغيره مخزومى بود در همان روز مرگ يزيد انجام گرفت و بروز 

 .در پنجاه و سه سالگى در رصافه كه جزو واليت قنسرين و مجاور صحراست درگذشت

حكومت وى نوزده سال و هفت ماه و يازده روز بود. وى سفيد مايل بزرد بود و چشمى لوچ داشت و ريش خود را رنگ 
تخوى و سخت سر و باريك بين و مال اندوز و كم بخشش بود، بكار دولت دقيق بست، چهارشانه و خوش اندام و درش مى

 .اى از كار ممالك از او پنهان نبود و در كار رعيت مدبر بود، كارها را شخصاً بدست داشت و هيچ نكته

ك بودند. نقش كاتبانش محمد بن عبد اهللا بن حارثه انصارى و اسامة بن زيد سليحى و سالم آزاد شده سعيد بن عبد المل
دار قضايش محمد بن صفوان جمحى و نمير بن اوس اشعرى بودند و حاجبش  بود و عهده» الحكم للحكيم«انگشترش 

 .آزاد شده او غالب بود

  بسال هفدهم حكومت وى كه سال صد و بيست و دوم بود زيد بن على بن حسين بن
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على بن ابى طالب با گروه كمى در كوفه كه حكومت آن با يوسف بن عمر ثقفى بود قيام كرد. مردم بسيار با زيد بيعت كرده 
بودند، اما از او كناره گرفتند و ياريش نكردند. يوسف بن عمر با گروهى فراوان با او مقابل شد و زيد با آنها جنگى سخت  

 .شد و او را در كناسه كوفه آويختند ان خود كشتهكرد تا در صفر همين سال با همراه
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  ذكر روزگار وليد بن يزيد بن عبد الملك

اش ابو العباس و مادرش ام حجاج دختر محمد بن يوسف بن حكم بن ابى عقيل  بيعت وليد بن يزيد بن عبد الملك كه كنيه
 .ثقفى بود بوقت مرگ هشام انجام گرفت

تقرب داد و يمنيان را دور كرد و سرانشان را تحقير كرد و خالد قسرى را كه پسر عبد اهللا بن يزيد بن وى قبايل نزارى را 
اسد بن كرز بن عامر بن عبد اهللا بن شمس بن غمغمة بن جرير بن شق الكاهن بن صعب بن يشكر بن رهم بن افرك بن 

ان بود و حكومت عراق و اهواز و فارس و جبال داشته افصى بن نذير بن قسر بن عبقر بن انمار و ساالر و مورد توجه يمني
بود و برادرش اسد بن عبد اهللا حاكم خراسان بود، اين خالد را به يوسف بن عمر ثقفى حاكم عراق سپرد كه او را به كوفه 

 .برد و شكنجه كرد تا بمرد

آيا بهيجان «كه آغاز آن چنين است:   اى دراز آنگاه وليد به سرزنش يمنيان و ياد آورى خالد و تفاخر بنزار در قصيده
ملك خويش را به بنى نزار «در آن قصيده چنين گويد: » اى كه پيوسته بود و ببريد يادكنى نيامدى كه ايام وصال را با رشته

 .استوار كرديم و هر كه را منحرف شده بود بكمك آنها باستقامت آورديم

  ز او حمايت نكردند؟ كسى كهاين خالد است كه اسير ماست اگر مرد بودند چرا ا
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 .«از قديم ساالر و سرورشان بود ننگ را سايه او كرديم

آنگاه از وليد پياپى اعمالى سر زد كه مورد اعتراض مردم شد و يزيد بن وليد كسان را بخلع او خواند و يمنيان همگى 
رفتند و بكمكش برخاستند و با وى به حاكم وليد در دمشق حمله بردند و با يزيد بيعت كردند. پس از آن دعوت او را پذي

بقصد وليد كه در قلعه معروف بخرا در صحراى مجاور حمص و دمشق بود حركت كردند و او را در چهل و دو سالگى 
بيست و ششم بود. و دو پسرش حكم و عثمان را  بكشتند و اين بروز پنجشنبه دو روز مانده از جمادى اآلخر سال صد و 

كه هر دو وليعهد او بودند بگرفتند كه بعداً در دمشق با يوسف بن عمر و ثقفى كشته شدند و اصبغ بن ذؤاله كلبى در اين 
كيست كه به قيس و خندف و سرانشان از عبد شمس و هاشم خبر دهد كه ما امير مؤمنان را بتالفى خالد  «باب گويد: 

 .«يم و دو وليعهدش را بچند درم فروختيمكشت
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امير مؤمنان را بتالفى خالد چنان كرديم كه نه براى سجده، به بينى درافتاده بود. اگر قسرى «و خلف بن خليفه بجلى گويد: 
 .«كشتيمبسفر هالك رفت، ابو العباس نيز باز نخواهد گشت. اى معد! خوارى را بپذير كه ما امير مؤمنان را به تالفى خالد ب
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 ذكر روزگار مروان بن محمد

اش ابو عبد اهللا و ابو عبد الملك و مادرش كنيزى زباده نام بود كه بابراهيم  بيعت مروان بن محمد بن مروان بن حكم كه كنيه
محمد بن مروان رخ داد كه ابراهيم بر مقدمه سپاه مصعب بن بن اشتر نخعى تعلق داشته بود بروز كشته شدن ابراهيم بدست 

زبير و محمد بر مقدمه سپاه برادرش عبد الملك بن مروان بود و بقولى زباد از ابراهيم آبستن بود و مروان را بر بستر محمد 
ه ملكشان بدست  بن مروان بزاد، بنى اميه خوش نداشتند كه كنيززادگان عهده دار خالفت شوند زيرا معتقد بودند ك

اى منقرض ميشود و اين مروان بن محمد بود. بيعت او بروز دوشنبه چهاردهم صفر سال صد و بيست و هفتم  كنيززاده
 .انجام گرفت

مروان در حران جزيره اقامت گرفت. همه پادشاهان بنى اميه كه پيش از او بودند در دمشق اقامت ميگرفتند و بعضيشان نيز 
دوران مروان همه فتنه و جنگ بود و كارش سامان نگرفت. مردم حمص با او مخالفت كردند و از مقيم باديه بودند. 

اطاعتش بدر رفتند كه چند بار بجنگشان رفت و آنها را محاصره كرد. مردم مصر نيز او را خلع كردند و سپاهى بدانجا 
 .فرستاد تا به اطاعت باز آمدند

  ك و ديگر امويان با وى مخالفتسليمان و ابان پسران هشام بن عبد المل
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كردند و بارها بجنگ او آمدند. ثابت بن نعيم جذامى نيز مخالفت او كرد و بسيارى از واليتهاى شام چون فلسطين و غيره 
خارجى صفرى بر عراق استيال يافت (در صورتى  همدست او شد. ضحاك بن قيس شيبانى از بنى محلم بن ذهل بن شيبان 

كه هيچكس از خوارج پيش از مروان و پس از او بر عراق استيال نيافت) و با سپاهى فراوان به جنگ مروان آمد، سليمان 
ى بن هشام بن عبد الملك نيز با همه وابستگان و ياران خود همراه او بود و در نماز بضحاك اقتدا كرد و تابع وى شد. يك

بينى كه خدا نصرت خويش را فرود آورده و قريش پشت سر بكر بن  مگر نمى«از شاعران خارجى در اين باره بتفاخر گويد: 
 .«وائل نماز كرده است

دو گروه در كفرتوثاى جزيره مقابل شدند و روزهاى بسيار بجنگهاى سخت گذشت تا ضحاك با خيبرى جانشينش كشته 
 .دند و اين بسال صد و بيست و نهم بودشدند و بقيه خوارج پراكنده ش
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الحق بساالرى ابو حمزه مختار بن عون ازدى  -خوارج اباضيه نيز از يمن از جانب عبد اهللا بن يحيى كندى ملقب به طالب
و بلج بن عقبه بيامدند و بروز عرفه همانسال نزديك مكه فرود آمدند و عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان 

مكه تا خاتمه حج با آنها ماليمت كرد، پس از آن بگريخت و مكه را خالى كرد و سوى مدينه رفت و خوارج وارد  حاكم
مكه شدند. آنگاه عبد الواحد سپاهى براى مقابله آنها فراهم آورد و عبد العزيز بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان را ساالر آن  

ام در قديد روبرو شدند و عبد العزيز با گروهى بسيار  صفر سال صد و سى كرد. خوارج از مكه برون آمدند و دو گروه در
از سپاه وى كشته شدند كه از جمله هفتصد كس از مردم مدينه و بيشتر از قريش بودند و جز معدودى جان نبردند و شاعر 

 .«نهانى بگريم و بايد علنى بگريمروزگار با من چكار دارد. جنگ قديد مردان مرا نابود كرد. بايد پ«سراى ايشان گفت:  نوحه
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آنگاه خوارج وارد مدينه شدند و سه ماه بر آنجا تسلط داشتند. مروان، عبد الملك بن محمد بن عطيه سعدى از سعد بن 
القرى مقابل شدند و بلج و بيشتر خوارج كشته شدند  بكر بن هوزان را با چهار هزار كس به جنگ آنها فرستاد كه در وادى

و ابو حمزه جان بدر برد و بمكه رفت و عبد الملك از دنبال او رفت و او را با جمعى از يارانش در آنجا بكشت و 
روبرو  باقيمانده به عبد اهللا بن يحيى پيوستند. آنگاه عبد الملك سوى يمن رفت و عبد اهللا بن يحيى در اطراف صنعا با وى
 .شد و جنگى سخت كردند كه عبد اهللا و بيشتر يارانش كشته شدند و اين در همين سال صد و بيست و نهم بود

در خراسان نيز كار ابو مسلم قوت گرفت و نصر بن سيار حاكم مروان را از آنجا برون كرد و قحطبة بن شبيب طايى را با 
اكم مروان را در گرگان با قريب سى هزار كس و عامر بن ضباره مرى را در سپاه فراوان بفرستاد كه نباتة بن حنظله كالبى ح

اصفهان با قريب چهل هزار كس بكشت، سپس با سپاه خود رو به عراق نهاد و يزيد بن عمرو بن هبيره فزارى حاكم مروان 
ق شد و سياهپوشان بكوفه بمقابله او آمد و بر ساحل فرات نزديك كوفه روبرو شدند كه ابن هبيره كشته شد و قحطبه غر 

 .رفتند و با ابو العباس سفاح بيعت كردند

آنگاه عبد اهللا بن على بن عبد اهللا بن عباس عموى سفاح با سپاهى بزرگ بجنگ مروان حركت كرد. مروان نيز با سپاهى 
ادى االخر سال صد و انگيز و عده بسيار حركت كرد و دو گروه بروز شنبه يازده روز مانده از جم فراوان و جماعتى هول

سى دوم در واليت موصل بر ساحل زاب روبرو شدند كه مروان شكست خورد و اردوگاه وى بدست حريف افتاد و گروه 
بسيار از سپاه وى كشته شد و او سوى شام رفت و سپاه بتعقيبش بود، از آنجا بمصر رفت و بشب يكشنبه سه روز مانده 

 .ين در صعيد مصر در هفتاد سالگى و بقولى كمتر از اين كشته شداز ذى حجه همين سال در بوصير اشمون
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 .دوران وى تا وقتى كشته شد پنج سال و ده ماه و يازده روز بود

انبوه. مردى كار ديده بود و  هاى پهن داشت با ريشى مروان كبود چشم بود و سپيد گونه آميخته بسرخى. سرى بزرگ و شانه
انداخت و عشاير را از يك ديگر خشمگين ميكرد و با   در قبال خستگى و رنج مقاومت بسيار داشت. قبايل را بهم مى

كارهائى روبرو بود كه رو بادبار داشت و ميخواست آنرا با قبال آرد. طايفه قيس عيالن را تقرب داد و از يمنيان ببريد و با 
 .كرد كه آنها نيز بدشمنى و ستيز او برخاستندآنها دشمنى  

كاتب وى عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن عبد اهللا بن جابر بن مالك بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب بود كه 
ام   دبيرى فصيح و بليغ بود و مجموعه رسائل او در دستهاست و سرمشق كسان است. من اعقاب او را بفسطاط مصر ديده

 .اند اى از ايشان دبيران خاندان طولون بوده مهاجر معروفند و عده -بعنوان بنىكه 

دار قضاى او عثمان بن عمرو بتى و حاجبش آزاد شده او صقالب  و عهده» فوضت امرى الى اهللا«نقش انگشتر مروان 
 .بود

يم از وقتى كه حسن بن على با مسعودى، ابو الحسن على بن حسين بن على، گويد: مدت پادشاهى بنى اميه بطوريكه گفت
معاويه صلح كرد و كار را بدو سپرد تا وقتى كه مروان آخرين پادشاه آنها كشته شد نود و يك سال و هفت ماه و بيست و 

 .هفت روز بود

هر گروه  اند، با مؤلفان تاريخ اختالف دارند و ما گفتار مؤلفان زيچ نجومى نيز در تعيين مدت آنها كه در كتابهاى زيچ آورده
مروج الذهب و «را درباره مدت ملك بنى اميه و ملوك پس از آنها تا بوقت حاضر بسال سيصد و چهل و پنجم در كتاب 

و  » فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف«و كتاب » معادن الجوهر فى تحف االشراف من الملوك و اهل الدرايات
اى از آنرا  ايم و در اين كتاب فقط شمه كه اين كتاب از پى آنست آورده» االستذكار لما جرى فى سالف االعصار«كتاب 

 .بدون شرح و تفصيل ياد ميكنيم تا خواندن آن آسان و بخاطر سپردنش ميسر باشد

                         

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٣١١واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

ذكر حوادثى كه پس از قتل مروان بر بنى اميه گذشت و پراكنده شدنشان در واليات و علت اينكه عبد الرحمن بن معاوية 
  اند و مطالب مربوط بدان بن هشام و فرزندانش تا بوقت حاضر بر اندلس حكومت يافته

محمد بن مروان كشته شد، بنى اميه از بيم جان در واليات پراكنده شدند زيرا عبد اهللا بن على بن عبد اهللا وقتى مروان بن 
بن عباس بن عبد المطلب بر ساحل رود ابى فطرس فلسطين نزديك بهشتاد تن از آنها را قطعه قطعه كرد، برادرش داود بن 

گون قطعه قطعه كرد. وقتى مروان كشته ميشد دو  ورتهاى گونهعلى نيز در حجاز چنين كرد و در حدود همين شمار را بص
پسرش عبد اهللا و عبيد اهللا كه هر دو عنوان وليعهدى داشتند با وى بودند و با جمعى از كسان و بستگان و خاصان خود و  

و بر ساحل نيل راه  گروهى از خراسانيان طرفدار بنى اميه كه بآنها پيوسته بودند بگريختند و سوى اسوان صعيد مصر رفتند
پيمودند تا وارد سرزمين نوبه و احابش شدند، و از سرزمين بجه گذشته رو به باضع نهادند كه بر كناره درياى قلزم بود و با 

اقوام سر راه جنگها و زد و خوردها داشتند و برنج و زحمت بسيار افتادند. عبيد اهللا بن مروان با جمعى از همراهان بدست 
گون ديدند. عبد اهللا بن مروان با كسانى كه  هاى گونه عطش و رنج هالك شدند و باقيماندگان سختيها و شگفتىدشمن يا از 

 نجات يافته بودند
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كسان و بستگان خود پنهان   به باضع رسيد كه در ساحل معدن و كنار سرزمين بجه بود و از دريا گذشته به جده رسيد و با
ميزيست و خشنود بودند كه پس از پادشاهى چون مردم عادى زندگى كنند. بدوران ابو العباس، عبد اهللا را دستگير و بزندان  

كردند و بقيه ايام ابو العباس و همه دوران منصور و مهدى و هادى بزندان بود تا رشيد او را كه پيرى نابينا شده بود برون 
» ام اى امير مؤمنان جوانى بينا بودم كه بحبس افتادم و پيرى نابينا هستم كه برون آمده«از حال او پرسيد كه گفت:  آورد و

 .گويند وى در ايام رشيد و بقولى در ايام مأمون بمرد

كرد كه   عبد الرحمن بن حبيب فهرى از جانب مروان حاكم افريقيه بود، وقتى مروان بمصر رسيد نامه بدو نوشت و ترغيب
 .سوى او برود و از كثرت سپاه و سالح و استوارى قلمرو خويش سخن آورد

سپس در اين باره بينديشيد و بدانست كه اگر مروان بيايد او مانند يكى از پيروان و سپاهيان وى خواهد شد و سياهپوشان 
. مروان نيز با شتاب از نيل گذشته سوى نيز بتعقيب او خواهند آمد و بمروان نوشت كه سپاهيان او بدين كار راضى نيستند

صعيد رفت كه آنجا كشته شد، به قولى نامه عبد الرحمن كه او را دعوت كرده بود وقتى رسيد كه از نيل گذشته بسمت غربى 
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رفته بود زيرا سياهپوشان با شتاب بتعقيب او بودند و بفسطاط مصر رسيده بودند. بدين جهت سوى بوصير اشمونين رفت  
ها سوى افريقيه رود ولى سياهپوشان از نيل گذشتند و شبانه او را كشتند و عبد  و صعيد مصر است تا از راه واحهكه جز 

اى ننوشته بود كه او را از رفتن به افريقيه باز دارد. پس از قتل مروان، گروهى از بنى اميه پيش عبد الرحمن رفتند  الرحمن نامه
بدست گيرند. از آن جمله عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان و و اميد داشتند در قلمرو او كار را 

  لؤى و عاص دو پسر وليد بن يزيد بودند. از دو پسر وليد كار نابابى سر زد و عبد الرحمن آنها را بكشت و عبد الرحمن
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او سخت بيمناك شد و بگريخت و از تنگه ما بين افريقيه و اندلس كه از درياى اقيانوس محيط بدرياى رومى ابن معاويه از 
 .ميرسد گذر كرد و باندلس رسيد كه حاكم آنجا يوسف بن عبد الرحمن فهرى بود

د عبد الرحمن بطمع چون از تعصب ميان يمانيان و نزاريان كه در اندلس بودند حوادث بزرگ زاده و سالها دوام داشته بو 
 .تسلط بر آنجا افتاد و با يمانيان مكاتبه كرد و آنها را بسوى خويش خواند و بدر آزاد شده خويش را سوى آنها فرستاد

آنها نيز تبعيت كردند و باطاعتش شتافتند و از آمدنش خرسند شدند. يوسف بن عبد الرحمن فهرى از كار وى خبر يافت و 
ن خود بمقابله او شتافت و جنگى سخت كردند كه يوسف بن عبد الرحمن شكست خورد و يارانش با نزاريان و ديگر يارا

 .بسختى كشتار شدند و اين بسال صد و سى و نهم بود

اى معتبر و مملكتى بزرگ است و وسعت آن چهل روز در چهل روز  آنگاه عبد الرحمن بر ديار اندلس استيال يافت كه ناحيه
ار و آباديهاى پيوسته دارد و شمشير در مخالفان نهاد و كارش استقرار يافت و همه باطاعتش راه است و شهرهاى بسي

اند. بهمين جهت اين باب را بنام ملوك آنجا اختصاص  آمدند و تاكنون در اندلس بنام هيچيك از بنى عباس خطبه نخوانده
 .ر و تبديل نيافته استداديم كه براى بنى اميه مملكتى جداگانه بود كه تاكنون بپاست و تغيي

االول سال صد و هفتاد و دوم وفات  -عبد الرحمن سى و سه سال و چهار ماه بر اندلس حكومت كرد و در غره جمادى
يافت. پس از او پسرش هشام بن عبد الرحمن بن معاويه هفت سال و نه ماه حكومت كرد و در صفر سال صد و هشتادم 

هشام بن عبد الرحمن بيست و هفت سال و يك ماه و بيست و پنج روز حكومت  وفات يافت. پس از او پسرش حكم بن 
حجه سال دويست و ششم وفات يافت. پس از او پسرش عبد الرحمن بن حكم بن هشام سى  كرد و سه روز مانده از ذى

 و دو سال و چهار ماه حكومت كرد و در
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ربيع االخر سال دويست و سى و هشتم وفات يافت. پس از او پسرش محمد بن عبد الرحمن بن حكم سى و چهار سال و 
ده ماه و بيست روز حكومت كرد و يك روز مانده از صفر سال دويست و هفتاد و سوم وفات يافت. پس از او پسرش 

سه روز حكومت كرد و نيمه صفر دويست و هفتاد و منذر بن محمد ابن عبد الرحمن يك سال و يازده ماه و بيست و 
پنجم وفات يافت. پس از او برادرش عبد اهللا بن عبد الرحمن بيست و پنج سال و پانزده روز پادشاهى كرد و در آغاز ربيع 

بن  اش عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم االول سال سيصدم وفات يافت. پس از او نوه
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان تا بوقت حاضر كه سال سيصد و چهل و پنجم است، 

 .چهل و پنج سال حكومت كرده و ديارش آباد است و عدل در آن روانست

بوده » بنى الخالئف«وانشان اند و عن اند هيچيك نام امير مؤمنان نداشته از اين پدران وى كه نام برديم و ملك اندلس داشته
ها در اين باب از او صادر و فرستاده شد و بر منبرها بنام  است تا وى بحكومت رسيد و بنام امير مؤمنان خوانده شد و نامه

او بعنوان امير مؤمنان خطبه خواندند و واليت عهد خويش را از ميان همه فرزندان به حكم بن عبد الرحمن داده كه آثار 
 .استعداد حكومت كردن را در او نمودار ديده استلياقت و 

اى از اخبار اين احكام اندلس را كه نام برديم، با تدبيرها و جنگها كه با اقوام مجاور چون جليقيان  مسعودى گويد: و ما شمه
ز آغاز فتح ها كه ا اند با جنگها و فتنه و جاسقس و وشكنش و قرمانيش و غوطس (گت) و فرنگان به خشكى و دريا داشته

طارق وابسته موسى بن نصير بسال نود و دوم و دوران وليد بن عبد الملك تاكنون در اندلس بوده است تا رفتن طارق 
وابسته موسى بآن ديار و كشتن لذريق پادشاه اشبان كه حكومت اندلس داشتند و رفتن موسى بن نصير پس از او و اقوام و 

 اى كه تاج ملوك سابقشان در آن بود همه را در و خانه عجايبى كه آنجا ديد با خبر ميز طال
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 .ايم آورده» وصل المجالس«كه منسوب بماست و كتاب » االخبار المسعوديات»

ا را كه از آغاز فتح در نيز جنگها و حوادث و زد و خورده» فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف«در كتاب 
اند تا بدوران رشيد كه حكومت آنجا به  ايم با خبر موسى بن نصير و حكامى كه پس از او بوده است آورده افريقيه بوده

اند تا وقتى كه  ابراهيم ابن اغلب بن سالم بن تميم بن سواده تميمى رسيد با خبر او و خبر فرزندانش كه پس از او بوده
شد و ابو عبد اهللا شيعى دعوتگر ملقب به محتسب بر قلمروشان تسلط يافت و قيام او بكمك بربران  حكومتشان منقرض 

كتامه و جنگها و زد و خوردها كه ميان او و خاندان اغلب بود و عاقبت كار را بدست عبيد اهللا داد و عبيد اهللا او را  
پاه براى تسخير مصر و گشودن آن كه بسال سيصد كشت. با سرگذشت عبيد اهللا و ساختن شهر مهديه و مكرر فرستادن س
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و دوم بود و وفات او كه ابو القاسم عبد الرحمن بجايش نشست، و خروج ابو يزيد مخلد بن كيداد بربرى زناتى اباضى 
فريقيه يفرنى نكارى بكمك اباضيه و جنگها كه ميان آنها و سپاه ابو القاسم بود و كسانى كه كشته شدند تا وقتى كه بر اكثر ا

تسلط يافت و ابو القاسم را در مهديه محاصره كرد تا همانجا بمرد، با خروج پسر وى اسماعيل بن ابى القاسم و مقابله او 
با ابو يزيد و جنگها كه در ميانه بود و پراكنده شدن سپاه ابو يزيد و محاصره او بوسيله اسماعيل تا وقتى كه پنج روز مانده 

و ششم ابو يزيد كشته شد و اينكه كشتگان آن جنگها آنچه بشمار آمد چهارصد هزار بود، با از محرم سال سيصد و سى 
وفات اسماعيل كه پس از او تاكنون حكومت با پسرش ابو تميم معد بن اسماعيل است، اين همه در آن كتاب هست با 

ها و  ايم. در اين مختصر فقط شمه دهآور » تقلب الدول و تغير االراء و الملل«اخبار ديگر كه بشرح و تفصيل در كتاب 
 .ها ميآوريم كه يادآورى كتابهاى سابق ما باشد نخبه
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ايم كه   يكى از متأخران را كه مخالف هاشميان طالبى و عباسى است و طرفدار امويان و قايل به امامت ايشانست ديده
هان اموى نيز چون خليفگان عباسى لقبها داشتند و در اين باب دو روايت آورده: يكى اينكه گويد محمد بن گويد: پادشا

عبد اهللا بن محمد قرشى از مصعب بن عبد اهللا از پدرش از جدش از سابق آزاد شده عبد الملك بن مروان نقل كرده كه از 
المستنصر «و يزيد بن معاويه » الناصر لحق اهللا«وية بن ابى سفيان امير مؤمنان عبد الملك شنيدم كه ميگفت امير مؤمنان معا

اند و روايت دوم گويد ابو مطرف از پدرش  و مروان المؤمن بالّله لقب داشته» الراجع الى اهللا«و معاوية بن يزيد » على الزيع
لقب داشتند، سليمان بن عبد الملك » هالمنتقم للّ «و وليد بن عبد اهللا » المؤثر المر اهللا«از جدش نقل كرده كه عبد الملك 

» الداعى الى اهللا«داشت وقتى رسم ناسزا را از منبر برداشت و عمر بن عبد العزيز را جانشين خود كرد » المهدى«لقب 
بود. هشام بن » القادر بصنع اهللا«كرد، لقب يزيد بن عبد الملك » المعصوم بالّله«لقب يافت. لقب عمر بن عبد العزيز را 

ناميدند زيرا تولد وى هنگامى بود كه خبر قتل مصعب بن زبير رسيد و چون پدرش بيامد او را » المنصور«د الملك را عب
پيش پدر بردند و نام وى را بگفتند. گفت اين از نامهاى ما نيست او را بنام جد مادريش هشام بناميد و لقبش را المنصور  

المكتفى «گرفت. وليد بن يزيد لقب » المتخير من آل اهللا«ن خود كرد و لقب كنيد و چنين بود تا وقتى يزيد او را جانشي
و لقب مروان بن محمد » المتعزز بالّله«بود، لقب ابراهيم بن وليد » الشاكر النعم اهللا«داشت و لقب يزيد بن وليد » بالّله

خوانده ميشد. » المعظم لحرمات اهللا«ها بنام بود. عبد العزيز بن مروان نيز وقتى كه وليعهد بود بر منبر » القائم بحق اهللا«
القاهر بعون «مسلمة بن عبد الملك وقتى شهرى را كه بر ساحل خليج قسطنطنيه است بساخت آنرا مدينة القهر ناميد و 

 .لقب يافت» اهللا

 .مسعودى گويد: گرچه او اين دو روايت را آورده ولى عموم بخالف آنند
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اگر قضيه چنين بود كه ميگويد شهرت و شياع داشت و در اخبار منقول قاطع عذر و هم در اعمال سلف آمده بود و چون 
اند از آن ياد  ها و مؤلفان كتب تاريخ از مخالف و مؤالف كه از اخبار و ايام بنى اميه سخن آورده محدثان و ناقالن سيرت

 .اساس است علوم توان داشت كه بىاند، م نكرده

من بسال سيصد و بيست و چهارم در شهر طبريه اردن شام پيش يكى از دوستداران بنى اميه كه اهل علم و ادب و طرفدار 
البراهين فى امامة االمويين و نشر ماطوى من «عثمانيه است كتابى ديدم كه تقريباً سيصد ورق داشت به خط دقيق بنام 

ضمن ابواب مرتب با دالئل مفصل از خالفت عثمان بن عفان و معاويه و يزيد و معاوية بن يزيد و مروان بن كه » فضائلهم
اند تا مروان بن محمد بن مروان بن حكم سخن آورده  حكم و عبد الملك بن مروان و ديگر بنى مروان كه پس از او بوده

رده و گفته كه مروان بن محمد او را تعيين كرده و خالفت را سپس از عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ياد ك
پس از خويشتن باو داده است و باقى بنى اميه را كه از فرزندان عبد الرحمن مذكور در اندلس تا بسال سيصد و دهم 

جا اند آورده. و هم از عبد الرحمن ابن محمد كه بوقت حاضر يعنى بسال سيصد و چهل و پنجم در آن حكومت كرده
اند  حكومت دارد، سخن آورده و براى هر يك از امويان فضائل و مناقب و چيزها برشمرده كه بموجب آن حق امامت داشته
با روايتها كه نام و نشانشان در آن هست و دعوى كرده كه اخبار مكرر بحد تواتر در اين باب هست و آنرا بطرفداران 

نسوب داشته و با اهل امامت كه جمهور شيعيانند درباره نص و روايت معارضه  عثمانيه و مردان سفيانى و انصار مروانيان م
كرده بفساد گفتار طرفداران اختيار از معتزله و زيدى و خوارج و مرجئه و حشويه و نابته دليل آورده و سخن محدثانى را كه 

اند رد كرده و درباره  ده عبد الواحد بودهاند از بيهسى و خارجى و بكرى كه ياران بكر خواهرزا طرفدار تعيين ابو بكر بوده
 .ها آورده است ها و دليل خلف همه اين مطالب سؤالها و معارضه
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اى از روايات مالحم و اخبار حوادثى كه در آينده رخ ميدهد از غلبه بنى اميه و بازگشت ملكشان و  پس از آن از شمه
ها و جنگهاى او و حركت امويان از  ظهور سفيانى بدره خشك شام بكمك قبايل غسان و قضاعه و لخم و جذام و حمله

اى از آنها نقل   ها كه خواهند كرد، شمه رد دارند و جنگها و حملههاى ز  شام و اندلس كه بر اسبهاى سپيد سوارند و پرچم
 .ها سخن نياورده است كرده معذلك در اين كتاب از اين لقب
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  ذكر روزگار بنى عباس خالفت ابو العباس سفاح

بيعت ابو العباس سفاح عبد اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب كه مادرش ريطه دختر عبيد اهللا بن 
زياد بن حارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن حارث بن كعب بن عمرو بن علة عبد اهللا بن عبد المدان بن ديان بن قطن بن 

بن جلد بن مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان بود و در آغاز كار مهدى لقب گرفته بود بشب جمعه 
 .سيزدهم ماه ربيع االخر سال صد و سى و دوم در كوفه انجام گرفت

راسان و واليات ديگر از سال صدم بود زيرا ابو هاشم عبد اهللا بن محمد بن حنفيه بسال آغاز دعوت عباسيان در كوفه و خ
نود و هشتم پيش سليمان بن عبد الملك رفت و سليمان از ديدن او شگفتى كرد و حوائجش را بر آورد و پس فرستاد و 

محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس  يكى را همراه او كرد كه در راه مسمومش كرد و چون ابو هاشم اين را بدانست سوى
بن عبد المطلب رفت كه در آن وقت در حميمه و بقولى در كرار از كوهستان شراة و بلقا بود و اسرار دعوت را با او 

  بگفت و دعوتگران را باو شناسانيد و بدو خبر داد كه خالفت بفرزندان وى ميرسد و نصيب پسرى ميشود كه از زن حارثى

 ٣٢٠واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

 .آمده است و بگفت تا پس از سال صدم هجرى دعوت را نشر دهند

وقتى وفات محمد در رسيد، به پسر خود ابراهيم وصيت كرد و كار دعوت با او شد و امام نام گرفت. ابو مسلم نيز در 
دى اين را بدانست به وليد بن معاوية بن مروان بن حكم كه از خراسان براى او دعوت ميكرد. وقتى مروان ابن محمد جع

طرف وى حاكم دمشق بود نوشت و فرمان داد كه يكى از معتمدان خود را به حميمه يا كرار بفرستد كه ابراهيم امام را 
ماه در محبس  بيارد. او نيز در محرم سال صد و سى و دوم ابراهيم را پيش مروان فرستاد كه محبوسش كرد و پس از دو 

 .كشته شد و كار را ببرادرش ابو العباس عبد اهللا بن محمد سپرد كه مادرش زن حارثى بود

حجه سال صد و سى و دوم در سى  ابو العباس در انبار در شهرى كه ساخته و هاشميه ناميده بود بروز يكشنبه دوازدهم ذى
ز بود. وى بلند باال و سپيد گونه و نكوچهره بود با و سه سالگى بمرد و مدت خالفتش چهار سال و هشت ماه و يك رو 

موى مجعد فراوان. درست راى و با اراده و نكوسيرت و مردم دار و بخشنده بود. در خونريزى بى باك بود اما ناظر كشتن 
 .كسان نميشد
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سته سبيع از قبيله مسعودى گويد: اول كسى كه در دولت بنى عباس نام وزارت يافت ابو سلمه حفص بن سليمان خالل واب
 :همدان بود كه وزير ابو العباس سفاح شد و او را وزير آل محمد ميگفتند. يكى از شاعران درباره او گويد

گاهى بدى مايه مسرت شود و گاه باشد كه از چيزى كه خوش ندارى خرسند توانى شد، وزير آل محمد بمرد و آنكه با تو »
ايم. او  آورده» مروج الذهب و معادن الجوهر«را با علت كشته شدنش در كتاب و ما اخبار او » دشمنى داشت وزير شد.

 .نخستين وزيرى بود كه پدرش زنده بود و وزارت عباسيان يافت

ملوك بنى اميه خوش نداشتند كه كاتب خويش را بعنوان وزارت خطاب كنند. ميگفتند وزير از وزارت است و خليفه واالتر از 
  و يارى باشد. عربان آنست كه محتاج موازرت
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وزير شاه يمن و شام و حيره را راهن و زعيم و كافى و كامل لقب ميدادند. مقصود اين بود كه وى رهين تدبير و زعيم رأى 
 .درست و براى مهمات ملك كافى و از لحاظ فضائل كامل است

را حامل بار، تكيه گاه بازو، ساالر مدبران و مدبر امور بزرگ ميشمردند كه نظم امور و جمال ملك و رونق عجمان وزير شاه 
سلطنت از ايشان بود و زبان گوياى ملوك و خزينه اموال و امين ايشان در كار واليت و رعيت بودند و بيشتر از همه كس 

 .ته حرمت و كرامت و عزت بودنداز ملوك و از رعيت بى نياز بودند و بيشتر از همه شايس

يونانيان و روميان نيز كسى را كه امور شاه بدست او بود و در كارها رأى و تدبير از او ميجستند وزير شاه ميگفتند و چون 
از  «خدا اسالم را بياورد و در قرآن در آن حكايت كه خداوند از پيغمبر خويش موسى عليه السالم آورده چنين آمد كه: 

بنى عباس وزير ». برايم وزيرى معين كن، هارون برادرم را، و پشت مرا بدو استوار كن و او را در كار من انباز كن كسان من
ناميدن كاتب را نكو شمردند و خليفگان و ملوك جز دبيران كامل و صاحبان امين عفيف را كه خير خواه صميمى بودند و 

 .ى و درستى رأى و صحت تدبيرشان اعتماد بود وزير نميناميدندامين اسرار و اموال توانستند بود و بدور انديش

بود. ابو » اهللا ثقة عبد اهللا و به يؤمن«ابو العباس از پس ابو سلمه ابو العباس خالد بن برمك را وزارت داد. نقش انگشترش 
 .لح بن هيثم بودليلى انصارى اوسى و يحيى بن سعيد انصارى قاضيش بودند. و حاجبش آزاد شده او، ابو غسان صا
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 ذكر خالفت ابو جعفر منصور

بيعت ابو جعفر منصور، عبد اهللا بن محمد بن على بن عبد اهللا بن عباس كه مادرش سالمه دختر بشير مولده، يعنى از كنيز 
گرفت. وى ابو مسلم را كه دولتشان را بپا داشته و از زاده در بصره و بقولى بربرى بود، در همان روز وفات سفاح انجام  

 .دشمنانشان انتقام گرفته بود در شعبان سال صد و سى و هفتم در روميه مدائن بكشت

بسال صد و چهل و پنجم دو روز مانده از جمادى االخر محمد بن عبد اهللا بن حسن ابن حسن بن على بن ابى طالب در 
ز مردم شهر و باديه با او بيعت كردند و نام مهدى گرفت. منصور عيسى بن موسى را با چهار مدينه قيام كرد و بسيار كس ا

هزار كس سوى او فرستاد كه بيرون مدينه مقابل شدند و محمد با بسيارى همراهان خود كشته شدند و اين در ماه رمضان 
 .همانسال بود

ه بصره و اهواز و واسط و كسكر را بگرفت و جماعتش بسيار قيام برادرش ابراهيم نيز در بصره در اول ماه رمضان بود ك
 .شد و بقصد كوفه حركت كرد

منصور عيسى بن موسى را با سپاه سوى او فرستاد كه در باخمرى شانزده فرسخى كوفه بروز دوشنبه چهار روز مانده از ذى 
  د و بقيه فرارى شدند و از پس قتلقعده همانسال روبرو شدند و ابراهيم با گروهى بسيار از همراهان خود كشته ش
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 .محمد و ابراهيم، ابو جعفر لقب منصور گرفت

حجه سال صد و پنجاه و هشتم در شصت و سه سالگى وفات  منصور در بئر ميمون چند ميلى مكه بروز شنبه ششم ذى
گون و  خالفتش بيست و يك سال و يازده ماه و بيست روز بود. وى بلند باال و سبزه يافت و در حرم بخاك رفت. مدت

هاى فرورفته. ريش خود را با رنگ سياه خضاب ميكرد. مردى كار ديده و صاحب راى و سرد و گرم  الغر اندام بود با گونه
 .روزگار چشيده و راوى حديث و داناى حالل و حرام بود

گفتند بخشنده ترين مردم است و گاه  بخشيد كه مى ر مقابل خطر سستى نميگرفت. گاه چندان مىاز حادثه نميهراسيد و د
ترين مردم است. تدبير ملوك داشت و جهش شير. باك نداشت كه ملك خويش را  -چنان امساك ميكرد كه ميگفتند بخيل

نداشت. تركه او نهصد هزار هزار و  بمرگ ديگران حفظ كند. چندان مال بگذاشت كه پيش از او و پس از او هيچ خليفه
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شصت هزار هزار بود كه وقتى مهدى بخالفت رسيد همه را پخش كرد. وزارت بخالد بن برمك داد پس از آن ابو ايوب 
موريانى خوزى بر او نفوذ يافت و وزارت بدو داد و ما خبر كشته شدن ابو ايوب را و وزيرانى كه پس از او آمدند در  

ايم. پس از آن آزادشده خود ربيع را وزارت داد و جز اينها كسانى دبيرى او كردند كه سليمان  ش آوردهكتابهاى سابق خوي
 .ابن مجالد و عبد الحميد بن عدى و ابن ابى عطيه باهلى از آن جمله بودند

ن بن عمرو بتى و بود. يحيى بن سعيد انصارى و ابان بن صدقه و عثما» اهللا ثقة عبد اهللا و به يؤمن«نقش انگشتر منصور 
عبد اهللا بن محمد بن صفوان قضاى او را بعهده داشتند و عيسى بن روضه و ابو الخصيب مرزوق آزادشده او و ربيع آزاد 

 .اش پيش از وزارت حاجبان او بودند شده
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 ذكر خالفت مهدى محمد بن عبد اهللا منصور

اش ابو عبد اهللا و مادرش ام موسى دختر منصور بن عبد اهللا بن شهر حميرى  بيعت مهدى محمد بن عبد اهللا منصور كه كنيه
وفاتش در رذوراق ماسبذان جبال. هفت روز مانده از محرم سال رعينى بود در همان وقت وفات منصور انجام گرفت. و 

 .صد و شصت و نهم در چهل و دو سالگى بود

گون و بلند قد بود. نقطه سپيدى در  مدت خالفتش ده سال و چهل و پنج روز بود. وى نكو صورت و خوش اندام و سبزه
خود نميشد و بدون تحقيق  د. بهنگام خطر بىچشم راست داشت. بخشنده و مهربان و گشاده دست و رؤوف و منصف بو 

جهت عزل و نصب مكرر ميكرد.  بكسى اعتماد نميكرد. با خويشان مهربان و با كسان خود نكوكار بود. نرمخو بود و بى
ليم و ابو عبيد اهللا معاوية بن عبيد اهللا اشعرى طبرانى را كه از طبريه اردن شام بود و پس از او يعقوب بن داود وابسته بنى س

 .بود» اهللا ثقة محمد و به يؤمن«پس از او ابو صالح فيض را وزارت داد. نقش انگشترش 

عافية بن يزيد ازدى و ابن عالثه عقيلى قضاوت او را بعهده داشتند و ربيع و خضر ابن سليمان و فضل بن ربيع حاجبانش 
 .بودند
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  ذكر خالفت موسى هادى بن محمد مهدى

اش ابو جعفر و مادرش كنيزى بود بنام خيزران دختر عطا كه در جرش يمن از   بيعت موسى هادى بن محمد مهدى كه كنيه
مدينة السالم دوازده روز مانده از ماه ربيع االول سال كنيزى زاده بود، در وقت وفات مهدى انجام گرفت و در عيساباد 

صد و هفتادم در بيست و پنج سالگى درگذشت. خالفتش يك سال و يك ماه و بيست و پنج روز بود. وى بلند قد و 
ه تنومند و سپيد و گشاده دهان بود و بر لب باال سپيدى اى داشت، شجاع و دلير و پر زور و تند رو و لجوج بود بحدى ك

 .پنداشتند او را هوسباز مى

كاتب وى عبيد اهللا بن ابى زياد بن ابى ليلى بود. پس از آن ربيع آزادشده خود را وزارت داد و عمر بن بزيع و ابراهيم بن 
 .ذكوان حرانى را بكتابت گماشت

 .اند ن توجه داشتهعباس و وزيران و دبيرانشا -مسعودى گويد: اين گفته اكثريت كسانى است كه باخبار خليفگان بنى

كه ابو العباس احمد بن » اخبار الوزرا«ابو عبد اهللا محمد بن داود جراح عموى ابو الحسن على بن عيسى وزير در كتاب 
عبيد اهللا بن محمد بن عمار آنرا شرح كرده و بر آن افزوده گويد كه موسى هادى، ابراهيم بن ذكوان حرانى اعور، صاحب 

  طاق
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 .حرانى را كه در سمت غربى بغداد است وزارت داد و ديوان زمام و خاتم را به ربيع سپرد

گويد وقتى هادى بمدينة السالم آمد، ربيع » اخبار الوزراء و الكتاب«ابو عبد اهللا محمد بن عبدوس جهشيارى در كتاب 
او را از وزارت برداشت و ابراهيم بن ذكوان حرانى را وزارت داد و ربيع را بر ديوان زمام   آزادشده خود را وزارت داد سپس

گماشت و همچنان بود تا بسال صد و شصت و نهم كه در پنجاه و هشت سالگى بمرد و موسى ديوان زمام را به ابراهيم 
 .بن ذكوان داد

ه اخبار وزيران و كاتبان تأليف دارد. ابن ماشطه كاتب و ابو ابو عبد اهللا محمد بن عبدوس يكى از متأخران است كه دربار 
بكر محمد بن يحيى صولى جليس و على بن فتح ملقب به مطوق نيز در اخبار وزيران و كاتبان تا بسال سيصد و بيستم 

 .تأليف دارند
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قوب بن ابراهيم بن حبيب از بود قضاوت او را ابو يوسف يار ابو حنيفه نعمان بن ثابت، يع» اهللا ربى«نقش انگشتر هادى 
انمار بن اراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن كه از بنى عمرو بن عوف اوس بشمار بود و سعيد بن 

 .عبد الرحمن جمحى بعهده داشتند و حاجبش فضل بن ربيع بود
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 ذكر خالفت رشيد

در همان وقت  -كه مادر برادرش هادى نيز بود  -اش ابو جعفر و مادرش خيزران بود بيعت رشيد هارون بن مهدى كه كنيه
اهللا مأمون پس از او بيعت گرفت عهد، براى پسرش محمد بن زبيده و براى عبد  وفات هادى انجام گرفت. وى بعنوان واليت

و حكومت رى و خراسان و توابع آنرا به مأمون داد و از آنها پيمان و تعهد گرفت كه از آن تخلف نكنند و در اين مورد دو 
 .نامه نوشت و در كعبه آويخت

ه وقتى به خالفت پس از آن براى پسرش قاسم به ولى عهدى پس از مأمون بيعت گرفت و كار قاسم را با مأمون گذاشت ك
 .رسيد اگر خواهد او را واگذارد و اگر نخواهد خلع كند

رشيد در دهكده سناباد طوس خراسان بروز شنبه چهارم جمادى االخر سال صد و نود و سوم در چهل و چهار سال و 
و بلند باال و  چهار ماهگى درگذشت و خالفتش بيست و سه سال و دو ماه و شانزده روز بود. وى نكو روى و خوش اندام

سپيد و چاق بود، موى انبوه بسر داشت كه سپيدى در آن رخنه كرده بود و وقتى به حج ميرفت ميسترد. نكو سيرت و 
  ماليم و شجاع بود و حج بسيار ميكرد و در خالفت خود هشت
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پروردگان را تباه كرد و به جمع اموال  تى كه خالفت كرد بر كارها تسلط يافت و دستحج و هشت غزا كرد، و پس از مد
پرداخت. وزارت را ببرمكيان، يحيى بن خالد بن برمك و دو پسرش جعفر و فضل داده بود. آنگاه در صفر سال صد و 

از برانداختن برمكيان انگشتر  هشتاد و هفتم آنها را برانداخت و جعفر را بكشت و اين بسال هفدهم خالفت او بود. پس
خالفت را به على بن يقطين داد. فضل بن ربيع و اسماعيل بن صبيح نيز تا آخر عمرش بر او نفوذ داشتند. صبيح پدر 

شده سالم افطس بود و سالم افطس آزادشده بنى اميه بود پس از برمكيان كارهاى رشيد خلل يافت و  -اسماعيل آزاد
 .ياست او بر مردم عيان شدنادرستى تدبير و بدى س

اى قاضى داشت كه على بن حرمله و عون بن عبد اهللا مسعودى و حفص بن  بود و عده» بالّله يثق هارون«نقش انگشترش 
غياث و شريك بن عبد اهللا بن ابى شريك نخعى و محمد بن سماعه حنفى از آن جمله بودند و بشر بن ميمون و پس از او 

 .پس فضل بن ربيع حاجبى او ميكردندمحمد بن خالد بن برمك س
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  ذكر خالفت امين

اش ابو موسى و مادرش زبيده ام جعفر دختر جعفر بن ابى جعفر منصور بود،  بيعت امين، محمد بن هارون الرشيد كه كنيه
براى او بيعت گرفت و به احترام بروز شنبه نيمه جمادى اآلخر سال صد و نود و سوم انجام شد و مأمون در خراسان 

اى اطاعت و فرمانبردارى از امر و نهى او را اعالم داشت، اما امين در صدد خلع او  پيمانى كه در ميان بود ضمن نامه
 .برآمد و براى اين كار حيله كرد و بدو نوشت بعضى واليتهاى خود را به كسانى كه معين كرده بود تسليم كند و او نپذيرفت

آن بدو نوشت پيش او بيايد و در كار تدبير ملك كمكش كند مأمون عذر آورد. باز كس پيش او فرستاد و از او پس از 
عهد بر مأمون مقدم شود و تهديد و تطميع كرد اما مأمون نپذيرفت و فضل بن سهل ذو  خواست كه پسرش در كار واليت

 .الرياستين عزم او را به جنگ امين قوت داد

» الناطق بالحق«سوى امين بازگشتند براى موسى پسر خود كه كودكى خردسال بود بيعت گرفت و او را  وقتى فرستادگان
 .لقب داد و على بن عيسى بن ماهان را با پنجاه هزار كس با بهترين سالح و لوازم ممكن بفرستاد تا مأمون را بياورد

  از فرزندانمأمون نيز طاهر بن حسين بن مصعب بن زريق بن حمزه رستمى را كه 
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رستم دستان دالور بود كه در اسالم از بستگان خزاعه و منسوب بايشان بودند بمقابله او فرستاد كه در رى اردو زد. على 
ى بن عيسى كشته شد و بن عيسى نيز برفت تا نزديك رى رسيد و دو گروه مقابل شدند و جنگى سخت كردند كه عل

سپاهش پراكنده شدند و اردوگاه او بتصرف طاهر درآمد و اين به دهم شعبان سال صد و نود و پنجم بود. در اين موقع 
 .مأمون را بعنوان امير مؤمنان درود گفت و طاهر ذو اليمينين لقب يافت

تا به حلوان فرود آمد و هرثمة بن اعين با سپاه آنگاه طاهر شهر بشهر پيش رفت و سپاهيانى را كه آنجا بودند شكست داد 
فراوان بدو پيوست و مأمون بدو نوشت كه بگذارد هرثمه سوى مدينة السالم رود و خود او از اهواز رو بآنجا كند. هرثمه 

ره را برفت تا در حومه شرقى دار السالم اردو زد. طاهر نيز حركت كرد و اهواز و واسط و مداين را بگشود و كوفه و بص
تصرف كرد و در حومه غربى مدينة السالم اردو زد، و اين بسال صد و نود و ششم بود، و آنجا را محاصره كرد و شب و 

 .روز جنگ انداخت
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حسين بن على بن عيسى بن ماهان پيش از آنكه طاهر و هرثمه بمدينة السالم برسند با سپاهى فراوان از رقه بيامد. وى با 
ن على بن عبد اهللا بن عباس بود. وقتى عبد الملك بمرد او بروز سوم رجب همين سال بمدينة السالم عبد الملك بن صالح ب

رفت و امين را خلع كرد و كسان را بسوى مأمون خواند. مردم نيز دعوت او را پذيرفتند. او محمد را با مادرش و فرزندانش 
مقررى از او خواستند و چون چيزى نداشت كه بآنها بدهد گفت  در مدينه ابو جعفر كه مركز بغداد بود بزندان كرد. سپاهيان

تا آمدن هرثمه صبر كنند. آنها نيز پس از دو روز حبس محمد را از محبس درآوردند و بمقام خود باز بردند و بروز جمعه 
و كار خود را شانزدهم رجب همين سال بيعت او را تجديد كردند و حسين بن على را پيش وى آوردند كه از او درگذشت 

  بدو سپرد و انگشترش را بدو داد، اما او خيانت كرد و فرارى شد و قصد رفتن پيش هرثمه
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 .داشت كه در يك فرسخى بغداد بر راه نهروان او را گرفتند و كشتند و سرش را پيش محمد بردند

و نود و هشتم هرثمه از سمت شرقى و طاهر از سمت غربى وارد شدند و طاهر در جنگ بكوشيد در ماه محرم سال صد 
 .تا بيشتر سمت غربى را اشغال كرد و محمد را در مدينه ابو جعفر منصور محاصره كرد

اين كار آماده شد امين پنهانى با هرثمه مكاتبه كرد كه بطرف او رود كه به او بيشتر از طاهر اعتماد داشت. هرثمه نيز براى 
اى از  و با يك كشتى كه متعلق باو بود بيكى از آبگاهها رفت و امين را با خود سوار كرد و طاهر از قضيه خبر يافت و عده

خاصان خود را بفرستاد كه كشتى را وارونه كردند و محمد امين بوسيله شنا نجات يافت و بدست يكى از ياران طاهر افتاد  
طاهر خبر داد و او كسانى را بفرستاد كه او را بكشتند و سرش را پيش او بردند كه آنرا به خراسان پيش كه او را بگرفت و ب

مأمون فرستاد. قتل وى بشب يكشنبه پنج روز مانده از محرم همين سال كه صد و نود و هشتم بود در سى و سه سالگى 
رت و خوش اندام و سپيد و چاق و ريز چشم و رخ داد. خالفت وى چهار سال و هفت ماه و ده روز بود. وى نكوصو 

شانه فراخ و نيرومند و بخشنده و بدكار و سست رأى و خونخوار بود. تابع هوس بود و كار خود را مهمل ميگذاشت و در  
 .كارهاى بزرگ بديگران تكيه ميكرد و بكسانى كه صميمى نبودند اعتماد داشت

ل اختالل و سستى كار او را عيان ديد و رو نهان كرد و هر يك از كاتبان وى  وزارت او با فضل بن ربيع بود تا وقتى كه فض
اى از ياران وى از جمله محمد بن عيسى بن نهيك و  كه حاضر بود چون اسماعيل بن صبيح بكار وزارت نيز ميرسيد. عده
 .سندى ابن شاهك و سليمان بن ابى جعفر منصور بر او تسلط داشتند
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بود. محمد ابن سماعه و محمد بن حبيب و اسماعيل بن » سائل اهللا ال يخيب«و بقولى » نعم القادر اهللا«نقش انگشترش 
حماد بن ابى حنيفه و ابو البخترى وهب بن وهب قرشى قضاوت او را بعهده داشتند و حاجبش عباس بن فضل بن ربيع 

 .بود
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  ذكر خالفت مأمون

اش ابو جعفر و مادرش يك كنيز بادغيسى بنام مراجل بود، يعنى بيعت عام، پس از  بيعت مأمون عبد اهللا بن هارون كه كنيه
بود. وى براى رضا (ع) على بن موسى بن  قتل امين مخلوع بروز يكشنبه پنج روز مانده از محرم سال يكصد و نود و هشتم

جعفر ابن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب بعنوان وليعهد خود بيعت گرفت و لباس سياه را منسوخ كرد و 
 .بجاى آن لباس سبز پوشيد و مردم را بدين كار وادار كرد

ردم بغداد عموماً و هاشميان خصوصاً ناگوار بود كه اما هاشميانى كه در مدينة السالم بودند بر آشفتند، اين كار براى م
 .ملكشان بفرزندان ابو طالب انتقال يابد

بدين جهت حسن بن سهل برادر ذو الرياستين را كه نايب مأمون در عراق بود بيرون كردند و با منصور بن مهدى بيعت  
ويست و دوم با برادرش ابراهيم بن مهدى كردند، ولى كار او سر نگرفت كه مردى زبون بود و بروز پنجم محرم سال د

بعنوان خالفت بيعت كردند و بر منبرها در مدينة السالم و شهرهاى ديگر نام او را ياد كردند و او سپاهى براى جنگ حسن 
 .بن سهل كه در ناحيه مدائن بود فرستاد و جنگهاى سخت در ميانه رفت

 (ن موسى الرضا (عآنگاه مأمون از مرو بقصد بغداد حركت كرد و على ب
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 .با فضل بن سهل ذو الرياستين وزيرش كه كار دولت را بدست داشت همراه او بودند

فضل بن سهل بروز دوشنبه پنجم شعبان اين سال در حمام غافلگير كشته شد، رضا (ع) نيز در اول صفر سال دويست و 
 .طوس كشته شد سوم در

وقتى مأمون نزديك بغداد رسيد كسانى كه ابراهيم بيارى آنها تكيه داشت آشفته شدند و بيشتر آنها كه با وى بيعت كرده 
بودند از هاشمى و غيره او را رها كردند و او بروز يازدهم ذى حجه همين سال مخفى شد و به سرزنش عباسيان شعرى 

 :بدين مضمون گفت
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نبينند، آنها ترسان پيش من آمدند زيرا روزگار خبرى روشن بآنها داده بود، از هول حادثه از فرزندان خود  بنى عباس خيرى»
غافل مانده بودند و پستان از دهان كودك كشيده بودند زيرا نشان شاهى را از ايشان گرفته و به فرزندان على داده بودند اما 

دوران وى از وقتى با او بيعت كردند تا » از آنها مطالبه ميكردند حمله كنند.آنها باك داشتند بكسانى كه ميراث پيغمبر را 
وقتى كه مخفى شد يك سال و يازده ماه و چند روز بود. مأمون بروز يكشنبه هيجدهم صفر سال دوست و چهارم وارد 

نند. ابراهيم همچنان در مدينة بغداد شد و هشت روز بعد فرمان داد كه دوباره لباس سياه بپوشند و لباسهاى سبز را پاره ك
السالم مخفى بود و از جائى بجائى ميرفت تا در شب يكشنبه سيزده روز مانده از ماه ربيع االخر سال دويست و دهم او را  

 .گرفتند و مأمون او را ببخشيد. مدتى توقيف بود سپس آزادش كرد و بمقام خود باز برد و اموالش را پس داد

كنار چشمه بدندون آن سوى طرسوس سيزده روز مانده از رجب سال دويست و هيجدهم در چهل و مأمون در قلمرو روم  
نه سالگى درگذشت و در طرسوس بخاك رفت. خالفتش بيست سال و پنج ماه و هيجده روز بود. وى سفيدگون مايل بزرد 

  رتبود، با ريش بلند و پيشانى تنگ. كامل و دانا و بخشنده و رئوف و منصف و نيك سي
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 .و مدبر و زير دست نواز بود. فريب آرزوها نميخورد و دستخوش خدعه كسان نميشد

از جاهاى دور مملكت چون جاهاى نزديك خبر داشت. گاهى خشمگين ميشد و در عقوبت شتاب ميكرد. وزارت را به 
ادرش حسن بن سهل داد. وقتى بعلت بيمارى از خدمت اظهار ناتوانى كرد و در منزل بماند، فضل بن سهل و پس از او ببر 

مأمون كاتبانى را كه از كتابت و روانى انشايشان خبر داشت و ميدانست كه در آن عصر كسى هم سنگشان نيست بخدمت  
 .گرفت و يكى را پس از ديگرى وزارت داد

تى حسن بن سهل در منزل ماند نيابت او ميكرد. وقتى مأمون خواست وزارت بدو اول احمد بن ابى خالد احول بود كه وق
اى قرار بده كه بسبب آن دوستم بمن اميدوار باشد و هم بسبب آن  اى امير مؤمنان ميان من و مردم مرحله«دهد گفت: 

بو عباد ثابت بن يحيى پس از آن احمد بن يوسف بود. سپس ا» دشمنم از من بترسد كه از پس حصول مقاصد، آفتهاست.
اند. آنگاه پس از اينها وزارت  بود. عمرو بن مسعدة بن صول نيز برديف آنها بود اما خيلى كسان او را بشمار وزيران نياورده

 .به محمد بن يزداد بن سويد داد كه تا هنگام وفات مأمون وزارت او داشت

شخصاً بكار ملك ميرسيد و در آن آزموده بود و هيچكس  مأمون پس از فضل بن سهل كار خود را بدست كاتبان نداد كه
او را به وزيرى كه در تدبير امور يارى كند نيازمند نميديد، هيچيك از كاتبان خود را بگفته و نوشته عنوان وزير نميداد، بدين 
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اند چون ابو عبد  تبان نوشتهاند و آنها كه كتابى در اخبار وزيران و كا جهت بسيارى كسان اينان را بصف وزرا بشمار نياورده
اهللا محمد بن داود بن جراح و محمد بن يحيى صولى جليس و محمد بن عبدوس جهشيارى و ابن ماشطه بعضيشان اينان را 

اهللا ثقة عبد اهللا و به «اند. نقش انگشتر مأمون  بشمار وزيران آورده و بعضى ديگر بهمان جهت كه گفتيم بشمار نياورده
او با محمد بن عمر واقدى و يحيى بن اكثم بود و حاجبش شبيب بن حميد بن قحطبه سپس على بن بود قضاى » يؤمن

 .صالح صاحب مصلى سپس محمد ابن حماد بن دنقش بود

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٣٣٦واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

  ذكر خالفت معتصم

اش ابو اسحاق و مادرش كنيزى مارده نام بود در همان وقت وفات مأمون  بيعت معتصم محمد بن هارون الرشيد كه كنيه
دويست و بيستم افشين را با انجام گرفت. وى روز اول ماه رمضان سال دويست و هيجدهم بمدينة السالم آمد و بسال 

ديگر سران و سرداران سپاه براى جنگ بابك خرمى به آذربايجان فرستاد. فتح در رمضان و بقولى شوال سال دويست و 
 .بيست و دوم بابك را اسير كرد و به سر من رأى آورد و در صفر سال دويست و بيست و سوم آنجا كشته شد

ل از سپاه مأمون و معتصم از سران و سرداران و غيره و از ساير طبقات مردم  شمار كسانى كه در مدت بيست و دو سا
 .كشته شده و بشمار آمده بود بقول كمتر پانصد هزار بود. بقولى بيشتر از اين بود و از فزونى بشمار نميآمد

ن جاودانيه ياران خروج بابك بسال دويستم و بقولى دويست و يكم در خالفت مأمون در كوهستان بدين آذربايجان ميا
 .جاودان پسر شهرك خرمى، يار بابك و كسان ديگر بود

از مذهب خرميان كوذكى و كوذشاهى » سر الحياة«و كتاب » المقاالت فى اصول الديانات«مسعودى گويد و ما در كتاب 
 و غيره و از خرميانى كه در
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اصفهان و برج و كرج ابى دلف و زز معقل و زز ابى دلف و ناحيه ورسنجان و قسم و كودشت صيمره جزو  نواحى
قدق و ديار سيروان و اريوجان ماسبذان و همدان و ماه كوفه و ماه بصره و آذربايجان و ارمينيه و قم و كاشان و رى  مهرجان

اتى را كه ميان آنها هست و هم اختالفات اين دو فرقه را با و خراسان و ديگر قلمرو عجمان هستند سخن آورده و اختالف
ايم و انتظارى كه  فرقه سرخ پوشان و مزدكيه و ماهانيه و غيره برشمرده و از مناظراتى كه در اين جاها با آنها داشته

اسالم خلع شده يا قيام  ايم و همه كسانى را كه از اين گروه در  همگيشان دارند كه در آينده ملك بآنها بازگردد سخن آورده
 .ايم اند از دوران هرمزان كه عبيد اهللا بن عمر بن خطاب هنگام مرگ پدرش او را كشت تا وقت حاضر ياد كرده كرده

هاى مختلف طرفدار قدم و همه  درباره اين فرقه و ديگر ثنويان و همه فرقه» االبانه فى اصول الديانه«و هم در كتاب 
 .ايم. اما اين كتاب ما كتاب خبر است نه كتاب بحث و نظر م بتفصيل سخن آوردهمخالفان توحيد و ملت اسال
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معتصم بغزا بقلمرو روم رفت و انقره و عموريه را در رمضان سال دويست و بيست و سوم بگشود. و خشم وى با افشين 
 .خيذر پسر كاوس اشروسنى بسال دويست و بيست و پنجم بود

مانده از ماه ربيع االول سال دويست و بيست و هفتم در چهل و شش سال و ده ماهگى معتصم روز پنجشنبه يازده روز 
بمرد و خالفتش هشت سال و هشتماه و دو روز بود. وى سرخ موى و سپيد گونه آميخته بسرخ، نكو اندام و نكوچهره و 

جاعت و نيكى شرف چنان بود كه شانه و سينه فراخ و قوى بنيه بود باريش دراز سياه به نيروى بدن و دليرى و ش -چهار
 .هيچكس با او همسنگ نتوانست شد. غالمان ترك خويش را بر دوستان قديم و اخالصمندان پدرانش ترجيح ميداد

  گفتند كه هشتم خليفه بنى عباس بود. تولدش بسال» هشتى«او را خليفه 
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تاد و هشتم بود و بسال دويست و هيجدهم بخالفت رسيد و هشت سال و هشتماه و هشت روز خالفت  يكصد و هف
كرد. بگفته بعضيها هشت پسر و هشت دختر از او ماند و در بيت المال هشت هزار هزار دينار و هشت هزار هزار درم 

 .بجا گذاشت و هشت فتح بزرگ كرد

ن امير جبال طبرستان و سركوب كردن فرقه سرخپوشان خرمى بود كه دويست هزار  از جمله اسير گرفتن بابك و مازيار بن قار 
كس بودند و بر واليت ماهات و جبال تسلط يافته بودند و كارشان باال گرفته بود، و اسير گرفتن كشتيهاى هند كه سپاهى 

بيرون كردند زطها از مردابها و نواحى فراوان در آن بود و بر ساحل فارس و عمان و ناحيه بصره استيال يافته بودند، و هم 
ماوراى بصره و ما بين بصره و واسط كه بر آنجا غلبه داشتند و راهها را بسته بودند و خونريزى ميكردند. اينان مردم بسيار 
بودند كه از هندوستان بسبب قحطى كه آن جا رخ داده بود مهاجرت كرده در كرمان و فارس و واليت اهواز جابجا شده و 

 .در اين ناحيه اقامت گرفته بودند و بر آنجا استيال داشتند و كارشان قوت گرفته بود

زربه در بند شام سكونت داد و از آن وقت   معتصم آنها را بواليت خانقين و جلو كه بر راه خراسان است و واليت عين
بند شامى و سواحل شام از گاوميشهائى  گاوميش در شام پديد آمد كه از پيش آنجا شناخته نبود. بقولى آغاز گاوميش بدر

بود كه خاندان مهلب در واليت بصره و بطايح و طفوف داشتند و چون يزيد بن مهلب كشته شد يزيد بن عبد الملك 
 .بسيارى از آن را باين نواحى آورد
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ن موصل و و ديگر از فتوحات معتصم كشتن جعفر پسر مهرجيش كرد بود كه گروهى بزرگ داشت و بر واليت ما بي
آذربايجان و ارمنيه تسلط يافته و راهها را نا امن كرده بود و آدم كشى ميكرد. ديگر شكستى بود كه افشين به توفيل پادشاه 

 روم داد. ديگر فتح عموريه و اسير گرفتن ياطس بطريق آنجا بود كه پس از
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اخبار الزمان و من اباده «بزرگترين شهر روم بشمار بود. و ما شرح اين جنگها و زد و خوردها را در كتاب قسطنطنيه 
 .ايم آورده» الحدثان من االمم الماضيه و االجيال الخاليه و الممالك الداثره

شاذى بصرى وزارت معتصم وزارت به فضل بن مروان داد كه پيش از خالفت كاتب وى بود. پس از آن احمد بن عمار بن 
ها را بدو عرضه ميداشت و وزير نبود. محمد بن عبد الملك زيات را نيز  او داشت. بقولى احمد از خواص او بود و نامه

بود. قاضيانش جعفر بن عيسى » ء ء و هو خالق كل شى الحمد لّله الذى ليس كمثله شى«وزارت داد. نقش انگشترش 
بصرى و شعيب ابن سهل و محمد بن سماعه بودند و احمد بن ابى دؤاد ايادى حسنى از فرزندان حسن بن ابى الحسن 

قاضى القضاة بود. وى در فقه بمذهب بصريان يعنى طريقه حسن بصرى و عبيد اهللا حسن عنبرى و عثمان بتى و اصم و 
 .بودند غيره بود و پسرش ابو الوليد جانشين او شد. حاجبان معتصم، محمد بن حماد بن دنقش و بغاى بزرگ

وى اول خليفه عباسى بود كه از وقت بناى مدينة السالم بوسيله منصور از آنجا بجاى ديگر اقامت گرفت. علت چنان بود  
كه وقتى غالمان ترك و عجم او بسيار شدند مردم بغداد از او بيزار و از مجاورتش در آزار بودند، زيرا از رفتار و خشونت 

دوانى مزاحم آنها شده بود حمله ميبردند و  سا ميشد عامه بيكى از آنها كه در حال اسبغالمان محنت بسيار ميديدند و ب
خونش را ميريختند. او نيز در صدد برآمد غالمان را از آنجا دور كند و از دار السالم كناره گيرد. بدين جهت در آخر سال 

اقامت گرفت و مصمم شد كه در آنجا شهرى دويست و بيستم بناحيه قاطول رفت و در قصرى كه رشيد آنجا داشته بود 
بنا كند بعد تغيير رأى داد، پس از آن همچنان در آن نواحى برفت و آمد بود تا محل سامرا را برگزيد كه در واليت طيرهان 

 .بود
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و آنرا سر من رأى ناميد كه در اندك مدتى بپايان رسيد و آبادى آن بناى شهر را بسال دويست و بيست و يكم آغاز كرد 
وسعت گرفت و بازارها و قصرهاى آن بهم پيوست و ديوانها و عمال آن با بيت المال بدانجا انتقال يافت و مردم نيز 

 .بسبب اقامت خليفه و پاكيزگى و خوبى محل و آبادى و رواج كسب بدانجا رو كردند
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زگار قديم همين اسم داشته و از سام بن نوح نام گرفته بود و پر جمعيت و بزرگ و آباد بود و بمرور زمان  گويند سامرا برو 
 .كاسته شده بود

آخرين خرابى سامره بدوران فتنه امين و مأمون بود. محل قصر معتصم، دير و اراضى متعلق به نصارى بود كه از آنها 
 .بخريد

ت كه در اسالم پديد آمد و ما آنرا در اينجا بمناسبت موقع و اقتضاى كالم ياد سر من رأى آخرين هفت شهر بزرگى اس
 .ميكنيم

اول بصره بود كه عتبة بن غزوان از بنى مازن بن منصور برادران سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن 
د در ماه ربيع االول يا ربيع االخر سال ان مضر، در محرم سال هفدهم بنياد نهاد و مسجد آنرا ساخت. بعضيها گفته

 .شانزدهم بنياد شد

و پس از جنگ جلوال كه سعد بن ابى وقاص از جنگ ايرانيان فراغت يافته بود عتبة بن غزوان از مدائن سوى آنجا رفت و 
 .آمدهنگامى كه ببصره رسيد آنجا را سرزمين هند ميگفتند و سنگهاى سپيد داشت و عتبه در محل خريبه فرود 

اند كه عتبه  ابو مخنف لوط بن يحيى غامدى و ابو الحسن على بن محمد مدائنى و هيثم بن عدى و ديگران بر اين رفته
بسال چهاردهم در بصره اقامت گرفت و عمر او را بدانجا فرستاد تا راه وصول آذوقه را بمدائن و اطراف آن ببرد. 

 :مسعودى گويد

 .اند سال بنياد شد از همين جا باشتباه افتاده اند بصره در اين و آنها كه گفته

 .دوم كوفه بود و درباره بنياد آن بوسيله سعد بن ابى وقاص اختالف است
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بنياد آن بسال پانزدهم بود  اند اند. جمعى ديگر گفته اند آن نيز بسال هفدهم بود و واقدى و ديگران بر اين رفته بعضى گفته
و عبد المسيح بن بقيله غسانى سعد را به محل آن رهنمون شد و گفت جائى را بتو نشان ميدهم كه از باتالق باالتر و از 

تر باشد. خالف نيست كه بصره و كوفه پس از فتح مدائن پايتخت ايران و رفتن يزدگرد پسر شهريار پسر كسرى  فالت پائين
 .لوان و پس از جنگ جلوال بنياد شده استاز آنجا به ح

 .سوم فسطاط مصر بود كه عمرو بن عاص آنرا بسال بيستم بنياد كرد
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رفتن عمرو بمصر و جنگها كه با مردم آن داشت با توجه باختالفى كه در اين مورد هست بسال نوزدهم بود. احمد بن 
اى كه در ميان فسطاط بود و بر سر آن جنگ شد  گويد قلعه  چنين آورده و» فتوح البلدان«يحيى بن جابر بالذرى در كتاب 

و اكنون بقصر الشمع موسوم است، بابليون و بقولى اليونه نام داشت و اين شهر را مسلمانان فسطاط ناميدند زيرا گفتند اين 
 .و انجمن قوم است -فسطاط -گاه جا خيمه

آورده  » ح مصر و االسكندريه و المغرب و االندلس و اخبارهافتو «عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عبد الحكم مصرى در كتاب 
ها و  كه عمر هفت ماه بمحاصره پرداخت تا آنجا را بگشود و سوى اسكندريه رفت و چون از فتح آن فراغت يافت خانه

جازه و بعمر نوشت و از او ا» اين منزلها براى ما بس است«بناهاى آنرا خالى ديد خواست آنجا سكونت كند و گفت: 
بله اى امير مؤمنان نيل فاصله «گفت: » آيا ميان من و مسلمانان آب فاصله است؟«خواست. عمر از فرستاده پرسيد: 

من ميل ندارم مسلمانان در جائى منزل كنند كه در زمستان يا تابستان آب ميان من و «و عمر به عمرو نوشت: » است.
 .ط رفتو عمرو از اسكندريه به فسطا» آنها فاصله باشد.
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اند: آنجا را فسطاط ناميدند براى آنكه عمرو بن عاص وقتى ميخواست براى جنگ روميانى كه  عبد الرحمن و ديگران گفته
رده بودند. گفت بجاى امنى اى را بكنند. اما كبوتران در آنجا جوجه ك در اسكندريه بودند بآنجا حركت كند بگفت تا خيمه

اند و بفرمود تا خيمه را واگذارند و بصاحب قصر الشمع درباره آن سفارش كرد. وقتى مسلمانان از اسكندريه باز   پناه آورده
 .مقصودش از فسطاط، خيمه عمرو بود كه بجا نهاده بود» در فسطاط«گشتند، گفتند كجا فرود آئيم يكيشان گفت: 

 .و بنا آغاز كردند. و عمرو همچنان ايستاده بود تا قبله مسجد را معين كردندپس آنجا فرود آمدند 

چهارم رمله بود كه وقتى وليد بن عبد الملك حكومت فلسطين را ببرادر خود سليمان داد وى در لّد اقامت گرفت سپس 
باغين معروفست. آنگاه بمردم ندا اى بود كه تاكنون بنام دار الص شهر رمله را بنياد كرد. اول چيزى كه ساخت قصر و خانه

دادند و آنها نيز بنا آغاز كردند و كانالى را كه بنام برده معروف است حفر كرد و چاههاى بسيار بكند و طرح مسجد را 
ريخت و ببناى آن پرداخت و پيش از آنكه بسر رسد بخالفت رسيد و در خالفت خود گنبدى آنجا بنياد كرد كه عمر بن 

احمد بن يحيى » همينقدر براى مردم رمله بس است.«از او بسر برد اما از طرح آن بكاست و گفت:  عبد العزيز پس
 .بالذرى چنين روايت كرده است
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پنجم واسط عراق بود و بطوريكه احمد بن يحيى نقل كرده حجاج بسال هشتاد و سوم يا هشتاد و چهارم آنرا بنياد كرد و 
ا بساخت و از پيش نيزار بود بدين جهت آنرا واسط القصب گفتند و فاصله آن از مسجد و قصر و قبة الخضرا را در آنج

 .بصره و كوفه و اهواز و بغداد بيك اندازه و پنجاه فرسخ است

ششم مدينة السالم بود شهرى كه در سمت غربى بغداد بنام ابو جعفر منصور انتساب دارد. بسال صد و چهل و پنجم 
 ابن ابى طاهربوسيله او آغاز شد بطوريكه 
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اند در آنجا در مجاورت صراة يك دير قديمى وجود داشت با يك باغ بدين  آورده و ديگران گفته» اخبار بغداد«در كتاب 
اين ناحيه آنجا محل بتى بنام باغ گفتند و بقولى پيش از ظهور دين مجوس و تسلط ايرانيان بر   -باغ داد -جهت آنرا بغداد

بوده بود و گفته اول معروف تر است. وقتى محمد بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب در مدينه و برادرش 
ابراهيم در بصره قيام كردند منصور بكوفه رفت و همچنان در آنجا ببود تا آنها كشته شدند. آنگاه بسال صد و چهل و 

 .ها و ديوانها را بدانجا انتقال داد بازگشت و بناى آنرا تكميل كرد و مدينة السالم نام نهاد و خزانهششم ببغداد 

پس از آن رصافه را در سمت شرقى بغداد براى مهدى بنا كرد و اين سمت را عسكر مهدى ميناميدند كه وقتى به رى 
كم بازگشت در رصافه مقيم شد و بناها از دو سمت زده بود. وقتى بسال صد و پنجاه و ي -عسكر -ميرفت در آنجا اردو

 .بهم پيوست. تا بروزگار ما سمت غربى بغداد را زوراء گويند كه قبله آنجا منحرف است و سمت شرقى را روحا گويند

 .هفتم سر من رأى بود كه از پيش بگفتيم
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  ذكر خالفت واثق

اش ابو جعفر و مادرش كنيزى قراطيس نام بود بروز وفات معتصم يعنى پنجشنبه  بيعت واثق هارون بن محمد معتصم كه كنيه
حجه سال  چهارشنبه شش روز مانده از ذىيازده روز مانده از ربيع االول سال دويست و بيست و هفتم انجام گرفت و بروز 

دويست و سى و دوم در چهل و دو سالگى در سر من رأى وفات يافت. خالفتش پنج سال و نه ماه و شش روز بود. وى 
 .رنگى سپيد آميخته بسرخى داشت

ش مأمون ميرفت. خوش اندام و گشاده سينه بود. ريشى انبوه داشت و لكه سپيدى در چشمانش بود. در بيشتر كارها بر رو 
خويشتن را بامتحان مردم در كار دين مشغول داشت و دلهايشان را برنجانيد و براى طعن خويش وسيله بدست آنها داد. 

و قاضيش » اهللا ثقة الواثق«وزيرش محمد بن عبد الملك زيات بود كه در ايام معتصم نيز وزارت داشته بود. نقش انگشترش 
 .انش حماد بن دنقش و ايتاخ و وصيف بودنداحمد بن ابى دؤاد بود و حاجب

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم



 ٣٤٥واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

  ذكر خالفت متوكل

اش ابو الفضل و مادرش يك كنيز طخارستانى بنام شجاع بود بروز وفات واثق  بيعت متوكل جعفر بن محمد معتصم كه كنيه
وليعهد، بيعت گرفت و با غالمان ترك انجام گرفت. و براى سه پسرش منتصر و ابو عبد اهللا معتز و ابراهيم مؤيد بعنوان 

خشونت كرد و آنها را بكنار زد و درجاتشان را بكاست و بكوشيد تا بر آنها تسلط پيدا كند. دوازده هزار كس از اعراب و 
نيز  اوباش و غيره را تحت نظر وزير خود عبيد اهللا يحيى بن خاقان و بنام معتز كه زير سرپرستى او بود فراهم آورد و اينان را

در مقررى تركان شريك كرد كه مقررى آنها كمتر شد و در انديشه نابود كردن آنها بود. ضمناً پسر خود محمد را بمعرض 
گون آورد، بدين جهت بقتل پدر مصمم شد. و با وصيف و بغا و ديگر غالمان براى كشتن وى همدست  هاى گونه اهانت

غيره را براى اين كار آماده كردند كه بشب چهارشنبه سوم شوال سال دويست  اعتبار مانند بغا و اى از غالمان كم شد و عده
 .رأى در چهل سالگى او را بكشتند. خالفتش چهار سال و نه ماه و نه روز بود -و چهل و هفتم در شهر جعفريه سر من

اى جالب و  با قيافه هاى الغر و چشمان درشت. اى ظريف و صورت نكو و گونه گون مايل بزردى بود با چهره وى سبزه
  انگيز. امتحان عقيده را برداشت مهابت
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 .و مجادله در كار دين را قدغن كرد. دنيا باو رو كرده بود و بهره فراوان از آن گرفت

ك چهل روز از ايام خالفت خود، وزارت به هزل و مضحكه و چيزهائى را كه مناسب شاهان نيست ترجيح ميداد. نزدي
محمد بن عبد الملك زيات داد، سپس او را كشت و محمد بن فضل جرجرائى را وزير كرد. سپس عبيد اهللا بن يحيى بن 

 .خاقان مروزى وزير او شد. هنگام وزارت عبيد اهللا هنوز پدرش يحيى بن خاقان زنده بود

د. قضاى او با يحيى بن اكثم و جعفر بن محمد برجمى و حاجبانش وصيف و بغا بو » جعفر على اهللا يتوكل«نقش انگشترش 
 .و زرافه بودند
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 ذكر خالفت محمد منتصر

اش ابو جعفر و مادرش يك كنيز رومى بنام حبشيه بود، صبحگاه شبى كه متوكل  بيعت منتصر محمد بن جعفر متوكل كه كنيه
هشتم، در بيست و هشت سالگى در سر بقتل رسيده بود انجام گرفت و بروز چهارم ربيع االخر سال دويست و چهل و 

من رأى درگذشت و بقولى مسموم شد. زيرا غالمان كه از سوء نيت وى درباره خودشان خبر يافتند و ميدانستند در انديشه 
گون و  تدبير بر ضد ايشان است، پيشدستى كردند. خالفتش شش ماه و يك روز بود. وى چهارشانه و نكوچهره و سبزه

اندوز بود چندان كه مردم به شدت امساك و بخل وى اعتراض داشتند. وزارت وى تا  -نا و ممسك و مالچاق و دلير و دا
و قاضيش جعفر بن محمد و بقولى جعفر بن عبد » محمد بالّله ينتصر«وقتى بمرد با احمد بن خصيب بود. نقش انگشترش 
 .الواحد هاشمى بود و حاجبانش وصيف و بغا بودند
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  ذكر خالفت مستعين

اش ابو عبد اهللا و مادرش كنيزى مخارق نام بود، بروز وفات  بيعت مستعين، احمد بن محمد بن محمد معتصم، كه كنيه
دبير وى تا نيمه ربيع اوالل سال دويست منتصر انجام گرفت. تدبير امور و امر و نهى با اوتامش خواهرزاده بغاى بزرگ بود. 

 .و چهل و نهم كه تركان بشوريدند و او را با دبيرش بكشتند قاسم بن شجاع بود

مستعين همچنان در سر من رأى بود تا وصيف و بغا باغر ترك را كه يكى از قاتالن متوكل بود بكشتند و غالمان بشوريدند و 
سال دويست و پنجاه و يكم بهمراه وصيف و بغا سوى مدينة السالم رفت و دسته دسته شدند. مستعين نيز سوم محرم 

تركان براى جنگ با آنها كه در مدينة السالم بودند در سر من رأى با ابو عبد اهللا معتز بيعت كردند و يك ماه چند روز كم 
بروز دوم محرم سال دويست و  در ميانه جنگ بود و محمد بن عبد اهللا بن طاهر امور مستعين را بدست داشت. عاقبت او

پنجاه و دوم خويشتن را خلع كرد و خالفت را به معتز سپرد و سوم شوال همانسال در سى و پنج سالگى در قادسيه سر 
شد. خالفتش از هنگام بيعت تا بوقت خلع سه سال و هشت ماه و بيست و هشت روز بود و از خلع تا  من رأى كشته

 .هنگام قتل وى نه ماه بود
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معنى سرگرم ميشد و بر جان خويش بيمناك  وى چاق و نكو صورت بود و ريشى سياه داشت. نرمخوى بود و بكارهاى بى
 .بود و بهمين جهت از پايتخت خود بگريخت و كار او وارون شد

و وزارت بنام او تامش ترك شد. كاتب او شجاع بن قاسم كارها را  وزارت به احمد بن خصيب داد سپس بر او غضب كرد
راه ميبرد. پس از تقل اوتامش و شجاع وزارت به احمد بن صالح شيرزاد داد. نقش انگشتر او بر نگين معروف به جبل 

 .و قاضيش حسن بن ابى الشوارب اموى بود و حاجبانش وصيف و بغا بودند» احمد بن محمد«
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 ذكر خالفت معتز

اش ابو عبد اهللا و مادرش يك كنيز رومى بنام قبيحه بود، بيعت عام، روز پنجشنبه  بيعت معتز زبير بن جعفر متوكل كه كنيه
بغا پيش او رفتند كه آنها را بمقامشان سوم محرم سال دويست و پنجاه و دوم پس از خلع مستعين انجام گرفت. وصيف و 

باز برد، ولى همچنان بر ضد آنها كار ميكرد تا غالمان بشوريدند و بروز جمعه سلخ شوال دويست و پنجاه و سوم وصيف 
ف را بكشتند. پس از آن معتز در يكى از شبها كه از توطئه بغا خبر يافته بود سوار شد تا او را از ميان بردارد و بغا باطرا

موصل گريخت. سپس با يك زورق كوچك از راه دجله بيامد كه تدبيرى بر ضد معتز كرده بود اما قضيه فاش شد و بر پل 
سر من رأى او را بگرفتند و بمعتز خبر دادند و بفرمود تا او را بكشتند، در سلخ ذى قعده سال دويست و پنجاه و چهارم  

صالح بن وصيف بر كارها تسلط يافت و تدبير امور با او شد. نيت او با  كشته شد و سرش را پيش معتز بردند. پس از آن
معتز صاف نبود و خبر يافت كه معتز بر ضد او تدبير ميكند، بدين جهت او را گرفت و سه روز مانده از رجب سال 

كشته شد. دويست و پنجاه و پنجم خلعش كرد و بروز سوم شعبان همانسال در بيست و چهار سالگى در سر من رأى  
 خالفتش از خلع مستعين تا خلع خود او سه سال و شش ماه و بيست و چهار
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 .روز بود

وى سپيد چهره و نكوروى بود. موى سياه و چشمان درشت داشت، ما بين خليفگان چون او نكوروى ديده نشد. لذتجوى 
 .تدبير كار او با مادرش قبيحه و ديگران بود و كارى بدست او نبود و بچيزى تسلط نداشتو سست راى بود. 

ها بنام  وزارت به جعفر بن محمود اسكافى و پس از او به عيسى بن فرخانشاه و پس از او به احمد بن اسرائيل داد. نامه
و قاضيش » المعتز بالّله«ت. نقش انگشترش صالح بن وصيف فرستاده ميشد، گوئى وزارت با اوست كه بر كارها تسلط داش
 .حسن ابن ابى الشوارب بود و حاجبيش با صالح بن وصيف و با يكباك بود
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  ذكر خالفت مهتدى، محمد بن هارون

اش ابو عبد اهللا و مادرش يك كنيز رومى بنام قرب بود، بروز چهار شنبه سه روز  بيعت مهتدى محمد بن هارون واثق، كه كنيه
بدست صالح بن وصيف بود تا موسى پسر بغاى بزرگ كه مانده از رجب سال دوست و پنجاه و پنجم بود. تدبير كارها 

 .حاكم رى بود براى اعتراض بر رفتارى كه با معتز شده بود از آنجا بيامد

مهتدى بدو نوشت از همانجا كه هست باز گردد و در اين باب كسان فرستاد اما او نپذيرفت و در محرم سال دويست و 
ك شد صالح بن وصيف مخفى شد و مهتدى درباره موسى بن بغا زبان گشود پنجاه و ششم بسر من رأى رسيد و چون نزدي

و او را بنافرمانى منسوب داشت كه بى اجازه آمده بود. عاقبت با همديگر پيمان كردند كه وفادار و خير خواه باشند. آنگاه 
ش بريخت. در همين موسى در جستجوى صالح بكوشيد و او را بچنگ آورد و هشت روز مانده از صفر همين سال خون

اثنا كار مساور بن عبد الحميد شارى وابسته بجيله در موصل و شهر زور و جبال و واليتهاى ديگر باال گرفته بود و موسى 
بن بغا براى حركت سوى وى با سپاهى انبوه آماده شد و به بايكباك نوشت كه موسى را بكشد و سپاه را بدست گيرد و 

  ن داد و بسر من رأى برگشت كه درباره نامه با مهتدى گفتگو كند. وقتىبايكباك نامه را بموسى نشا
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 .پيش مهتدى رسيد، مهتدى او را بگرفت، يارانش بشوريدند، سرش را ميان آنها انداخت و اين در رجب همانسال بود

رأى اردو زد. مهتدى كس فرستاد و او را  -روج كرد و با جمعى از غالمان بيرون سر منابو نصر بن بغا برادر موسى نيز خ
امان داد و چون بيامد او را بكشت. غالمان اعتراض كردند و سخت بشوريدند و او با جمعى از مغربيان و فرغانيان و 

هاى سخت برداشت و چهارده اشروسنيان بجنگ آنها رفت و از مردم كمك خواست ولى شكست خورد و اسير شد و زخم
روز مانده از رجب سال دويست پنجاه و ششم در چهل سال و چهار ماهگى در سر من رأى كشته شد. خالفتش يازده ماه 

 .و هيجده روز بود

وى چهارشانه و نكو اندام و گشاده پيشانى و كبود چشم بود. شكمى بزرگ و ريشى دراز و سرى طاس داشت. مردى پارسا 
دارى، در ميان عباسيان همانند عمر بن عبد العزيز بود. وى با كسانى روبرو شد   -ش و فضيلت و اعتدال و دينبود و برو 

 .كه به اخالق دين پابند نبودند و جز دنيا نميخواستند بدين جهت خونش بريختند و از پس وى كارشان آشفته شد
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افتند و جعفر ابن محمود اسكافى و محمد بن احمد بن عمار اى را وزارت داد كه همه عنوان وزير ي در ايام كوتاه خود عده
 .و سليمان بن وهب از آن جمله بودند

الشوارب بود و حاجبانش صالح بن وصيف و  -و قاضيش حسن بن محمد ابى» محمد امير المؤمنين«نقش انگشترش 
 .سپس موسى بن بغا و عبد اهللا بن دكين بودند
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 ٣٥٤:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 معتمد خالفت ذكر

 مانده روز چهارده شنبه سه بروز بود نام فتيان كنيزى مادرش و العباس ابو اش كنيه كه متوكل، جعفر بن احمد معتمد، بيعت
 پرداخت جوئى لذت و بسرگرمى و گذاشت مهمل را رعيت امور وى. گرفت انجام ششم و پنجاه و دويست سال رجب از
 متوكل جعفر بن طلحة موفق احمد ابو برادرش بدست سياست و ملك تدبير كار جهت بدين شد، نزديك بانقراض ملك تا

 بكار نكو وضعى با و نبود بدستش كارى كه كرد محجور همچون را معتمد وى. داشت اهللا لدين الناصر لقب كه افتاد
 با و برداشت ميان از را نزديك دشمنان سرميزد غالمان از كه نافرمانيها و ها شورش و ها اعتراض وجود با و پرداخت ملك

 .درگذشت السالم بمدينة هشتم و هفتاد و دويست صفر در تا داشت دوام همچنان وى كار و كرد آشتى دور دشمنان

 مقابله براى رأى من سر از خود سپاه با دوم و شصت و دويست سال االخر جمادى سوم شنبه بروز معتمد: گويد مسعودى
 بد اضطر به معروف بمحل عاقول دير و سيب بين ما دجله ساحل بر و گذشت آنجا از و رفت السالم بمدينة صفار با

 و خورد شكست صفار و شد جنگ صفار ليث بن يعقوب با سال همين رجب هفتم يكشنبه بروز آنجا در كه رسيد
  رأى من سر به سال همين شعبان در معتمد. شد چپاول اردوگاهش

 ٣٥٥:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .درگذشت آنجا پنجم و شصت و دويست سال شوال در و رفت اهواز واليت جنديشاپور به صفار و بازگشت

. بود هفتادم و دويست سال صفر در ميداد نسبت طالب ابى آل به را خويش كه الزنج صاحب محمد بن على شدن كشته
 مفتح ناحيه در نخل بر به معروف محل در مهتدى خالفت بدوران چهارم و پنجاه و دويست سال شوال نيمه در وى ظهور
 ساحل بر جرجرايا، و نعمانيه واسط و فارس اركان مجاور نواحى و اهواز واليت بيشتر و بصره بر كه بود بصره واليت از

 و سال چهارده شد كشته كه وقتى تا ظهور وقت از وى دوران. يافت دست ديگر نواحى و كوفه اطراف و طفوف تا دجله،
 .بود ماه چهار

. است خالف گرسنگى و غرق و آتش و بشمشير كودك و زن و مرد از غيره و سلطان ياران از وى مقتوالن شمار در
 جمادى از مانده روز چهار دوشنبه بروز. نيايد بشمار فزونى از كه اند گفته كسان بيشتر. بود هزار هزار يك اند گفته بعضى
 بسته نصرتها طاق و كرده زينت را راهها مناسبت باين و آوردند معتضد پيش ببغداد را او سر هفتادم و دويست سال االخر
 .بودند
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 سالگى هشت و چهل بقولى و ماهگى چند و سال پنجاه در نهم و هفتاد و دويست سال رجب از مانده روز يازده معتمد
 .يافت وفات بغداد در

. بزرگ سرى و دراز ريشى با مايه پر تنى و درشت چشمانى با بود اندام نكو وى. بود روز سه و سال سه و بيست خالفتش
 پيش از چنانكه موفق احمد ابو برادرش تا سپرد آنها به را كارها و بود بيمناك خود غالمان و ياران از رسيد بخالفت وقتى
 پس جراح، بن مخلد بن حسن با او از پس و خاقان بن يحيى بن اهللا عبيد با وى وزارت. گرفت بدست را رشته سر گفتيم

 بكر ابو با سپس مخلد، بن حسن با رسوم با سپس بلبل، بن اسماعيل الصقر ابو با سپس مخلد، بن حسن با دوم بار آن از
 المعتمد« انگشترش نقش. بود بلبل بن اسماعيل با دوم بار سپس شيرزاد، بن صالح بن

 ٣٥٦:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 ترك يارجوخ حاجبانش. بود محمد بن على برادرش او از پس و الشوارب ابى بن محمد بن حسن قاضيش و »يعتمد اهللا على
 .بودند بكتمر و خطارمش و ترتنك بن حسن حسنك، و كيغلغ و
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 ٣٥٧:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 معتضد خالفت ذكر

 سال رجب از مانده روز دوازده بود، نام حقير كنيزى مادرش و العباس ابو اش كنيه كه موفق طلحه بن احمد معتضد، بيعت
 و دويست سال االخر ربيع از مانده روز شش بقولى و روز هشت يكشنبه بشب و گرفت انجام نهم و هفتاد و دويست
 .بود روز دو و بيست و ماه نه و سال نه خالفتش. درگذشت السالم مدينة در سالگى هفت و چهل در نهم و هشتاد

 پرتوان و خونگرم حادثه بهنگام. الغر هاى گونه و ميكرد خضاب رنگ با كه نكو ريشى با بود باال ميانه و اندام الغر وى
 غالمان و كرد خالفت فعاليت و كاردانى و نظم با. ميبست كار درنگ بى را خويش رأى و ميبرد راه شخصاً  را كارها. بود

 .نشانيد خود جاى به را گر فتنه و جو حادثه

 نقش. داد اهللا عبيد بن بقاسم او از پس و وهب بن سليمان بن اهللا عبيد به وزارت وزير، بلبل بن اسماعيل گرفتن از پس
 .بود »ء شى كل خالق هو و ء شى كمثله ليس الذى لّله الحمد« انگشترش

. داشت مالكى مذهب كه بود ازد جهاضم وابسته زيد بن حماد بن اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل اسحاق ابو وى قاضى
  عموى پسر كه يعقوب بن يوسف ازو پس

 ٣٥٨:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

. داشت بعهده را شرقى ناحيه قضاى نيز بصرى حنيفى بن العزيز عبد بن الحميد عبد خازم ابو. شد وى قاضى بود، اسماعيل
 .بود سمرقندى خفيف او از پس و امين صالح او حاجب

 .باشد نكرده خالفت پدرش كه نرسيد خالفت به عباس بنى از هيچكس معتضد و مستعين بجز منصور و سفاح از بعد
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 ٣٥٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

  مكتفى خالفت ذكر

 روز همان در. بود لقب جيجق نام -خاضع كنيزى مادرش و محمد ابو اش كنيه كه معتضد احمد بن على مكتفى بيعت
 يك و سى در پنجم و نود و دويست سال قعده ذى سيزدهم يكشنبه شب السالم مدينة در و گرفت انجام معتضد وفات
 .بود روز نوزده و سال شش خالفتش. درگذشت بيشتر بقولى و ماهگى شش و سال

. نكو اندام و چهره و انبوه و نكو ريشى و مو با داشت، كوتاه قدى و درشت و سياه چشمانى بود گون سبزه و ظريف وى
 .ديد بسيار رنج واليات آشفتگى و كسان مخالفت از معذلك بود كرده مهيا او براى را كارها پدرش رسيد خالفت به وقتى

 .ترسوست يا است شجاع گفت نميشد كه بود چنان و ميبرد راه پدر بتقليد را امور و داشت انبوه سپاه و فراوان مال

 حسن پدرش هنوز كه حسن بن عباس آن از پس. كرد او وزارت داشت، وزارت نيز معتضد ايام در كه اهللا عبيد بن قاسم
 هو و ء شى كمثله ليس الذى لّله الحمد« معتضد پدرش انگشتر چون انگشترش نقش. رسيد او بوزارت بود زنده ايوب بن

 .بود »ء شى كل خالق

 الشوارب ابى بن على بن اهللا عبد آن از پس. بود خازم ابو و يوسف بن محمد پسرش و يعقوب بن يوسف با وى قضاى
  خفيف حاجبش. گرفت را خازم ابو جاى اموى

 ٣٦٠:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .بود سوسن اش شده آزاد او از پس و سمرقندى

 و داشت القاسم ابو كنيه كه بود شام فرمانرواى قرمطى، خروج است، الزم آن ياد كه مكتفى دوران مهم حوادث جمله از
 و دويست بسال سماوه مجاور كلب قبايل بكمك وى. نبود آنها از ولى ميداشت منسوب طالب ابى خاندان به را خود

 او قرمطى كه شد روبرو وى با آنجا حاكم ديلمى سبك. بود مصر واليت از كه رفت رقه سوى و كرد خروج نهم و هشتاد
 .برداشت ميان از سپاهش با را

 و مصر فرمانرواى طولون، بن احمد بن خمارويه بن هارون جانب از كه فرغانى جف بن طغج و رفت دمشق سوى سپس
 است دمشق واليت جزو و معروفست االفاعى و القردان بوادى كه محلى در داشت اردن و حمص و دمشق حكومت شام،
] ١.... [ كده به معروف محل...  سردارانش كه...  آغاز و شد روبرو او با نهم و هشتاد و دويست سال رجب سلخ در
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 محاصره دمشق در را او روز بيست و ماه دو و بكشت را يارانش از جمعى و داد شكست نيز را او كه االول ربيع ماه از
 و شدند قرمطى بودند ديگر جاهاى و غوطه به دمشق اطراف در كه كسانى بيشتر و بود ميان در جنگ پيوسته كه كرد

 يك دمشق تا كه كوكبا و كناكر به معروف محل در و پيوست بدان نيز طغج و بيامد مصر سپاه آنگاه. برخاستند او بكمك
 .خوردند شكست مصريان آن از پس و شد كشته معركه در قرمطى كه شدند روبرو او با همانسال رجب اول است راه روز

 روز و شب و گرفتند سر از را دمشق محاصره و كردند بيعت داشت، الحسن ابو كنيه كه او برادر با قرمطيان جهت بدين
 .انداختند جنگ

 مقيم و رفت حمص به آنجا از سال اين رجب سيزدهم بروز نيز قرمطى. شد برون آنجا از و كرد رها را شهر دمشق حاكم
 خود سپاه با السالم مدينة از مكتفى وقت اين در. كرد نابود را آنجا مردم و فرستاد دمشق بعلبك سوى سپاهى و شد

  حركت

__________________________________________________ 

 .است خالى كلمه چند جاى و است چنين متن در [١]

 ٣٦١:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 اى دسته قرمطى. آمد فرود حلب شهر بيرون االغر ابو و فرستاد پيش از را سلمى خليفه بن مبارك بن خليفة االغر ابو و كرد
 بين ما و بود سال همين رمضان از مانده روز ده اين و بكشتند را همراهانش بيشتر برده هجوم او بر ناگهان كه فرستاد
 از...  شيزر مجاور و صحرا حدود در...  كرد تحريك را سپاهيان مكتفى...  كرد تاز و تاخت انطاكيه و حلب و حمص
 رو مخفيانه و شد جدا آنها از قرمطى و افتاد اختالف بقيه ميان و] ١[ گرفت بسيار اسير و او ياران از...  سال محرم
 و بگرفت را آنها و يافت دست همراهانش تن پنج يا چهار و او به فرات آبخور و رحبه توابع از داليه حاكم و نهاد بكوفه
 دوشنبه بروز مكتفى آن از پس رسيد، بدانجا سال همين محرم از مانده روز چهار دوشنبه روز فرستاد، مكتفى پيش رقه در
. بودند او پيشاپيش اش شده اسير ياران و قرمطى و شد بغداد وارد كامل تشريفات و لوازم با سال اين االول ربيع ماه اول
 آنگاه داشت همراه بود گرفته شام در كه قرمطى ياران از اسير اى عده و بيامد سپاه بقيه با سليمان بن محمد او از پس

 مدينة شرقى حومه در عتيق مصالى در كه سكوئى بر سال همين االول ربيع ماه از مانده روز هفت را او ياران و قرمطى
 فتح اين از عام و خاص از مردم بودند، كرده بسيار خونريزى قرمطيان چون و بكشتند بود شده ساخته آنها براى السالم
 .شدند خرسند بسيار بزرگ
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 را آنجا و تاخت مصر سوى سليمان بن محمد كه شد سبب كرد طولونيان سپاه از كه كشتارها و شام در قرمطى ظهور
 سال االول ربيع اول پنجشنبه بروز وى. رسيد بسر مدتشان و رفت ميان از دولتشان و شد آشفته طولونيان كار و بگشود
 .بود روز هفت و ماه پنج و سال هفت و چهل طولونيان دوران و شد مصر وارد دوم و نود و دويست

 از گروهى با نيز او بود غانم ابو اش كنيه كه ديگر قرمطى يك آن از پس

__________________________________________________ 

 .است چنين متن در [١]

 ٣٦٢:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 سوى و شدند فراوان پيروانش و گرفت نيرو كارش و كرد خروج شام نواحى در سوم و نود و دويست بسال كلب قبيله
 وارد جنگ با و رفت اردن طبريه سوى آنگاه. گرفت اسير و كرد كشتار و تباهى و رفت دمشق توابع از بصرى و اذرعات
 را تغلبى حمدان بن حسين سلطان، آنگاه. بكشت شهرى و سپاهى از كس بسيار با را آنجا امير ناعم بن جعفر و شد آنجا

 آن از پس. نداد نتيجه كه شد جنگى و شد روبرو او با دمشق توابع از خندف به معروف محل در كرد مأمور او بمقابله
 :گويد باب اين در كالب بنى از يكى. بود سال همين شعبان به اين و گريخت باديه بطرف قرمطى و شد پيروز حسين

 كه دراز شعرى ضمن.» نميشد خنك مؤمنان امير مكتفى دل نبودند او پيادگان و سواران و حسين خندف وادى بروز اگر»
 .ميكند وصف شام در قرمطيان اعمال با آنرا حوادث و جنگ اين وقايع

 از و سپاه سران از اى عده مكتفى. رفت باديه سوى آنجا از و افروخت آتش و بكشت مردم و رفت هيت به قرمطى آنگاه
 با كه كلب مردم ميان آنگاه. فرستاد وى تعقيب به را بفحل ملقب خازن مؤنس و كنداجيق بن اسحاق بن محمد جمله آن

 را او شبانه يكيشان جهت بدين بود، گرفته ميان در را آنها سپاه كه شدند بيمناك نابودى از و افتاد، اختالف بودند قرمطى
 دو با را سرقرمطى داشت، الذئب ابو كنيه كه كلب قبيله سران از يكى و شدند متفرق همراهانش و كرد خاك به و كشت
 شوال پنجم چهارشنبه بروز را سر و فرستاد بحضور دست و سر با را وى كه برد كنداجيق اسحاق بن محمد پيش دستش
 .دادند نشان آنجا سال همين

 كه بود صوار مردم از وى. بود دوم و نود و دويست سال همين در نيز غيره و كلب قبيله بكمك مهرويه بن ذكرويه خروج
 خروج از پيش بقولى و كردند ظهور شام در كه بود ديگر قرمطيان پدر وى گويند. است قادسيه ميلى بچهار باديه در

 دعوتگر
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 ٣٦٣:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 بن اسحاق با كوفه حكومت درآمد، كوفه مصالى به سال همين قربان بروز ذكرويه. بود بوده كوفه واليت در قرمطيان
 حمله شهر مردم به سلطان ياران آنگاه. بكشت را ديگر مردم و سلطان ياران از اى عده و بود، عمران بن اسحاق و ابراهيم
 .راندند عقب را آنها و بردند

 بودند غالم دو هر كه صفوانى جنى و افشينى بشر باتفاق معتضدى رائق و خواست كمك سلطان از عمران بن اسحاق
 اين و شد كشته سپاه بيشتر و بود آنها بضرر جنگ نتيجه و برخوردند او به صوار نزديكى در و كردند حركت كوفه سوى
 كرد برخورد او با كه آنها از گروه اولين. بست را حجاج بازگشت راه ذكرويه آنگاه. بود سال همين حجه ذى آخر در

 عقبه بنام كه رفت ديگر بمنزلگاه آن از پس. كشت را همه واقصه منزلگاه در و بود بزرگ سخت كه بود خراسان قافله
 شام، بندهاى در امير عقيلى نصر بن احمد العشائر ابو و قمى مبارك كه برداشت پيش از را سلطان قافله و بود معروف
 ناحيه از طليح به معروف محل در سپس. بكشت رعيت و حكومت مردان از همراهانشان با را دو هر كه بودند قافله ساالر
 بودند قافله با كه را اميرانى و ميبرد همراه را »محمل« كه برخورد سلطان سوم بقافله ريگزار در شقوق و ثعلبيه بين ما هبير
 در كه كسانى شمار. بكشت را همه واليت مردم ديگر و حكومت مردان با ديگران و سيما بن احمد و مولدى نفيس چون
 بن وصيف آنگاه. شدند كشته سابق هاى قافله در كه كسانى بجز بود، كس هزار پنجاه از بيش شدند كشته اخير قافله

 و كردند حركت او بتعقيب قادسيه از حكومت مردان و شيبان بنى از فراوان سپاهى با سيما بن قاسم و خزرى صوارتكين
 اوم به معروف آب سر بر بصره و كوفه بين ما چهارم و نود و دويست سال االول ربيع از مانده روز شش يكشنبه بروز
 آنها در شمشير و خوردند شكست ذكرويه ياران و رفت ميانه در سخت جنگى و داد رخ مقابله

 ٣٦٤:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 كه را او جثه سال همان االول ربيع ماه نهم بروز و بمرد بعد روز و شد، اسير بود خورده زخم چند كه ذكرويه. افتاد بكار
 .آوردند السالم بمدينة بودند شده كشته كه آنها سر و بودند شده اسير كه يارانش از كسانى با بودند بسته شتر به
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 ٣٦٥:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 مقتدر خالفت ذكر

 سيزدهم يكشنبه بروز بود، نام شغب رومى كنيز يك مادرش و الفضل ابو اش كنيه كه معتضد احمد بن جعفر مقتدر، بيعت
 متوكل با زيرا يافت اشتهار جعفر بنام و بود اسحاق مقتدر نام گويند. گرفت انجام پنجم و نود و دويست سال قعده ذى

 .داشت شباهت

 بن وصيف و تغلبى حمدون بن حمدان بن حسين جمله از وى كاتبان و سرداران از جمعى مقتدر خالفت از پس ماه چهار
 عبد بيعت و او خلع بر كتاب بزرگان و سپاه سران ديگر و عيسى بن على و جراح ابن داود بن محمد و خزرى صوارتكين

 ميكردند حمايت او از كه را معتضدى وفاتك حسن بن عباس حمدان، بن حسين جهت بدين. شدند همسخن معتز بن اهللا
 يك و كردند بيعت معتز ابن با و كردند خلع را مقتدر ششم و نود و دويست سال االول ربيع ماه نيمه شنبه آنگاه. بكشت

 غالمان از گروهى آنگاه. بود نشده برون الخالفه دار از و نيامده فرود ملك تخت از مقتدر و گذشت اين بر شب و روز
 ابن و بكشتند آنها از كس بسيار و شدند فرارى كه كردند متفرق را آنها و بجنگيدند معتز ابن ياران با و بجنبيدند خاص
 .شد كشته كه كردند دستگير را معتز

 ٣٦٦:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 رفت برون پايتخت از و شد خلع هفدهم و سيصد سال محرم نيمه به آن از پس مدتى ولى گرفت سامان مقتدر كار آنگاه
 .كردند سالم او بر خالفت بعنوان و نشست ملك بتخت كه كردند بيعت قاهر او برادر با و

 سران ديگر و معتضدى نازوك و حمدون بن حمدان بن اهللا عبد الهيجا ابو بودند كوشيده وى خلع در كه كسانى جمله از
 را او و ريختند نازوك بخانه مردان از گروهى. بودند كرده همدست خود با او نابدلخواه را خادم مظفر مونس و بودند سپاه

 بتخت او و كردند بيعت نو از مقتدر پيروان و ياران آنگاه. شد كشته نيز الهيجا ابو ميزدند، بانگ مقتدر بنام و كشتند
 .بود سال همين محرم هفدهم دوشنبه بروز اين و يافت سامان كارش و شد تجديد بيعتش و بازگشت ملك

 مدينة سوى او و پيوست بدو سپاه بيشتر و كرد حركت موصل سوى موسى و شد تيره خادم مؤنس با مقتدر روابط آنگاه
 از مانده شب سه چهارشنبه بروز و رفت بيرون او بمقابله بودند كرده بيعت او با كه سپاهيانى با نيز مقتدر. بازگشت السالم
 يك و سال هشت و سى وقت اين در. شد كشته شماسيه دروازه طرف السالم مدينة حومه در بيستم و سيصد سال شوال
 .داشت روز هفده و ماه
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. رنگ تيره ريش و نكو چهره با داشت لوچ كوچك چشمان و مرواريد چون رنگى بود، بكوتاهى مايل باال ميانه مردى وى
 .بود خبر بى ملك كار از و نداشت تجربه و بود خوشگذران و تجربه كم و خردسال رسيد بدو خالفت وقتى

 و خادمان و زنان و بود كنار بر سياست و تدبير از و نبود او بدست كارى و ميبردند راه را كارها كاتبان و وزيران و اميران
 ميشد، مملكت كار در كه تدبيرى سوء از بود خالفت خزانه در كه لوازم و مال همه. داشتند تسلط كارها بر ديگران
 .برخاست ميان از خالفت رسوم بسيارى و شد آشفته وى پس از كارها و شد ريخته نيز او خون عاقبت و شد پراكنده

 ٣٦٧:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 هيچكس است مطيع خالفت و پنجم و چهل و سيصد سال كه حاضر بوقت تا عباس بنى و اميه بنى از: گويد مسعودى
 همين در سابقاً  چنانكه متوكل بود شوال در دو هر قتل. است نرسيده بخالفت مقتدر جعفر و متوكل جعفر بجز نام جعفر
 كشيده شمشيرى و برنخاست آن از اى فتنه و شد كشته هفتم و چهل و دويست شوال سوم چهارشنبه شب گفتيم كتاب
 .نشد

 كشته گفتيم بطوريكه شوال از مانده روز سه چهارشنبه بروز خود همراهان ديگر و پروردگان دست و خاصان ميان نيز مقتدر
 .بود معتضد پدرش غالمان بدست وى قتل و شد

 او چون اسالم ملوك و خليفگان از كس -هيچ آنكه يكى. نبود اسالم در آن نظير كه داشت اختصاصاتى وى دوران
 كم روز پانزده سال پنج و بيست آنكه ديگر. داشت روز سه و ماه دو و سال سيزده رسيد بخالفت وقتى كه نبود خردسال
 كه داد وزارت را كس دوازده آنكه ديگر. نبود دراز چنين او از پيش ملوك و خليفگان از هيچيك دوران و كرد خالفت
 پرداخته ملك بتدبير زنان اينكه ديگر. بود نگرفته وزير همه اين هيچكس او از پيش و يافتند وزارت بار سه و بار دو بعضى
 و قاضيان و كاتب و وزير و نشست مى عامه و خاصه مظالم به رسيدگى براى مادرش كنيز قهرمانه ثمل كه آنجا تا بودند
 بن حسن بن سليمان طاهر ابو كه هفدهم و سيصد بسال و ماند متروك حج آنكه ديگر. يافتند مى حضور وى بنزد علم اهل
 آغاز از و بود حجه ذى هفتم دوشنبه بروز بمكه او ورود. نشد حج شد مكه وارد بحرين فرمانرواى قرمطى جنابى بهرام
 .بود نيز ديگر اختصاصات وى بروزگار اين جز و. بود نمانده متروك حج سال اين جز اسالم

 بن محمد بن على شد كشته عباس وقتى. داد وزارت بود داشته وزارت نيز مكتفى ايام در كه را حسن بن عباس مقتدر،
 -بن محمد او از پس. گرفت بوزارت را فرات بن موسى

 ٣٦٨:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        
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 از پس جراح، بن داود ابن عيسى بن على او از پس. يافت وزارت داشت لقب صدره دق كه خاقان بن يحيى بن اهللا عبيد
 عبد او از پس سوم، بار فرات بن محمد بن على او از پس عباس، بن حامد او از پس دوم، بار فرات بن محمد بن على او
 وزارت از پس روز دوازده و بود زنده اهللا، عبيد بن محمد پدرش، وزارت، حال در كه خاقانى اهللا عبيد بن محمد بن اهللا

. درگذشت دوازدهم و سيصد سال االول ربيع بقولى و االخر -ربيع ماه از مانده روز هشت پسين هنگام دوشنبه بروز پسرش
 .است بوده زنده پدرش و يافته وزارت كه بوده كسى آخرين حاضر بوقت تا اهللا عبيد

 اهللا عبيد و خالل سليمان بن حفص سلمه ابو چون بوده زنده پدرشان و اند يافته وزارت كه كسانى از كتاب همين در سابقاً 
 .ايم برده نام ايوب بن حسن بن عباس و خاقان بن يحيى بن

 از پس. يافت وزارت دوم بار براى عيسى ابن على آن از پس. داد وزارت را خصيبى اهللا عبيد بن احمد مقتدر آن از پس
 پس بود، عيسى بن على عموزاده كه جراح بن مخلد بن حسن بن سليمان آن از پس مقلد، بن على بن محمد على ابو آن
 بن فضل آن از پس وهب، ابن سليمان بن اهللا عبيد بن قاسم بن حسين آن از پس كلواذانى، محمد بن اهللا عبيد آن از

 .فرات بن موسى بن جعفر

 منصب او هم و بود يعقوب بن يوسف ابن محمد كرخ در و شرقى سمت در او قاضى و »بالّله المقتدر« انگشترش نقش
 بن اهللا عبد آن توابع و منصور مدينه قاضى. شد كرخ و شرقى ناحيه قضاى دار عهده پسرش و بمرد تا داشت القضاة قاضى
 كنار بر كه اشنانى به ملقب حسن بن عمرو او از پس و اهللا عبد بن محمد پسرش او از بعد و بود، الشوارب ابن بن على
. كردند منصور مدينه قضاوت يوسف، بن محمد بن عمرو او از پس الشوارب، ابى بن اهللا عبد بن حسن او از پس شد،

 محمد و ابراهيم و ياقوت آن از پس و قشورى نصر او از پس و سوسن اش شده آزاد مقتدر حاجبان

 ٣٦٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .بودند رائق پسر دو

 بهرام بن حسن بن سليمان طاهر ابو كه بود اين نداشت نظير اسالم در كه وى دوران مهم حوادث از: گويد مسعودى
 بحرين احساى از پياده پانصد و نبود آن در نر اسب كه ماديان چهارصد بر سوار چهارصد با بحرين فرمانرواى جنابى
 اين و بكشتند، آمد بدستشان كه شهر مردم و وى ياران از كه هر با را مفلحى سبك و شدند بصره وارد شبانه و بيامدند
 سال االخر ربيع از مانده روز شش دوشنبه شب بقولى و االخر ربيع ماه از مانده روز پنج بقولى و روز سه پنجشنبه بشب
 و مفتح و ابله به آنها بيم از مردم و بودند كرده طى روز بشش را بصره تا احسا از مسافت اينان. بود يازدهم و سيصد
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 آنجا از كه چيزهائى با آن از پس بودند مقيم بصره در روز هفده آنها گريختند ديگر جاهاى و ها جزيره و نهرها و رودها
 .گشتند باز خود بديار بودند برداشته همراه

 حجاج راه پياده سيصد و سوار پانصد با ثعلبيه مجاور و هبير نواحى در مكه از حاج بازگشت هنگام جنابى طاهر ابو هم و
 با را اميرشان حمدون بن حمادان بن اهللا عبد الهيجا ابو و بكشتند را اى عده و حكومت مردان و سپاه سران و ببست را

 با را محمل و گرفتند اسير را مرد و زن از عادى مردم و سران ديگر و كشمرد بن محمد بن احمد و عم بدر ابن احمد
 .بود دوازدهم و سيصد سال محرم از مانده روز يازده يكشنبه بروز اين و بگرفتند، نيست معلوم آن اندازه كه بسيار اموال

 را آنها از بعضى و ببست حركت بهنگام حاج بر را راه پياده سيصد و سوار پانصد با سيزدهم و سيصد بسال او هم و
 خادم صفوانى جنى و شيبانى ورقاء بن جعفر با و رفت بكوفه او و بازگشتند السالم مدينة و بكوفه بقيه و كرد دستگير
 شروين بن اسحاق و خادم سبكرى طريف و شام دربندهاى و انطاكيه امير دلفى خادم ثمل و عقيلى صفوان ابن شده -آزاد

  خالفت دربار از كه سپاه سران ديگر و سبكرى

 ٣٧٠:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 اين و گرفت اسير را ديگران و صفوانى جنى و بكشت را بعضى و داد شكست را آنها و بجنگيد بودند رفته او بمقابله
 و برد احسا به كوفه از را كودك و زن و اموال همه آن از پس. بود سال همين قعده ذى از مانده روز دوازده يكشنبه بروز
 عبد بن موسى بن ابراهيم -بن اليمامة صاحب اخيضر به معروف يوسف بن محمد بن يوسف بن اسماعيل بدست را شهر
 او بمقابله خود سپاه با واسط از الساج ابى بن يوسف القاسم ابو آنگاه سپرد، طالب ابى بن على بن حسن بن حسن بن اهللا

 واسط از كه بود كرده احضار بود غيره و بيلقان و واران ارمنيه و آذربايجان كه حكومتش قلمرو از را او سلطان كه شتافت
 با و يافت خبر بكوفه بحرين فرمانرواى حركت از كه بود كار آماده و مقيم واسط در وى. برد حمله بحرين به و شود آماده
 و كرد تصرف را آنجا و آمد فرود خورنق به معروف محل در و يابد دست بدانجا طاهر ابو از زودتر كه شد برون شتاب
. آمد فرود منسوبند بدانجا حروريه خوارج كه حروراء دهكده نزديك النهرين، بين به معروف محل در آنجا بنزديكى دوم روز
 اسير را الساج ابى ابن كه داد رخ جنگ پانزدهم و سيصد سال شوال نهم شنبه بروز و بود كوفه و او بين ما طاهر ابو

 او از راه در او ياران بيشتر كه صورتى در بكشت پياده و سوار هزار سى از بيشتر و كرد كن ريشه را سپاهش و گرفت
 .بودند پياده بيشترشان كه داشت مرد هزار دو حدود در فقط بحرين فرمانرواى. بودند مانده عقب يا شده جدا

 در كه را سپاه سران همه و رفتند شرق بجانب كرده طى را فرات يارانش از اى عده با و رفت انبار سوى كوفه از آن از پس
 بروز اين و بكشتند را حكومت مردان ديگر و خزرى يوسف بن محمد و بالل ابن و برغوث و حارثى جمله از بودند انبار
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 نخبه با و گذاشت بجا را بچه و زن و لشكر سياهى و بست فرات بر پلى آنگاه. بود سال همين قعده ذى سوم شنبه سه
 مدينة با فرسخ يك كه رسيد عقرقوف تل باالى زبارا نهر به تا. نهاد خالفت بدربار رو آنجا از و بازگشت انبار به خود ياران

  السالم

 ٣٧١:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 كسان با آن از پيش كه حمدان بن اهللا عبد الهيجاء ابو و قشورى به ملقب حاجب نصر و خادم موسى. داشت فاصله
 و بودند زده اردو نهر اين بر بود، خالفت دربار حاضر كه سپاه ديگر با بود، يافته آزادى و بود شده طاهر ابو اسير ديگر
 وى پيادگان از گروهى و شد حايل گروه دو ميان نهر كه ببريدند بود نهر بر كه را پلى بديدند را او شدن نزديك چون

 .بازگشت انبار بقصد طاهر ابو سپس. بود سال اين سيزدهم و دوازدهم بروز اين و كردند آغاز تيراندازى

 هبيره ابن قصر از كه براهى كوفه راه از كس هزار -هفت بقولى و هزار سه قريب با را يلبق خويش غالم مؤنس آنگاه
 حكومت مردان از گروهى يابند، دست او لشكر سياهى به گذشته فرات از سورا جسر روى از كه بفرستاد گذشت مى

 بود غربى سمت در لشكرش سياهى و بماند شرقى سمت در طاهر ابو و بسوختند بود بسته كه را پلى شده آب داخل
 برادر سه جمله از و گذشته فرات از نفر ده نفر ده يارانش شنيد را يلبق آمدن خبر چون و ببريد عبور هنگام را پل او بقولى
 .رسيدند خود لشكر بسياهى و كردند شنا جمعى و بودند وى

 شده نزديك بآنها يلبق شنيدند وقتى بودند لشكر سياهى با كه يوسف يعقوب ابو و فضل العباس ابو طاهر، ابو برادر دو
 خورده شكست يلبق و بكشت را او همراهان بيشتر و شد روبرو يلبق با طاهر -ابو آنگاه. بكشتند را الساج ابى ابن است
 .بود سال همين قعده ذى از مانده روز يازده چهارشنبه بروز اين و برد جان

 و ميرفتم السالم مدينة سوى شام از فرات بر روز آن من. كرد محاصره را آنجا و رفت هيت شهر سوى بنه و بار با آنگاه
 فراهم و گذشتند فرات از بود بسته بهم كه باد پر مشكهاى روى هيت زير بقه فم محل از بودند انبار سمت در كه يارانش
 .انداخت جنگ هيت مردم با سال اين حجه ذى هشتم يكشنبه بروز طاهر ابو و شدند

  مردان ديگر و اصمعى غالم يونس و حمدان بن سعيد العال ابو و الخال غريب بن هارون
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 طاهر ابو آنگاه. بسوخت طاهر ابو دبابه چند و شد جنگ ميانشان حصار فراز بر و بودند رفته هيت سوى شبانه حكومت
 وى حركت از پيش سحر هنگام و شد راهى طوق بن مالك رحبه بسوى جنگ از پس روز دوشنبه بروز و برگشت اردوگاه به
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 ميسوزد آتش به را بنه و بار شد معلوم. گيرد سر از جنگ خواهد مى كه پنداشتيم ما و شد بلند اردوگاهش از بزرگ آتشى
 عمرو بن محمد جعفر ابو آن حاكم موقع آن در كه رفت رحبه سوى آنگاه. بود كم مركوب و فراوان بار و بچه و زن كه
 آنجا از و بود جزيره ساحل بر قرقيسيا و بود شامى ساحل بر رحبه. گرفت مقام و بگشود بجنگ را آنجا و بود تغلبى ابن
 رأس و كفرتوثى به كالبى اعرابى معاذ و ثقفى سنبر بن على بن حسين بساالرى اى دسته جمله از فرستاد باطراف ها دسته
 .كردند بسيار كشتار مقيم مردم و نمر و تغلب اعراب از كه فرستاد نصيبين و العين

 اهل و پارسايان از وى. كند حمل او اردوگاه به آذوقه و توشه كه بود فرستاده كفرتوثى به را جلى سليمان اين از پيش
 و فهم و بدرايت او مانند كسى و ام گفته سخن ايشان مطلعان و دعوتگران از بسيارى با من. بود آنها مذهب درايت

 سعيد ابو به سپس بوده بحرانى زكرياى ابو با اول وى. ام نديده دعوتگرى روش در كامل مهارت و خويش بمذهب دلبستگى
 .است پيوسته فرزندانش و جنابى

 بن حسين هم باز دسته ساالر. فرستاد رحبه فرسخى سى رقه سوى كمتر بقولى و هزار دو حدود در اى دسته طاهر ابو هم و
 فرود آنجا شانزدهم و سيصد سال االول جمادى از مانده روز هشت يكشنبه بروز و بودند كالبى معاذ و سنبر بن على
 و شد جنگ ميانه در ماه همين از مانده روز پنج چهارشنبه و شنبه سه بروز. بود صفوانى جنى غالم نجم رقه حاكم. آمدند
 .بازگشتند رحبه سوى بود داده كشته طاهر ابو دسته بيشتر و گروه دو هر كه چهارشنبه روز آخر

 يا فلسطين رمله بر كه بود انديشه در رحبه در طاهر ابو گفتند بطوريكه
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 شعبان اول در و گردد باز خود بديار شد ناچار ايم گفته اخبارشان ضمن ديگر جاى در كه بداليلى ولى كند حمله دمشق
 در شد برون آنجا از وقتى تا رحبه در وى اقامت. كرد حركت فرات بوسيله آب و خشكى راه از شانزدهم و سيصد سال
 هيت اول جنگ در كه كرد سخت جنگى آنها با خشكى و آب در و برد حمله هيت بر ديگر بار. بود ماه هفت حدود
 رفت بحرين سوى گذشته بصره حومه از و گرفت آذوقه و كرد حركت قادسيه و كوفه سوى آنجا از سپس. نداشت كشتى

 .بود هفدهم و سيصد سال صفر اول و محرم آخر به اين و

 و خارج از عامه و حكومت مردان. بود مخلب ابن به ملقب اسماعيل بن محمد آنجا امير و رفت مكه سوى آن از پس
 هفتم او و بگريختند همه شد كشته بود مكه شحنه جزو كه حاج ابن غالم نطيف كه پس آن از اما آمدند او بجنگ غيره
 پناه بخانه و بمسجد آنها و نهاد مردم در شمشير و شد مكه وارد پياده هفتصد و سوار ششصد با سال همين حجه ذى
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 كمتر و بيشتر. است اختالف ديگر واليتهاى و شهر اهل از اسيران و كشتگان شمار در و گذشتند تيغ دم از و بردند
 دل در نبود كار در حسابى است، تقريب و تخمين همه و اند گفته بيشتر و اين از كمتر بعضى و هزار سى بعضى اند گفته
 .نيايد بشمار كه شد هالك مردم آنقدر سختى و تشنگى از صحراها در و كوهها سر و ها دره

 خانه در كه نقره و طال زيور همه با را آويزها و جزع و نقره محرابهاى و بكند داشت طال پوشش كه را حرم در طاهر ابو
 كه پوششى از را كعبه و بود فرورفته كمتر و مرفق تا دست يك بقدر آن جاى كه بكند را االسود حجر و گرفت بر بود

 بجا كه بود شده خونين مردم شدن پناهنده بوقت كه قسمتى مگر. كرد بار شتر پنجاه بر را همه اين و كرد برهنه داشت
 .بود هفدهم و سيصد سال حجه ذى سيزدهم بروز اين و ماند
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 از ماه همين شنبه بروز. ميكردند غارت و كشتار و ميشدند خارج شب و وارد صبح كه بود روز هشت مكه در آنها اقامت
 و تير با و شدند او متعرض كوهها و ها دره و ها تنگه در مضر بن الياس بن مدركة -بن هذيل پيادگان و كرد حركت مكه
 ها دره و كوهها ميان روز سه و كردند گم راه طاهر ابو ياران. شدند او حركت مانع و كردند سخت جنگهاى خنجر

 ابو بنه. بگرفتند آنها از بار و شتر هزارها هذيل مردم و يافتند رهائى اسير مردان و زنان از كس بسيار و بودند سرگردان
 بدو كه زياد بنام هذيل بندگان از سياه غالم يك عاقبت. داشت بار كاال و مال اقسام كه بود شتر هزار صد حدود در طاهر
 .بازگشت خود بديار و گذشت ها تنگه از كه داد نشان باو را راهى بود برده پناه

 ديگر يا فرستاد وى ايام در طاهر ابو كه را هائى دسته راضى اخبار ضمن كتاب همين در اين از پس ما و: گويد مسعودى
 .بياريم احوالش

 هزار بود، نهم و سيصد سال قعده ذى از مانده روز شش فارس بيضاى شهر اهل از حالج به معروف منصور بن حسين قتل
 بر] ١... [ پليس محل در اين و بسوختند را اش جثه و بزدند را گردنش و بريدند را پاهايش و ها دست و زدند باو تازيانه
 و پيروان و بودند كرده نقل سخنانى دين درباره او از كه بود بزرگ روزى و. بود سمت همين در مترف زندان حصار

 مقاالت از سخن ضمن خويش سابق كتابهاى در ما و بود كرده خدائى دعوى و بود صوفى وى. داشت بسيار طرفداران
 .ايم كرده ياد آمده وى كتابهاى در آنچه با ايم دانسته او مذهب درباره را آنچه مذهبها سران

__________________________________________________ 

 .است چنين متن در [١]
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 القاهر خالفت ذكر

 از مانده روز دو پنجشنبه بروز بود نام -قبول كنيزى مادرش و منصور ابو اش كنيه كه معتضد احمد بن محمد قاهر بيعت
 چشمان و شد خلع دوم و بيست و سيصد سال االول جمادى پنجم چهارشنبه بروز آنگاه. بود بيستم و سيصد سال شوال
 نكشيده ميل را اسالم ملوك خليفگان از هيچيك او از پيش و داشت سال شش و سى وقت اين در. كشيدند ميل را او

 بود، اندام نكو و چهارشانه داشت، بسرخى مايل سپيد رنگى. بود روز شش و ماه شش و سال يك خالفتش. بودند
 .بود باك بى خونريزى كار در كرد، نمى ادا درست را حروف بعضى انبوه، ريشى با داشت درشت و سياه چشمانى

 كارهاى عواقب در و نبود راغب چندان كسان جلب به و داشت رغبت بود كم وى ايام در كه مال جمع به و بود سبكسر
 سوء از اما كند رفتار خويش پدران مانند ميخواست. ميكرد پيروى خويش هوسهاى از و بود سر خود. انديشيد نمى خود
 .نميشد ميسر كار اين وى رفتار قبح و تدبير

 اهللا عبيد بن احمد العباس ابو آن از پس اهللا، عبيد بن قاسم بن محمد جعفر ابو او از پس و مقله بن محمد على ابو
 على حاجبانش. بود يعقوب بن يوسف بن محمد بن عمر قاضيش و »بالّله القاهر« انگشترش نقش. داد وزارت را خصيبى

 .بودند نجح اخى به ملقب مؤتمن سالمه و ياقوت بن محمد و زنداق بن فارس و خرشنى بدر و يلبق بن
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  راضى محمد خالفت ذكر

 جمادى ششم پنجشنبه روز بود، نام ظلوم كنيزى مادرش و العباس ابو اش كنيه كه مقتدر بن جعفر بن محمد راضى، بيعت
 مدينة در نهم و بيست و سيصد سال االول ربيع ماه شانزدهم شنبه بروز و گرفت انجام دوم و بيست و سيصد سال االول
 .بمرد السالم

 فرو هاى گونه و كشيده چهره و سياه درشت چشمان بود، گون سبزه وى. داشت ماه چند و سال دو و سى وقت اين در
 انداخت مى بهم را خويش ياران و ميگفت نيكو شعر. بود دوست ادب و بخشنده. داشت باريك اندامى و كوتاه قد و رفته
 .نبود ميسر او براى وضع اين تغيير و بود آنها بدست كار همه زيرا

 فرمانها و ميشدند مخاطب عنوان باين كه داد وزارت را محمد بن على الحسين ابو پسرش و مقله بن على بن محمد وى
 قاسم بن محمد جعفر ابو او از پس و جراح داود بن عيسى بن الرحمن عبد على ابو آن از پس. ميشد فرستاده ايشان بنام

 از پس و فرات بن جعفر بن فضل الفتح ابو او از پس و جراح بن مخلد بن حسن بن سليمان القاسم ابو او از پس و كرخى
 .داد وزارت را مخلد بن حسن بن سليمان او از پس و بريدى محمد بن احمد اهللا عبد ابو او

  يوسف بن محمد بن عمر با قضاوتش و بود »بالّله الراضى« انگشترش نقش
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 ذكى، اش شده آزاد او از پس و ياقوت بن محمد. شدند كار اين دار عهده حسن و يوسف پسرش دو وى از پس و بود
 .داشتند وى حاجبى

 حج بكاروان تعرض براى احسا از بحرين فرمانرواى قرمطى حسن بن سليمان كه بود اين وى دوران مهم حوادث جمله از
 .كرد حركت سوم و بيست و سيصد سال

 .داشت همراه پياده نهصد و سوار نهصد و بود شوال از مانده روز شش وى حركت

 كالبى معاذ و سنبر بن على بن حسين اهللا عبد ابو به را نيمه يك كرد نيمه دو را خود سپاه احساء، منزلى سه جابريه در
 .كردند حركت حج اول بكاروان اندازى دست و مكه راه بقصد كه سپرد
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 ذى هفدهم بروز سنبر ابن. بگيرد ميكرد حركت متهشم غالم لؤلؤ بساالرى كه را محمل قافله تا نهاد بقادسيه رو نيز قرمطى
 به را قافله مردم ديگر و حاتم ابن و شاذان و برد حمله غيره و خوارزميان بقافله عقبه و زباله ناحيه در همانسال قعده
 لؤلؤ. آنهاست جلو قرمطى كه نميدانستند و بازگشتند عذيب سوى شده فرارى بقيه. بكشت كس بسيار و گرفت اسيرى
 و برخورد قرمطى به قادسيه در همانسال قعده ذى از مانده روز يازده چهارشنبه بروز و برفت كاروان با متهشم غالم

 شد كوفه وارد مخفيانه شبانه و افكند كشتگان ميان را خويشتن او و شدند فرارى يارانش و برداشت مكرر زخم تا. بجنگيد
 .كرد تصرف را قافله همه طاهر ابو و

 قرمطى وقت اين در. بود نداشته همانند اسالم در كه شد چنان بود آن بروز حادثه كه شنبه چهار بشب ستارگان ريختن فرو
 قصد كه سنبر ابن فراريان با برخورد بقصد قرمطى آنگاه. است ميل شش محل دو اين فاصله و ميرفت بقادسيه خفان از

 متعرض و كرد رها را قافله كه بداد مالى خواست امان خود قافله براى قره. بديد را آنها عذيب در و بازگشت داشتند كوفه
 .بود بيرون اندازه از كه افتاد وى بچنگ كاال و مال چندان و گرفت اسير و بكشت و برد حمله بباقيمانده و نشد آن
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. نداد رخ ذكرى قابل و مهم جنگ آن ضمن كه راند واسط ناحيه و كوفه سوى سپاه با نوبت دو راضى بروزگار آن از پس
 اين در. درگذشت دوم و سى و سيصد سال رمضان ماه هفدهم دوشنبه بروز تا ببود بحرين احساى در همچنان آن از پس
 .بود چهارم و نود و دويست سال رمضان ماه در مولدش زيرا داشت سال هشت و سى وقت

 و سيصد رمضان ماه در تا ببود سال نه سپاه و داشت سال شش وى شد كشته جنابى سعيد ابو پدرش سيصدم بسال وقتى
 .گرفت بدست آنرا طاهر ابو دهم

 و داد رخ آن اثناى در كه طاهر ابو اخبار با ايم آورده خويش سابق كتابهاى در را جنگها اين شرح ما و: گويد مسعودى
 يك اين كه يافتند نام بقلى چرا اينكه و يافتند استيال آنجا بر شانزدهم و سيصد بسال كه كوفه اطراف بقلى قرمطيان اخبار
 معروف و بقرمط ملقب ربيط بن عبدان خواهرزاده موسى بن عيسى و حريث بن مسعود كه را ايشان سران و. بود دينى نام
 .بودند غيره و جوهرى و الذر ابو و اعمى ابن و سيد ابى ابن به

 و كردند نفيس بن بنى با فخار تل و جنبال و طفوف ناحيه در كه جنگى و بودند رفاعه بنى و ذهل بنى از غالبشان اينكه و
 و آنها با قشورى نصر غالم صافى و الخال غريب بن هارون جنگ و كردند تصرف را اردوگاهش و دادند شكست را او

 در و پيوستند بدو بحرين به هيت از حسن بن سليمان بازگشت هنگام كه بقليانى و شدند اسير يا شدند كشته كه كسانى
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 بذكرى ملقب غالم اخبار با ميبردند، بسر كوفه نيزارهاى و ها بيشه در غالبشان زيرا بودند معروف ها اى بيشه بنام وى سپاه
 و سيصد بسال طاهر -ابو و رفت قرمطيان پيش شانزدهم و سيصد بسال و بود اصفهان ديار از و عجم ملوك ابناى از كه

 ابو خواهر شوهر و كرد مقرر آنها براى كه ها ترتيب و رسمها و شدند همسخن او بر و سپرد او بدست را كار نوزدهم
  كه را زرقان بن حفص طاهر،

 ٣٧٩:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 نزديك كه سپاه سران ديگر و سليمان بنى با بود تر مؤدب و داناتر و تر عاقل قرمطيان همه از و داشت لقب شريك
 و سعيد ابو تسلط هنگام از و آورد پديد سپاه در كه ناشايسته روشهاى و زشت هاى ترتيب و بكشت بودند كس هفتصد

 كه وقتى تا كردند آن درباره كه تدبيرها و بگشتند رسوم آن از وى از پس اينكه و نداشت سابقه واليت آن بر فرزندانش
 كه آنها و كردند كه جنگها و مغرب قرمطيان اخبار با بازگشت طاهر ابو به كار و شد كشته ميگويند چنانكه ذكرى غالم
 بهرام -بن حسن سعيد ابو اخبار با ميبردند را او انتظار و بودند وى مطيع و شدند مايل پيشوا بيك همگان و بودند يمن به

 در كه اى حادثه و بحرين به او ورود چگونگى و قرمطى دعوت در او مقام و ايران بملوك او پيوستگى و نسب و جنابى
 زكريا ابو و سعيد ابو بين ما آنچه و پيوست كالب بنى بباديه بحرانى زكريا ابو بدعوت و داشت مسمار بنى با قطيف
 نيروى و سالح آن مردم كه بحرين شهرهاى ديگر گشودن با شد منجر او بهالكت كه بگرفت را او سعيد ابو و گذشت
 كه زاره شهر و شد كشته على و بودند آنجا برادرانش با القيس عبد طايفه از مسمار بن على كه قطيف چون داشتند كامل
 بنى كه احساء و ظهران و بودند القيس عبد طايفه از حفص بنى نيز آنجا كه صفوان شهر و بود آنجا ازد از عوام بن حسن
 مدعى كه الزنج صاحب محمد بن على و بودند آنجا ربعى هيثم بن عربان كه جواثا شهر و بودند آنجا تميم طايفه از سعيد

 با بحرين در ببصره رفتن از پيش كه هنگامى زيرا است كرده ياد او از كرد ظهور بصره در و بود طالب ابو بخاندان انتساب
 بن محارب و صعصعه بن عامر بنى و القيس عبد بهمدستى عربان كرد، قيام بحرين در غيره و كالب و تميم طايفه كمك
 او ياران از و كرد بيرون اطراف و بحرين از را الزنج صاحب و كرد آنها با پياپى جنگهاى غيره و عيالن بن قيس بن حصفة
 آغاز كه كرد ياد را عربان آن ضمن و گفت شعرى بديد مكارا به معروف پرنده صمان در او وقتى و بكشت بسيار مردم
  تنهائى چرا صمان پرنده اى: «است چنين آن

 ٣٨٠:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 :گويد آن ضمن و.» است كرده پراكنده ترا جمع مانعى يا اى گرفته من روش آيا
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 مگر. نبرم حمله محارب و عامر قوم بر نمير و سعد و كليب مردان و دلير سواران با خود اسبان بر اگر بمانم اسب بى»
 :گويد كرده ياد القيس عبد از ديگر شعرى ضمن و.» ام برده ياد از شدند كشته كه را خود ياران من كه اند پنداشته عربان

 .«هرگز. ام كرده فراموش را آنها من كه پندارند القيس عبد»

 سعيد ابو كه جنگى و بود آنجا داشت سپاه و قوت همه از بيش كه محاربى عياش و بود بحرين شهر مهمترين كه هجر و
 ابو مقابله براى معتضد طرف از كه عباس است، نخلستانى و آب افان. داشت افان زار شوره در غنوى عمرو بن عباس با

 آب بدان زودتر سعيد ابو اما آيد فرود آنجا ميخواست و بود كرده حركت اعياء آب از بود شده فرستاده بصره از طاهر
 از و است راه روز دو دريا ساحل و قطيف تا و روز هفت بصره تا آنجا از و است ميل هفت زار شوره اين طول و رسيد
 و نيارد ماهى كه را غالمى: «اند گفته آن درباره كه عنك بنام دارد بساحل شهرى قطيف و است ميل يك دريا تا قطيف
 او سر پشت كه را چاههائى و بفرستاد كس سعيد ابو درآمد زار بشوره عباس وقتى. »بزن ضربت ندارد خوش را عنك هواى
 مردم و عقيل و كالب از پياده و سوار هفتصد سعيد ابو. است باريك راهى كه بود زار شوره علياى در عباس. كرد پر بود

 عباس. بودند كرده آنجا ترك كه بحرين مردم و بصره از طلب داو و سپاهى از داشت كس هفتهزار عباس كه داشت بحرين
 .بود هفتم و هشتاد و دويست سال رجب به اين و نبردند جان اندكى جز و شدند كشته همراهانش بيشتر و شد اسير

 صحرا و ريگزار همه است راه روز ده عمان تا بحرين از و شد آنجا وارد بزور و فرستاد عمان مركز صحار به كه ها دسته و
 و است راه روز سه يمامه تا نيز آن كه يبرين به تا و فرستاد يمامه منزلى سه فلج بديار تا هست شور آب جاها بعضى و

  پرجمعيت و درخت و نخل پر و آباد بسيار شهرها اين و كرد نابود را آنجا مردم

 ٣٨١:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 فراديس دروازه از يبرين گفتم ميبرد بشتاب را ما وقتى كاروان با: «گويد آن درباره جرير. است مانده ويران تاكنون و بود
 غالم دو بود، آمده بجنگ دريا راه از عمان از كه محلى بدر با جنگ ضمن در سعيد ابو اينكه و.» است دور بسيار

 او قطيفى خاص ياران از چند تنى با سيصدم سال قعده ذى در را سعيد ابو كه نگهداشت را آنها و بگرفت صقالبى
 در اسحاق بن محمد و سعيد ابو پسر حبان ابن خالگان و نصير پسر دو جعفر ابو و بشر و سنبر پسر دو على و حمدان
 .ايم آورده خود سابق كتابهاى در را مطالب اين همه بكشتند، حمام

 تا بگشود، بود هجر همه آخرين كه را بحرين شهرهاى ديگر و شد نمودار قطيف در دعوتش كه وقتى از سعيد ابو دوران
 .بود سال هفت و بيست شد كشته كه وقتى
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 پديد كه آرائى و عقايد و ها فرقه سران و مذاهب ارباب از سخن ضمن العالمين سر و الدين خزائن كتاب در هم و
 و سيصد بسال فرقه اين اينكه و اند كرده نقل آنها از و اند آورده آنها ردّ  به فرقه اين مخالفان كه را مطالبى اند، آورده
 و قائلند، آن مسائل بتأويل يا و هستند شريعت ظاهر تسليم آيا بوده، چه آن هدف و آمد بوجود اصفهان در) كذا( شصتم
 را او و دارد مخفى ميكنند فاش او براى را قرآن تأويل تأويل تأويل كه گيرند پيمان او از كنند دعوت را كسى وقتى اينكه

 را همه دارند، مورد اين در كه رموزى و اسرار با تدبيرهاشان و دعوت طرق ديگر و نامند »بالغ« آنرا كه رسانند بمراتبى
 .ايم كرده ياد آنجا در

 زرقان و خارجى رئاب بن يمان چون اند بوده قبال كه آنها نابته و خوارج و مرجئه و شيعه و معتزله از اسالم، فرق متكلمان
 الهذيل ابو و فوطى عمرو بن هشام يار صيمرى سليمان بن عباد و نظام يار شبيب بن محمد و نظام سيار بن ابراهيم غالم
 نجار محمد بن حسين يار غوث بن عيسى بن محمد و بصرى عالف عبدى هذيل بن محمد

 ٣٨٢:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 هستند ما بعصر كه آنها و زرقان ابى ابن به ملقب مصمعى سهل بن حسن بن احمد و وراق هارون بن محمد عيسى ابو و
 الباطنى اهل من غيرهم و الخرميه و التناسخ اصحاب على الرد فى كتاب مؤلف جبائى الوهاب عبد بن محمد على ابو چون
 و »الديانات و اآلراء« كتاب مؤلف نوبختى موسى بن حسين و ناشى محمد بن اهللا عبد العباس ابو و بلخى القاسم ابو و

 اشعرى بشر ابى بن الحسن ابو و خالدى محمد بن اهللا عبد محمد ابو و »الباطنيه من غيرهم و الغالة على الرد« كتاب
. اند نداده فرقه اين مذهب درباره توضيحى هيچكدام اما نوشته خود مخالف مذهبهاى ردّ  بر كتابها غيره و كالبى بصرى
 على بن محمد اهللا عبد ابو و جرجانى زكريا بن الحسن ابو و جرجانى عبدك ابن و نعمانى يزيد بن قدامة چون ديگر بعضى
 توضيحاتى فرقه اين مذهب درباره كدام هر اما پرداخته آنها ردّ  به غيره و رازى كالبى جعفر ابو و كوفى طائى رزام بن
 .است نياورده ديگرى كه اند داده

 ردّ  يا مذهب اين توضيح قصد كتاب اين در ما ولى ميشمارند نادرست و منكرند را مذكور كسان اين گفته همه فرقه اين و
 .نداريم آنرا

 و بيست و سيصد سال قعده ذى غره شنبه سه بروز العزاقر ابى ابن به ملقب كاتب، شلمغانى على بن محمد شدن كشته
 اين و بسوختند را اش جثه و بزدند را گردنش و ببريدند را پاهايش و دستها غربى سمت در پليس جايگاه در كه بود دوم
 با. بودند شده آن پيرو بسيار كسان و ميكردند نقل او از كه هائى گفته و بود آورده پديد كه بود دينى مطالب بعلت

 ما. شد كشته ترتيب بهمين ميگفتند، كاتب النجم ابى ابن را او و داشت نام عون ابو كه نيز او ياران از يكى شلمغانى
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 كه كتابها ديگر و »التسليم« كتاب و »الغيبه« كتاب و »الوصيه« كتاب و مذهبه رساله در آنچه با را شخص اين سخنان
 فرقه و شيعه هاى فرقه از سخن ضمن »الديانات اصول فى المقاالت« كتاب در گفته خويشتن درباره اوست تأليف همه

 .ايم آورده غالت
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 ٣٨٣:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

  متقى ابراهيم خالفت ذكر

 االول ربيع ماه از مانده روز نه پنجشنبه بروز بود، نام خلوب كنيزى مادرش و اسحاق ابو اش كنيه كه متقى ابراهيم بيعت
 و شد خلع سوم و سى و سيصد سال صفر از مانده روز ده شنبه بروز و گرفت انجام نهم و بيست و سيصد سال

 وى. بود روز بيست و ماه ده و سال سه خالفتش. داشت ماه چند و سال سى وقت اين در. كشيدند ميل را چشمانش
 است، پنجم و چهل و سيصد سال كه حاضر بوقت تا و ميزند بزردى مويش و دارد كبود چشمى و روشن سپيد رنگى

 .است محترم و زنده ميرسد بما او اخبار بطوريكه

 جعفر ابو با او از پس و ميمون بن محمد بن احمد الحسن ابو با او از پس و مخلد بن حسن بن سليمان با وى وزارت
 با وزارت عنوان و ميبرد راه را كارها جراح بن داود بن عيسى بن على الحسن ابو نيز مدتى. بود كرخى قاسم بن محمد
 عبد بن احمد العباس ابو ابو از پس و قراريطى احمد بن محمد اسحاق ابو او از پس. بود عيسى بن الرحمن عبد برادرش

 .يافتند وزارت مقله -بن على بن محمد بن على الحسين ابو از پس اصفهانى اهللا

  غالم سالمه. بود خرقى به ملقب شخصى قاضيش و بالّله المتقى انگشترش نقش

 ٣٨٤:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

 .داشتند او حاجبى خاقان بن احمد سپس و خرشنى بدر سپس و نجح اخى به ملقب وى اعتماد مورد

 از مانده روز نه شنبه بروز كه بود اين نداد رخ عباس بنى خليفگان از هيچيك براى آن نظير كه او ايام مهم حوادث از
 متقى و شد السالم مدينة وارد خشكى و آب راه از خود سپاه با بريدى الحسين ابو ام سى و سيصد سال االخر جمادى
 و جنگها و كردند مردم كه بسيار مقاومت پس از و. داشتند موصل قصد كه بگريخت پايتخت از رائق بن محمد بهمراهى
 بيغما حكومت مردان هاى خانه ديگر و خالفت خانه شد، غرق بيشتر بقولى و كس هزار بده نزديك و شد كه كشتارها
 .شد حرمتها هتك و رفت
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 ٣٨٥:ترجمه،متن،ص/واإلشراف التنبيه                        

  مستكفى خالفت ذكر

 به معروف محل در بود نام غصن رومى كنيز يك مادرش و القاسم ابو اش كنيه كه مكتفى على بن اهللا عبد مستكفى بيعت
 از مانده روز هشت پنجشنبه بروز و. گرفت انجام متقى كشيدن ميل همانروز سنديه دهكده مقابل عيسى نهر ساحل بر بثق

 و چهل بقولى و سه و چهل وقت اين در كشيدند ميل را ديدگانش و شد خلع چهارم و سى و سيصد سال االخر جمادى
 و بود روى نكو و سپيدگون وى. بود روز هشت و بيست و ماه دو و سال يك خالفتش و داشت ماه يك و سال هشت
 .بود شده سپيد ريشش و داشت كوچك دهانى

 نيز سامرى محمد بن احمد الفرج ابو. بود ترك توزون دبير شيرزاد، بن محمد جعفر ابو بدست كارها تدبير وى بروزگار
 .يافت وزارت عنوان ما بروزگار تا كه بود كسى آخرين او و كرد وزارت روز هفت و چهل و پوشيد خلعت

 بر شيرزاد ابن آن از پس. شد فرستاده وى بنام خالفت هاى نامه كه بود شيرازى الرحمن عبد بن فضل احمد ابو وى از پس
 .يافت تسلط كارها

 بن احمد حاجبش و داشتند او قضاوت هاشمى موسى ابى ابن و الشوارب ابى ابن بود »بالّله المستكفى« انگشترش نقش
 .بود مفلحى خاقان
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 ٣٨٦واإلشراف/ترجمه،متن،ص: التنبيه                        

  ذكر خالفت مطيع

اش ابو القاسم و مادرش يك كنيز صقالبى مشعله نام بود، بروز پنجشنبه  بيعت مطيع، فضل بن جعفر المقتدر بالّله كه كنيه
وى در ذى حجه سال سيصد و  هشت روز مانده از جمادى االخر سال سيصد و سى و چهارم بود، بسال پنجم خالفت

سى و نهم، حجر االسود را كه بسال سيصد و هفدهم چنانكه ضمن خالفت مقتدر در همين كتاب گفتيم برده بودند، 
اند از جرهم و اياد و عماليق  بمحل آن در بيت الحرام باز بردند و ما اخبار حجر را بدوران جاهليت با اقوامى كه آنرا داشته

مروج «بار از محل خود كنده شد و باز نصب شد با ديگر اخبار مكه و بيت الحرام در كتاب  -چندو خزاعه و اينكه 
 .ايم آورده» الذهب و معادن الجوهر

هم اكنون احمد بن بويه ديلمى ملقب بمعز الدوله و دبيرانش بر كار مطيع تسلط دارند و امور دربار خالفت را سرپرستى 
د و چهل و پنجم است چنانكه بما خبر ميرسد، زيرا مدتهاست از عراق دوريم و بمصر ميكنند و بوقت حاضر كه سال سيص

 .و شام اقامت داريم، بيشتر رسوم خالفت و وزارت از ميان رفته است

مسعودى ابو الحسن على بن حسين بن على گويد: و ما از اخالق متقى و مستكفى و مطيع سخن نياورديم كه آنها همانند 
 .ند و كارى بدستشان نبوده استا محجوران بوده
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اند و فقط عنوان آنها را امير مؤمنان  جويان افتاده و بوسيله سپاه و مال بر آن تسلط يافته غالب واليتهاى دور بدست غلبه
 .اند نوشته و خطبه بنامشان ميخوانده

اند و فقط بنام خالفت قناعت كرده و  بدست ديگران بوده و آنها بيمناك و عارى از قدرت شدهبدربار خالفت نيز كار 
اند و حتى در اين روزگار كار مردم را با دوران ملوك الطوائف، از آن پس كه اسكندر پسر فيليپس  بسالمت رضايت داده

بينيم. هر كس بناحيه خود تسلط يافته  ، همانند مىداريوش شاه دارا پسر دارا شاه بابل را بكشت تا وقت ظهور اردشير بابك
از آن دفاع ميكند و در انديشه توسعه دادن است. آبادى كم و راهها نا امن است. واليت خراب است و اطراف از دست 

ين  اند و ما شرح و تفصيل همه مطالب ا رفته و روميان و ممالك ديگر بر بسيارى دربندها و شهرهاى اسالم استيال يافته
ها كه بدورانشان بوده است، با ديگر اخبار شرق و غرب  كتاب را با اخبار كسان و حوادث نخبه ايامشان با اتفاقات و فتنه

اخبار الزمان و من اباده الحدثان من االمم الماضيه و «ها و جنگها كه آنجا بوده است در كتاب  و شمال و جنوب و فتنه
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و كتاب » مروج الذهب و معادن الجوهر«و كتاب اوسط كه پس از آن بوده و كتاب » االجيال الخاليه و الممالك الداثره
نظم «و كتاب » ذخائر العلوم و ما جرى فى سالف الدهور«و كتاب » فنون المعارف و ما جرى فى الدهور السوالف«

ين كتاب از پى آن است كه ا» االستذكار بما جرى فى سالف االعصار«و كتاب » الجواهر فى تدبير الممالك و العساكر
 .اى از آن همه جاى داديم تا تذكار كتابهاى سابق باشد ايم و در اين كتاب نخبه آورده

و ما پيش از ترتيب اين نسخه حاضر بسال سيصد و چهل و چهارم، نسخه ديگرى مختصرتر از اين آماده كرده بوديم، 
اى كه از اين كتاب مورد اعتماد است، همين است نه نسخه  سخهسپس براى اكمال فايده مطالبى بر آن بيفزوديم بنابر اين ن

 .پيش
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على بن حسين بن على مسعودى بسال سيصد و چهل و پنجم هجرت در فسطاط مصر از تأليف اين كتاب فراغت يافت  
ابن الون بن بسيل است و اين سال هزار و هفتصد و دوم بخت نصر  كه دوران خالفت مطيع است و شاه روم قسطنطنين

و سال هزار و دويست و شصت و هشتم اسكندر پسر فيليپس رومى و سال ششصد و هفتاد و سوم اردشير پسر بابك و 
 .قسال سيصد و بيست و چهارم يزد گرد پسر شهريار پسر خسرو پرويز آخرين پادشاه ايران است. و اهللا ولى التوفي

 .تم كتاب التنبيه و االشراف، بحمد اهللا و منه و لطفه و يمنه و الحمد لّله وحده
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