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 ٦٨٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ]دوم جلد[

 قباد بن نوشروان پادشاهى

. بودند ديده تدبير و عقل وى از مردمان پدرش وقت به و كرد، عدل و نهاد سر بر تاج و نشست تخت بر نوشروان پس
 اندر كه مالى هر و بكشتند را مزدكيان تا بفرمود كه بود آن فرمود كه چيزى نخست و شدند، شاد مردمان نشست او چون
 به داشتند ايشان كه زنى هر و داد، درويشان به نبود خداوند را چه هر و دادند، باز را خداوندان بود ايشان دست

 را ايشان داشت درست تن كه هر. مخواهيد چيزى مردمان از و كنيد كار: گفت را درويشان و. دادند باز خداوندان
 من پادشاهى اندر كه نخواهم گفت و داد چيز خويش خزانه از بود نابينا يا نداشت درست تن كه هر و فرمود، كشاورزى
 .بود درويش

 زمين كجا هر و داد، فرا خود خاّصه از نداشت تخم كه هر و نماند، كار بى زمين هيچ تا بفرمود را كشتاورزان مر نيز و
 كه زن هر و دادندش، شوهر به بود حاجت شوى به را او و نداشت شوى كه زنى هر و كردند، آبادان تا فرمود بود ويران
 بساختى، او كار و بدادى خود خاّصه از كدخدايى و دادند زن تا بفرمود نيز را مرد و. دادندى چيز خزانه از بودى درويش

 و حاكمان و داد، چيز را بدان هير و كرد تعّهد را ها آتشخانه و بخشيد، صلت و بداد روزيهاشان و بنگريست را سپاه و
 و. شد راست وى بر ملك اندر سال پنج به و كرد، راست دنيا و دين كارهاى و ثقه، و پارسا مردمانى بگزيد را كارداران

 و عهد و نيكو سيرتهاى و بود كتب را بابك اردشير چه هر
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 و بود، اندر الّروم ملك دست به و است شام از جاى آن و شد، انطاكيه به و بكشيد سپاه پس. بنوشت همه بود وصّيت
 .كردند نقش كاغذى بر آن بناى و را شهر آن بفرمود و است، نيكو شهر آن: گفت پس. كرد ويران و بگشاد را آن

. آورد آنجا همه را انطاكيه مردمان و كرد نام روميه را آن و مداين، نزديك همچنان كرد شهرى اندر خويش پادشاهى به پس
 كوى همان خود كه دانستند چنان آمدند اندر آنجا انطاكيه از كه هر كه روميه محّلتهاى و بازارها بودند ساخته چنان و

 اندر انطاكيه به همچنانكه بنشست و شد اندر اى خانه به كسى هر و بودند، كرده بنا كه نيكويى و راستى از است ايشان
 به الّروم ملك و. بگشاد و شد اسكندريه به و بگشاد شهر آن و الّروم، ملك شد، هرقل] شهر[ به و كشيد سپاه پس. بود

 آنجا و شد خزران به و آورد بيرون روم از سپاه پس. بپذيرفت باژ و ساو و فرستاد كس نوشروان سوى و شد قسطنطينيه
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 دريا سوى از آنجا از و. پدرش وقت به عجم اندر بودند كرده ايشان آنكه عوض به ويرانى و تباهى و كرد بسيار كشتنهاى
 باژ و ساو و شد مطيع نيز يمن ملك تا كرد تباهى بسيار نيز يمن اندر و دريا، لب بر بنشست عدن به و رفت يمن به

 .شد كرده راست پادشاهى همه و آمد باز مداين به پس. بپذيرفت

 بود، كشته را فيروز آنكه بكشد، را هياطله ملك و شود بلخ به كه آمدش آرزو شد، راست كارها اين را نوشروان چون پس
. بود دوستى ترك ملك ميان و هياطله ملك ميان و بود، نزديك ترك زمين با بلخ زمين و. بگشايد غرچستان و طخارستان و

 كرد، عهد خاقان با و بياورد را دخترش تا كرد هزينه بسيار و خواست زنى به را او دختر و فرستاد كس خاقان به نخست
 سوى بفرستاد تركستان از بسيار سپاه خاقان. هياطله ملك بر خواست سپاه او از و بدو نوشت نامه سال يك به آن از پس
 ملك و گرفتند، ميان در را هياطله سپاه و آمدند اندر ترك سپاه سوى يك از و شد، بلخ به و بكشيد سپاه نوشروان و بلخ،
 به پس شد، فرغانه به و تركستان به آنجا از و كرد، ويران [١٢٤ a] پادشاهيش و كرد غارت وى مال و بكشت را هياطله

 .آمد باز خويش پادشاهى

 و داد االكبر نعمان بن منذر به عرب ملك و بود، ملك اندر سال هشت و چهل و

 ٦٨٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و بود، الّسماء ماء مادرش نام و. الّسماء ماء بن نعمان بن المنذر داد، پسرش به باز آمد بر سال هفت و بنشاندش، حيره به
 و يافت، ظفر دو هر بر و كرد حرب دو هر با و مغرب، سوى از يكى و مشرق سوى از يكى: آمد پديد دشمن دو را منذر

 را المنذر بن عمرو را، پسرش انوشروان بمرد، چون. خواندندى القرنين ذو را او عرب به و. كرد نام القرنين ذو را خويشتن
 عرب ملك آن بمرد، هند بن عمرو چون. خواندندى هند بن عمرو را او عرب و بود نام هند عمرو مادر و بداد، عرب ملك
 .عمرو اين برادر داد، المنذر بن نعمان به

 به تا باديه از بعضى و جزيره و موصل تا حيره از و. نشستندى حيره به بودند اكاسره دست از كه عرب ملوك همه اين و
 دست به نه و نبود، عرب ملوك دست به يمن تا سوى آن از و مدينه و مّكه و حجاز زمين و. داشتند ايشان بحرين حدّ 

 ملوك از يمن ملك و بود چه كه بگوييم آن سبب و افتاد، نوشروان دست به بآخر تا عرب، ملوكان دست به نه و نوشروان
 بگرفت يمن ملك و خواست سپاه و آمد نوشروان سوى يزن ذى سيف باز و افتاد، چگونه حبشه به و بگشت چگونه حمير
 و بود حمير ملوك دست اندر يمن ملك آن از پيش اّما و. شدندى يمن به نوشروان كارداران آن پس از و نوشروان، قبل از
 تهامه را مّكه و مدينه، و مّكه و حجاز زمين به خواندندى تّبع را او بنشستى كه ايشان از ملكى هر و بودند، كه تّبعان آن
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 و ندادندى خراج ليكن و داشتندى بزرگ را عرب ملك نعمان و. نبود ملكى را زمينها آن و ،] يثرب[ را مدينه و خواندندى
 .نپذيرفتندى اميرى به را كس

 .بزرگ قبيله دو داشتندى، خزرج و اوس را مدينه و بود، المطّلب عبد مهتر را مّكه

 بت حجاز و يمن همه و. بودى مهترى اى حىّ  هر به بودند باديه اندر كه عرب آن و بودى، مهتر مدينه بر يكى ايشان از و
 يمن ملوك از نه و شام ملوك از نه نجنبانيدى را ايشان هيچكس بودندى مدينه و مّكه گرد به كه ملكان همه و پرستيدندى،

 عيش اندر باديه و مدينه و مّكه به بودند درويش ايشان كه ازيرا عجم، ملوك نه و حيره ملوك نه و حبشه ملوك از نه و
 دوستدار ما گفتندى جدا را ملكى هر و. آوردندى طعام آنجا از و بازرگانى به شدندى حبشه و شام به و بسختى، كردندى

 و ايم، تو
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 آمدى بيرون داشتى بسيار سپاه و بودى بزرگ ملكى چون حمير و يمن ملكان از گاه گاه و. دادندى عطا را ايشان ملكان
 هيچ و شدندى، شام و روم بسوى آنجا از و. ايم تو طاعت به ما گفتندى را او ايشان برگذشتى، حجاز حدّ  به و يمن از

 .نكردندى آنجا آهنگ ملك

 ما پيغامبر پدر آن و كرد، اهللا عبد وى نام آمد پسرى را المطّلب عبد بگذشت، سال بيست نوشروان پادشاهى از چون پس
 نوشروان ملك از و بزاد، عليه سالمه و اهللا صلوات ما پيغامبر شد، ساله دو و بيست اهللا عبد چون و. الّسالم عليه بود
 آن و كند، ويران كعبه خانه كه سپاه و آورد پيل الحبشى ابرهه ملك كه بود سال آن اندر و. بود گذشته سال دو و چهل
 المطّلب عبد بن حمزة كه بود الفيل عام سال اندر هم نيز حمزه و بود ساله دو المطّلب عبد بن عّباس و. بود حبشه ملك
 .بزاد

 آن قّصه و افتاد، حبشه دست به و بشد حمير ملوك دست از ملك چون كه بود آن مّكه به پيل با ابرهه آمدن سبب و
 .بود شده تّبع آن از و حمير ملوك دست از و داشت حبشه يمن ملك اردوان، ايّام به بود نوشروان از پيش آن و. بگوييم
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  آن كيفّيت و حبشه ملوك دست به يمن ملك افتادن سبب

 بود سبب چه پس افتاد، حبشه ملوك دست به حميريان دست از يمن ملك كه بود چگونه كه دانستن ببايد حديث اين و
 نام حميريان، از بود ملكى يمن اندر كه بود آن اين سبب و. كعبه خانه بر آورد پيل و سپاه بود يمن به كه حبشى آن كه
 سپاه يمن اندر را او و. بشد وى دست بر يمن ملك و نبود تّبع نيز وى پس از كه خواندندى االكبر تّبع را او و اسعد، وى

 وى از عجم ملك و شام و روم ملك تا كند، عجم زمين آهنگ و آيد بيرون يمن از كه كرد آن آهنگ. آمد گرد بسيار
 حجاز زمين به روى و. برفت يمن از و. كردند پيشين تّبعان آن چنانكه كنند، فرمان را او حجاز و عرب زمين و بترسند
 .بسيار سپاهى با نهاد

 بودند جهودان مدينه و مّكه حوالى به مگر بودند، پرست بت مدينه و مّكه و حجاز و عرب زمين همه و بود پرست بت او و
 و خيبر چون بودند كرده دهها و حجاز، به بودند آمده آنجا و نصر، بخت دست از بودند گريخته ايشان پدران شام از كه
 زمينها همه بدين و بودند، موسى دين بر و داشتند جهودان همه اين و ينبوع، و نضير بنى و القرى وادى و قريظه و فدك
 و انجيل، شريعت و بود عيسى دين حقّ  و بود منسوخ آنگاه جهودى و جهودان، اين مگر نپرستيدندى را خداى كس اندر
 .[١٢٤ b] .بودند پرست بت پادشاهيها همه ديگر و مشرق، سوى و بود روم زمين به عيسى دين ليكن
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 جذيمة از پيش و سالها، بدين عجم ملوك از پيش و نوشروان، پدر بود قباد از پيش اين و برفت، بسيار سپاه با تّبع پس
 و آب بى نهاده اندر كوهها ميان به ديد شهرى. بگذشت مّكه به و آمد حجاز زمين به و آمد بيرون يمن از تّبع. االبرش
 .درخت

 بنى از بود مردى مهترشان و بسيار، خرمابنان و درختان و بوستانها با خّرم ديد شهرى رسيد مدينه به چون. كرد وى آهنگ
 به بنشاند آنجا را خويش پسر. آمدش خوش رسيد مدينه به چون تّبع اين الطّلة، بن عمرو وى نام خزرج، قبيله از الّنجار
 .بكشتند را پسرش آن مدينه مردمان افتاد، دور مدينه از و شد شام زمين به چون. برگذشت خود و ملك

 كجا هر. بكشد را خلق همه و كند ويران را مدينه گردد باز چون كه كرد نّيت شام، زمين به بشنيد خبر آن تّبع چون
 آن از مرد يك و. گرفتند حصار به را شهر مدينه مردمان و آورد، فرود مدينه گرد سپاه و بازگشت پس. بشد شدن توانست

. افگند فرود چاه به و بكشت را مرد آن حايط خداوند. كرد باز خرما و برشد خرمابنى به و شد اندر مردى حايط به وى
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 شب تا روزى هر. كردن نتوانست چيز هيچ. كرد حرب ايشان با ماه يك و آورد حرب به سپاه روز ديگر بشنيد، آن تّبع اين
 خروارها و بگشادندى حصار در شب به مدينه مردمان و بازشدندى، لشكرگاه به آمدى اندر شب چون و كردندى، حرب
 ما با روز به كه مردمانى با كنيم حرب چون ما: گفتند را تّبع لشكر، برآمد ماه يك چون. فرستادندى دشمن لشكر به خرما
 .شد سست ايشان حرب در دلش و اند، كرم با مردمانى اين: گفت تّبع! دارند؟ مهمان را ما شب به و كنند حرب

: گفتند چرا؟: گفت. كردن نتوانى ويران را شهر اين تو! ملك اى: گفتند و آمدند تّبع پيش جهودان عالمان از تن دو پس
 به او و كنند بيرون مّكه از قريشيان را او و مّكه، زمين به محّمد وى نام آمدن، خواهد بيرون پيغامبرى قريش از كه ازيرا
 اندر ما و دارد، نگاه وى حرمت به را شهر اين جلّ  و عزّ  خداى و بود، اينجا او مان و خان و گيرد قرار و آيد مدينه
 :گفتند باشد؟ چه تورات: گفتا ملك. يافتيم چنين تورات

  موسى دين را او و. موسى سوى است آمده فرود آسمان از و است خداى كتاب
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 اندر را خويش سپاه همه و شد، بيزار پرستى بت از و بپذيرفت جهودى دين پس. آمد خوش دين آن را تّبع. كردند صفت
 دين بدين را يمن همه تا آمدن بايد يمن زمين به من با را شما: گفت را جهود دو هر اين و. بپذيرفتند. خواند جهودى
 .خوانيد

 بدين را مدينه مردمان چرا: گفت را ايشان و بسيار، داد خواسته و كرد برّ  را ايشان. بروند وى با كه كردند اجابت ايشان
 با را عالم دو هر آن و نهاد يمن به روى و بكشيد سپاه ملك. بگروند محّمد دست به مردمان اين: گفتند نخوانيد؟ دين

 .ببرد خويشتن

 را او و آمدند او سوى. بودند بس نه حرب به وى با و كنند، تباه را او كه خواستند هذيل بنى اعرابيان برسيد، مّكه به چون
 دست به كه است چندان مّكه مردمان دست به سيم، و زر كوههاى و خواهى بسيار خواسته اگر! ملك اى: گفتند

 وى تا خواستند آن سخن اين از ايشان و. شوى توانگر تا بكش را مّكيان و را، كعبه و كن ويران را مّكه. نيست هيچكس
 اى: گفتند ايشان. كرد عرضه ايشان بر را هذيل بنى سخن اين و بخواند را جهود عالمان آن وى. شود هالك و بكند اين
 مسّلط اين بر را كس]  جلّ  و عزّ  خداى[ و است خداى خانه اين كه كنند هالك ترا تا خواهند آن بدين ايشان! ملك
 اينجاى از و كن تعظيم را خانه و بستر سر و كن طواف خانه گرد شو، اندر مّكه به و مگير، دست به ايشان سخن. نكند
 را خانه و شد اندر مّكه به سپاه با خود و ببريد پايهاشان و دستها و بياورد را هذيليان و بگرفت ايشان سخن اين ملك. برو
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 جامه و كردند پاك را خانه و برداشتند تا بفرمود بود خانه اندر كه بتان آن و كرد، فرمان و بسترد سر و كرد طواف
 به و جهودان عالمان با برفت آنجا از و. آورد وى رسم اين بود، نپوشانيده جامه را خانه كس وى از پيش و. بپوشانيدند

 دست پرستى بت و بگردانيدى دين تو كه نگذاريم اندر يمن به ترا ما: گفتند ايشان و كرد، گرد را يمانيان و شد يمن
 .بازداشتى

 كوهى به آتش آن و كردى، حكم خلق ميان به كه بود آتشى اندر يمن زمين به و كردن، نتوانست حرب يمن همه با تّبع
 پديد باطل از را حق و بودى خصمى ديگر يك با را تن دو كه گاه هر بزرگ، بود غارى كوه بر. صنعا زمين به بود اندر

 غار در بر ايشان تا فرستادى غار بدان خويش كسان با را خصم دو هر ملك آن نبودى،
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 غار به آتش و نرسيدى، زيانى را رسيده ستم و بسوختى را ستمگار آن و آمدى بيرون غار از آتش پس بنشستندى،
 آن حق اگر. شويم آتش اين سوى حكم به ما: گفت ملك. شد كجا و آمد كجا از آتش آن كه ندانستى كس و بازگشتى،

 را جهودان عالمان اين ملك و. شدند راضى بدين. بگرويد دين بدين شما آيد، ما آن اگر و بگرويم، شما به ما آيد شما
 .است روا: گفتند كرد، عرضه ايشان بر سخن اين و بخواند

 گردن به تورات مصحف [١٢٥ a] عالمان شد، آنجا سپاه همه با ملك و بردند غار آن در به را بتان همه مردمان پس
 و بود، نديده چنان كس هرگز كه آمد بيرون آنجا از آتشى پس. خواندند همى تورات و بنشستند غار در به و افگندند
 .شد سياه جهان همه و شد همى اندر هوا به دود و بسوختند همه نيمروز تا بامداد از و سوختند، همى افتاده اندر بتان بدان

 بسالمت عالم جهودان و بسوختند بودند بتان ميان كه مردمان آن و بتان همه آن و بازگشت، خويش جاى به آتش چون
 يكى و. شد آشكار جهودى و برخاست پرستى بت و بپذيرفتند جهودى يمن اهل و تّبعان آنگاه پس مصحفها، با بازگشتند
 و كردندى اجابت بخواستندى چه هر و كردى، حديث ايشان با و را ايشان آمدى آواز خانه آن از كه را ايشان بود بتخانه

 همى را ايشان كه است ديو آن: گفتند ايشان. بگفت خانه آن خبر را جهودان عالمان آن ملك. نديدندى را هيچكس
 پس. شهر از بود شده بيرون ايشان با نيز ملك و بخواندند، بسيار تورات خانه آن در به و برفتند جهودان اين. دارد رنجه
 ايشان با كه بود ديو آن: گفتند جهودان. شد فرو زمين به و بخروشيد و دويد بيرون خانه آن از كه ديدند سياه سگى
 .كردى همى حديث
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 اسعد نامش و بمرد، تا بود همى اندر جهودى به تّبع و بگرفتند، جهودى دين يمن همه و كرد ويران را خانه آن ملك پس
 تّبع تازى به و خوانند بتان حميرى زمين به را تّبع و. حمير ملوك از خواندندى تّبع لقب به و كرب، ابو او كنيت و بود
 .باشد

 عرب و. حّسان را پسرش مگر را، وى كه نبود ملك چندان حميريان از را هيچكس و خواندندى، االخير تّبع را اسعد اين و
  اين پس. خواندندى االصغر تّبع را حّسان
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 سديگر و عمرو ديگر و حّسان يكى نام: ماند پسر سه را او و. بودند جهود يمن همه و يمن، اندر آورد جهودى اسعد
 .نشايستند را ملك بودند، خرد سه هر و زرعه،

 وى بر يمن و. داشت جهودى دين هم و بگرفت يمن ملك و اللخمى، نضر بن ربيعة وى نام لخم بنى از خاست مردى پس
 .پرسيد را شق و سطيح كه ديد خواب كه بود ملك آن اين و. آمد گرد
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  يمن شهر بر اللخمى نصر بن ربيعة پادشاهى

 سه هر تّبع پسران آن و. داشت همى ملك و بود جهودى دين بر هم نيز وى بنشست، پادشاهى به نصر بن ربيعة اين چون
 و علما همه. ديد خوابى ملك آن وى، ملك بر برآمد چند سالى چون. بودند فرزندان نيز را ربيعه اين و. بودند خرد هنوز
 چيزى و آرد، جاى به دزديده چيزهاى و بگويد بودن خواهد كه چيزى هر كه باشد آن كاهن و بخواند، را كاهنان و معّبران
 بگويد ترا خود او بگويى را او تو آنكه از پيش باشى ديده كه خوابى و دهد، جواب ترا ناپرسيده پرسيدن بخواهى را او كه
 به] را[ مردمان چنين اين بگويد، او خبر باشد غايب كه نيز كسى و بگويد، ترا نيز آن تأويل آنگاه و ديدى، ايدون كه

 مردمان اين همچنانكه كند، آگاه چيزها از و آيد پرى را ما گفتندى كه كاهنان اين اندر بودند. گويند كاهن اندر عرب
 و. بودند همچنان نيز كاهنان اين بگوييم، را مردمان تا دهد خبر را ما پرى كه گويند چنين مرد، و زن از اند گرفتگان پرى
 پرى دو هر و شّق، ديگرى و سطيح يكى: بودند تن دو ايشان استادان از ليكن و مردمان چنين اين بودندى بسيار يمن اندر
 .بودند كاهنان و گرفته

 و سطيح جز را اين: گفتند. ديدم خواب چه من كه بگوييد مرا: گفت و كرد گرد را كاهنان همه ديد خواب اين ربيعه چون
 تا بگوى مرا: گفت و كرد اعزاز و خواند پيش را او. آمد سطيح نخست. بخواند را دو هر و فرستاد كس پس. ندانند شقّ 
  تاريكى ميان از و ديدى تاريكى: گفتا سطيح. باشد چه كه بگوى پس. ديدم خواب چه
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 راست: گفتا. گردانيد خاكستر و بسوخت يمن مردمان همه و گشت آتش پس افتاد، زمين بر و آمد بيرون سياه انگشتى
 .كن تعبير اكنون ديدم، همچنين گفتى،

 به يمن ملك و بگرداند جهودى دين و كند قهر را خلق و بگيرد يمن مملكت و آيد ملكى حبشه زمين از: گفت سطيح
 .شوند غلبه يمن زمين به حبشيان و افتد حبشه زمين

 از ملك آن و يزن، ذى بن سيف وى نام بيايد مردى آن پس از: گفت باشد؟ چه آن پس از و! سطيح يا: گفت ملك
 دين آن قيامت تا و بگيرند وى دين همه مردمان و آرد دينى و بيايد عرب از پيغمبرى و بكشند، را او باز و بستاند حبشه
 .بماند

 :گفت را او ملك. بيامد بود شقّ  وى نام كه كاهن ديگر بود، روز ديگر چون پس

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 يا كم حرف يك كه برابر بود، كرده سطيح همچنانكه بكرد، تأويلش و بگفت ملك خواب. بگزار پس و بگوى مرا خواب
 بن شاپور به كرد نامه و عجم، ملك سوى فرستاد عراق زمين به يمن از را خويش فرزندان و بترسيد ملك آن پس. نبود بيش
 را خواهر و ببرد را او االبرش جذيمة كه ربيعه بن عدى آن بود نصر بن ربيعة فرزندان از و بود، اردشير از پيش اين و خراد،
 اين و. پيشين اخبار اندر ايم گفته همه اين و ماند، بديشان جذيمه پس از عرب ملك و بيامد، عدى بن عمرو پس. داد بدو

 عدى بن عمرو فرزندان از ملوك همه اين و نعمان و منذر و الكندى القيس امرؤ و فرزندانش و عدى بن عمرو ملكان
 آن بهر از [١٢٥ b] بود فرستاده حيره به را ايشان يمن از آنكه لخميان، از بودند، نصر بن ربيعة فرزندان از همه و بودند،
 به همه فرزندانش و بمرد، و اندر يمن به بنشست ملك به چند سالى نصر بن ربيعة اين پس. بود گزارده سطيح كه خواب
 بودند، شده بزرگ سه هر ربيعه پسران آن و آمدند گرد يمن مردمان و ايشان، از نبود كس يمن به و بماندند، حيره

 حّسان و. آمدند گرد وى بر همه و دادند بدو ملك. بود حّسان ايشان مهتر و بياوردند، را زرعه و را عمرو و را]  حّسان[
 از و بنشست، ملك به زرعه وى پس از و بنشست، ملك به و بكشت را او عمرو، برادرش او پس از و بنشست، ملك بن
 .تعالى اهللا شاء ان بگوييم وى قّصه اين پس
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  حبشه ملوك به يمن ملك افتادن سبب

 نام تّبع را خويشتن بود، پدرش كه همچنان او و شد، راست ملك و بيستاد وى با سپاه بنشست، پادشاهى به حّسان چون
 و عرب زمين به و آيد بيرون يمن از كه آمدش آرزو ببود، ملك اندر سال پنج چون و. خواندندى االصغر تّبع را او و كرد،
 .پدرش چنانكه و تّبع ديگر چنانكه بگردد، شام و حجاز

 و نكرد ايشان فرمان. بود خجسته نه رفتن بيرون خود جاى از] را[ يمن ملوك كه رفتن نبايد كه گفتند سپاهش و مردمان
 يمن به بود زرعه وى نام كه برادر آن و ببرد، خويشتن با را او بود عمرو وى نام كه برادر اين و يمن، از آورد بيرون سپاه

 را ايشان كه ترسيدند و رفتن، بدان بودند بكراهيت مردمان و آمد، اندر شام زمين به و. بود خرد هنوز كه زيرا بازداشت
 يكى بنزد جزيره، و موصل ميان رسيدند، جزيره شهرهاى به چون پس. عجم و روم ملوك از يا شام ملوك از آيد پيش چيزى
 تو با و دهيم تو به ملك تا حّسان، بكش، را برادرت تو: گفتند را او و آمدند گرد برادرش عمرو بر حّسان سپاه همه شام،
 و شد باز يمن به او و كردند، بيعت وى با همه سپاه و بكشت را برادر ايشان گفتار به او. شويم باز يمن به و كنيم بيعت
 .شب و روز به بگسست وى از خواب و نيامدى خوابش هيچ كردى چه هر و. بيستاد راست عمرو بر يمن ملك

  دانست عالج كه هر و كرد گرد را پزشكان شد، راست وى بر كار چون پس
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 ايشان از و كرد گرد را همه يمن اندر بودند كه را جهودان و را عالمان و را كاهنان پس. نداشت سود هيچ كرد، همى
 كسى هر و جور، به بستدى وى از ملك و بكشتى گناهى بى را برادر بدانكه است خداى عقوبت اين: گفتند همه. بپرسيد

 بود همى خواب بى همچنان و نداشت سود و بكشت را همه بودند فرموده را برادرش كشتن كه آنان سرهنگ، و سپاه از را
 اندر و بماند، ضايع ملك و ناشايسته، را ملك بماند، زرعه كهترش برادر آن و. بمرد و نزيست بسيار و روز، و شب به

 يمن ملك و عالم، بن حنيفة وى نام ملوك، بيت اهل از نه برخاست مردى پس. نماند كس ملك بيت اهل و حميريان
 .شد راست وى بر ملك و كرد قهر را مردمان و كرد ستم و بگرفت

 كه بشنيدى كه غالم هر يمن همه اندر و داشت، لوط قوم مذهب و فراوان، كرد بيدادى و ستم برآمد، سال دو چون و
 تا كردن زن نيارست غالم هيچ و. كردى رها پس كردى فساد وى با و آوردى خويش پيش و فرستادى كس است، نيكو
 .شدند بيچاره كار آن اندر خلق و. نبودى وى با نخست وى
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 اندر و بودندى، بنشسته منظره در بر نوبتيان و سپاه و نشستى منظره آن بر آوردى بر غالم چون را، او بود اى منظره يكى و
 سر چون. بودى كرده روا حاجت كه آنگاه كردى بيرون روزن بدان سر كه بود روزنى را آن و نگارين بود خانه يكى منظره
 منظر در دربانان و نوبتيان تا كردى مسواك را دهان و كرد، خويش كار وى كه بدانستندى مردمان كردى بيرون روزن به

 .آمد آخر به كارش تا نگشادندى منظر در كردى، همى مسواك كه نديدندى را ملك تا و شدى، بيرون غالم تا نگشادندى

 چنان زمانه آن اندر چنانكه بود، روى نيكو سخت و شد بزرگ بود نام زرعه كه ربيعه پسر كهتر آن كه افتاد چنان پس
 و برداشت خويشتن با بزرگ كاردى. خواند همى كار چه به كه دانست زرعه. بخواند را او و فرستاد كس ملك اين. نبود
 منظره بر را او برسيد، منظره در به زرعه چون. غالمان با كردى چه هر و بود شنيده منظره آن خبر و برفت، و كرد پنهان

 من با! ملك اى: گفت بود، گشته روى نيكو بس غالم آن و. كرد زرعه آهنگ ملك آن. ببستند در دربانان و فرستادند
 و پدرم و ملكم بيت اهل من كه كن عفو مملكت اين غالمان همه اين ميان از مرا و مكن فساد

 ٦٩٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ام داشته باز دست تو به پادشاهى. ترم حق تو از ملك بدين من و بودند ملك برادرانم

 ترا تا بخوانم را دربان نه اگر و برى فرمان اگر: گفت نكرد، فرمان ملك. ببخش مرا و بازدار دست من به من تن نيز تو
 دست و برگرفت سرش و بكشت را او و زد اندر ملك شكم به و بركشيد كارد زرعه. كند بردار منظره اين بر و بزند گردن
 ديدند مسواك با را او بنگريستند دربانان چون. نهاد بر روزن بدان سرش و نهاد، اندر دستش به مسواك و ببريد راستش
 و شد فرو منظره از زرعه و [١٢٦ a] بگشادند منظر در. ديگر غالمان با همچنانكه كرد نيكو خويش كار او كه پنداشتند
 .برفت

 .است كرده زرعه كه دانستند ديدند، چنان را ملك و برفتند دربانان چون پس

 تو ملك بدين: گفتند و بياوردند را زرعه و برفتند و شدند شاد مردمان. كردند آگاه را خلق و را سپاه و آمدند فرود
 و سپردند، بدو يمن ملك و كردند ملك را زرعه و آمدند گرد بسيار مردمان پس. برهانيدى فاسق اين از را ما و سزاوارترى

 يمن ملوك از و خواندندى، نواس ذو لقب به زرعه و بود، جهود هم و. بيستاد راست وى بر سپاه و بنشست ملك به زرعه
 دست بر حمير و يمن ملك و. بماند ملك در سال بسيار و كرد نام يوسف را خويشتن و نبود، وى از تر هيبت با هيچكس

 .نجران زمين به و برد عراق به سپاه كه بود او و افتاد، حبشه به و بشد وى
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 به نواس ذو و. نكردند اجابت خواند، جهودى دين بر را ايشان و برفت او. عيسى دين بر داشتند آن ترسا همه نجران و
 همى آتش آن اندر را او نيامد جهودى اندر كه هر و فگند، چاه آن اندر آتش و گورى، چون دراز بكند چاهى اندر زمين
: ٨٥ اْلَوُقودِ  ذاتِ  النَّارِ  اْألُْخُدودِ  َأْصحابُ  قُِتلَ : تعالى اهللا قال. خوانند اخدود تازى به را چاه آن و. بسوخت همه تا كرد
 .بودند ترسا ايشان و بودند، پرست بت همه اندر ايشان گرد و خوانند، نجران است شهرى جزيره و موصل ميان و. ٥ -٤

 نجران زمين به ترسايى و بود، چه سببش آمد بديشان و برفت يمن از و عرب همه از نواس ذو ملك كه بدانى بايد اكنون
 .افتاد چگونه
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 ٦٩٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  نجران زمين به عرب از ترسايى افتادن سبب

 و بودند، ترسا ميان از ايشان و بودند پرست بت عرب همه اندر ايشان گرد و بودند، عرب از هم نجران مردمان اين و
 آن گرد خلق همه روز آن و بودى جشنى را ايشان روز يك سال هر و بزرگ، بنى خرما بود، درختى شهر بيرون از را ايشان
 درخت آن گرد و آوردندى درخت آن بزير را بتان همه و ديباه، از را درخت آن مر پوشيدندى ها جامه و شدندى درخت
 قربان را درخت آن ايشان و گفتى، سخن ايشان با درخت ميان از ديوى و كردندى، همى دعا و كردندى طواف اندر

 .بازگشتندى و كردندى

 پرست بت را خلق آن همه. افتاد عرب زمين به و فيمون، وى نام بود عيسى حواريان فرزندان از شام زمين از مردى پس
 .كردن نيارست پيدا خويش دين وى. ديد

. بخوردى و خريدى طعام و بستدى مزد شبانگاه و كردى، مزدورى و رفتى همى ده به ده پنهان. كنند تباه را وى كه ترسيد
 دهى به و برفتى ده آن از نپرستد، بت همى وى كه شدندى آگاه مردمان چون. كردى نماز و پرستيدى را خداى هميشه و

 را او و دزدان، آمدندش پيش مردمان. رفت همى تنها روزى. عراق و سواد حدّ  و جزيره و موصل زمين به شدى ديگر
 .بفروختند و بردند نجران زمين بدان و كردند بند را او. اى بگريخته خداوند از و اى بنده تو: گفتند

 اندر خانه به شبانگاه و كردى، مى را او فرمودى مى چه هر و بخريد را او مردى

 ٧٠٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اندر وى كه بداند تا خواست ديد، چنان دو شبى چون وى خداوند اين. بسته اندر خانه در كردى، نماز شب همه و شدى
 خداوند اين. تافت همى خانه آن اندر كه ديد روشنايى. شد فراز بود گذشته اندر نيمشب وقتى. كند چه همى خانه آن

 و بخواند را فيمون روز ديگر و. بترسيد مرد آن چراغ بى ديد را فيمون بنگريست، نيكو. دارد چراغ فيمون كه پنداشت
 من: گفت دارى؟ دين چه تو. خواندى همى چيزى و بود گرفته روشنايى خانه همه و اندر، نماز به ديدم ترا دوش: گفت
 دين اين از بهتر تو دين آن: گفت مرد آن. خواندم همى كه تعالى خداى كتاب بود انجيل آن و دارم، مريم بن عيسى دين
 نه درخت آن و اند خداى نه بتان آن و است باطل شما دين كه زيرا شما، دين از است بهتر من دين بلى: گفت فيمون ما؟

 .است خداى
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 عيسى دين وى. بپرسيدند را او و بخواندند را فيمون مردمان. بگفت شهريان پيش وى قّصه بود وى خداوند كه مرد آن پس
 باطل ما دين و است حقّ  تو دين اين كه است دليل چه را ما: گفتند آمد خوش دين آن را ايشان. كرد عرض ايشان بر

 است؟

. آييم اندر تو دين به ما بود چنين اين اگر: گفتند. كند هالك را درخت آن تا بخوانم را خويش خداى من آنكه: گفت
 آن تا داد فرمان ديدند همى خلق همه چنانكه جلّ  و عزّ  خداى. كرد دعا و بيستاد درخت آن زير به و شد بيرون فيمون
 خريده را فيمون كه كس آن و بپذيرفتند، عيسى دين و بشكستند را بتان همه ايشان. بيخ و بن از برآمد زمين از درخت
 .كرد آزاد بود

 نزد را فرزند مردمان و آموختن، انجيل به معّلم چون بنشست آنجا فيمون و. بياموختند انجيل و شدند ترسا نجران همه پس
 وى نام اندر، نجران به بود مهترى و. شدند ترسا عرب همه اندر نجران اهل سبب بدين و. آموختى انجيل تا فرستادندى او

 و. كرد شاگردى بسيار را او و بياموزد، انجيل تا فرستاد فيمون به. شد بزرگ و كرد، نام اهللا عبد آمد پسرى را او و تامر،
 b] حاجت خداى از آوردندى بيمار اگر كردى، روا بخواستى خداى از كه حاجتى هر و دانست، خداى بزرگ نام فيمون

 كه كرد خواهش بسيار را فيمون مر تامر بن اهللا عبد اين. خداى نام آن بركت به شدى درست و كردى روا خواستى [١٢٦
  نام اين: گفت نياموخت،. بياموز نام اين مرا

 ٧٠١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 جوانى، و كودكى تو كه كردن نتوانى احتمال بياموزم ترا كه ترسم ليكن و است، انجيل اندر و است خداى نامهاى اندر
 .شوى هالك و بخوانى ناپسند چيزى به را خداى كه باشد

 بزرگ نام اگر كه بود شنيده وى از و كرد، حيلت و تنها بنشست اندر خانه به شد، نوميد فيمون از چون تامر بن اهللا عبد
 هر پس. نبشت بر جايى و كرد بيرون همه بود خداى نام انجيل اندر چه هر و بنشست. نسوزد اندازى آتش اندر خداى
 عبد. بود نبشته آنجا بزرگ نام كه چوب يك مگر بسوخت چوبها همه آن. كرد اندر آتش به و نبشت چوب يكى بر نامى
 كه اكنون! پسر اى: گفت. كردم چنين من كه بگفت را فيمون و برفت است، خداى بزرگ نام آن كه بدانست تامر بن اهللا

. است خداى ناپسند كه ناشايستى بر يا نخوانى معصيتى بر نام بدان جلّ  و عزّ  را خداى و نشوى، هالك تا دار نگاه يافتى
 نابينا و بيمار هر و داشت، همى پاى به عيسى دين و بود همى نجران ميان اندر وى جاى به اهللا عبد بمرد، فيمون چون پس
 چنان و شد محكم اندر نجران به ترسايى و شدى، درست خواندى، همى نام بدان جلّ  و عزّ  را خداى آمدى، وى پيش كه
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 يا شدى ترسا يا آمدى، نجران اندر كه هر و كردى، ترسايى بجز كه نهشتندى كسى نجران حدّ  به كه شد استوار
 .بكشتندى

 را سه هر نه يا شويد ترسا: گفتند و بگرفتند پسران آن با را او. آمدند نجران زمين به پسر دو با يمن جهودان از مردى پس
 اندر ترسايى دين به پدر و بكشتند، را دو هر و نشدند ترسا پسران. نواس ذو پادشاهى از بود يمن زمين از او و. بكشيم
 يمن به و برفت و بود، آمده آن بهر از كه كرد تمام خويش بازرگانى آن وى پس. داشتند باز دست و نكشتند را او شد،
 پس. را خويش پسران آن از و بگفت ايشان قّصه و نجران اهل خبر و رفت نواس ذو پيش و بازگشت جهودى به و شد باز

 ويران كليساهاشان و نجران زمين به برم سپاه من كه موسى دين و تورات به خورد سوگند و گرفت خشم نواس ذو ملك
 پنجاه با و بسوزم، آتش به را او نيايد، اندر جهودى دين به و نگردد باز ترسايى از كه هر و بشكنم، چليپاهاشان و كنم
  آتش به و بكند اخدود را ايشان پس. ببردند خويشتن با تورات و نهاد، نجران به روى و آمد يمن از مرد هزار

 ٧٠٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

. بودند يمن جهودان و بود نواس ذو ملك اين قرآن، اندر كرد لعنت ايشان بر خداى كه االخدود اصحاب اين و اندر
 .٤: ٨٥ اْألُْخُدودِ  َأْصحابُ  قُِتلَ : گفت جلّ  و عزّ  خداى

 َعَلْيها ُهمْ  ِإذْ . زمين اندر بكندند چاه آن و بيامدند كه اخدود مردمان آن بر باد لعنت: گفتا. االخدود اصحاب لعن: يعنى
 سوختند همى آتش به را خلق و بنشستند چاه آن بر و ٦: ٨٥. قـُُعودٌ 
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 ٧٠٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  آتش به را ايشان كشتن و نجران شهر به نواس ذو خبر

 بشكست چليپاها و كرد ويران را همه بود كليسيا آنجا چه هر آمد، نجران زمين به سپاه چندان با نواس ذو ملك اين چون
. نكرد اجابت هم خواند، جهودى به نيز را تامر بن اهللا عبد اين. نكردند اجابت خواند، جهودى به را خلق و بسوخت و

 ملك باز و نيازرد هيچگونه اندامش و درست برخاست جاى از. افگندند فرود آنجا از و بردند كوهى سر بر را او تا بفرمود
 را او بمرد، اندر بدان و بيامد خون و بشكست و زد سرش بر داشت، دست به چوبى ملك. خواند ترسايى به را او و آمد
 اندر آتش و كرد هيزم از پر و فراخ، پهنا و نيزه يك باالى به گورى همچون دراز بكند چاهى آنگاه و. كردند گور به

 هزار بيست مقدار تا انداخت همى آتش بدان نگرويد، جهودى دين به كه هر خواند، همى يكان يكان را خلق و افگند،
 و بسوخت، همه انجيل و چليپاها و كرد ويران بود مانده شهر از چه هر و بگريختند، ديگران و بهانه، بدين بسوخت مرد

 .شد باز يمن به آنگاه

 مسلمانى. بودند ترسا همه بخواند، را نجران جوانمردان او وقت به كه است اندر عنه اهللا رضى خطّاب بن عمر اخبار به و
 با عمر و. بپذيرفتند دهند مسلمانان كه چندان دو مضاعف، صدقات بپذيرفتند، جزيت و نپذيرفتند. كردند عرضه ايشان بر

 به كشاورز مردى كه كرد نامه عمر به كاردار آن. بستاند ايشان از صدقات آن كه بفرستاد كاردارى و كرد صلح ايشان
  مرده مردى چاه اندر بكند، چاهى نجران زمين

 ٧٠٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 زير بازگرفتى، سر از وى دست كشاورز آن كه گاه هر. نهاده سر بر دست و درست پاى و درست وى اندام و تن و يافت
 .ايستادى باز خون نهادى سر بر دستش چون باز. دويدى همى وى از خون و آمدى پديد جراحتى دست آن

 بپرسيد، عنهما اهللا رضى طالب ابى بن على از. ندانست عمر. چيست آن كه ندانستند و داشتند عجب آن از مردمان
 بر كه چوب بدان بكشت را او االخدود صاحب نواس ذو يوسف [١٢٧ a] يمن ملك كه است تامر بن اهللا عبد آن: گفت
 پيغامبر را طالب ابى بن علىّ  و كرد، گور به را او زمين آن اندر يوسف وى، از آمد خون و بشكست سرش و زد وى سر
 راست وى بر خاك و بگذاريد نهاده سر بر دست همچنان را مرد آن كه بفرمود عمر پس. بود كرده آگاه را او الّسالم عليه
 .كردند همچنان. نكند باز را او گور نيز هيچكس تا كنيد بنا اى مناره گور سر آن بر و كنيد،
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 و شد، حبشه به او از پادشاهى و شد باز يمن به نجران از بسوخت، و بكشت همه را خلق چون يوسف ملك آن پس
 .تعالى اهللا شاء ان بگوييم نيز اين سبب و. بگرفتند يمن ملك و بيامدند ايشان
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 ٧٠٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  حبشه ملوك به يمن پادشاهى انتقال سبب

 باز يمن به و بازگشت نجران از يوسف اين چون كه بود آن حميريان همه از و نواس ذو ملك از يمن ملك رفتن سبب و
. بدويدى اسب آن كه سختى از ثعلب، وى نام اسبى بر بود بگريخته و دوس، وى نام بود مانده مردى آن ترسا آن از شد،
 .بود بگريخته آن بر كه كنندش اضافت و صفت اسب بدان خوانند، ثعلبان دوس اندر اخبار به را دوس اين و

 و آورد بيرون متوارى از بودند، مانده كه مردمان آن و آمد نجران به دوس اين شد، يمن به و بازگشت نواس ذو چون پس
 بر اسب آن بر و. نستانم كينه اين تا نيارامم من كه نهيد آغاز ترسايى و كنيد آبادان باز را كليسياها شما: گفت را ايشان
 ملك و. قيصر سوى ببرد خويشتن با و برداشت سوخته انجيل او و بود، ترسا قيصر و نهاد، قيصر سوى روى و نشست
 آمد يمن ملك كه بردند خبر را او بود، پرست آتش و بود مشغول پادشاهى كردن راست به و بود نوشروان وقت آن عجم
 نجران خبر و شد قيصر سوى به ثعلبان ذو دوس اين و. نداشت باك خبر آن از وى. بسوخت را ترساآن و نجران زمين به
 .بنهاد او پيش سوخته انجيل آن و بگفت را او

 پيش من بودى، نشده باز يمن به هنوز وى چنانكه بودى آمده پيشتر اگر: گفت و بگريست و آمد اندوه آن از را قيصر
 باديه و است دور راه او و من ميان و رسيد يمن به مرد چون ليكن و ترسايى، دين كينه از وى با كردمى حرب و شدمى وى
  ميان به

 ٧٠٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ترسايى دين بر و است نزديكتر حبشه ملك ليكن و گذشتن، تواند دشوار آنجا سپاه و عرب، و حجاز زمين و است اندر
 ملك نجاشى، سوى نوشت نامه قيصر پس. خواهيد باز كينه تا دهد سپاه ترا وى تا كنم نامه بدو تو بهر از من و است،
 به قيصر نامه آن و شد حبشه زمين به و برفت دوس و. فرستاد آنجا سوخته انجيل آن با را ثعلبان دوس اين و حبشه،
 .بگفت نجران اهل خبر و سوخته مصحف آن و داد نجاشى

 بسيار سپاه با كه كردند آهنگ و خوردند غم را ترسايى دين و بگريستند و كرد گرد را حبشه اهل و بگريست نجاشى
 .كردند ترساآن با ايشان كه كنند بتر آن از جهودان با و كنند حرب نواس ذو با و بروند
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 او نام را، مردى سرهنگان از و فرستاد، يمن به و كرد بيرون مقاتل مرد هزار هفتاد آنجا از و كرد عرض سپاه نجاشى پس
 بسيار شهرهاى را يمن و بزرگ است دريايى يمن ميان و حبشه ميان و بيامد، ثعلبان دوس اين و. كرد سپاهساالر ارياط،
 سر بر كه هست شهر و سهلى، هم و بحرى هم و بّرى هم و است جبلى هم كه زيرا است، جهان همه از خوشتر و است
 دريا لب بر كه هست شهر و است بيابان ميان اندر كه هست شهر و است كوه زير در كه هست شهر و است كوه

 عدن است، دريا لب بر كه سواحل شهرهاى همه اين از و است، سردسير كه هست و است گرمسير كه هست و است،
 .حضرموت و است

 به فرستاد كس بشنيد، خبر چون نواس ذو يوسف اين. برآمد حضرموت به و يمن سوى آمدند اندر دريا به حبشه سپاه پس
 ما و نيست طاقت ايشان با را ما و نهادند ما به روى كه است بسيار دشمنى اين: گفت و كرد گرد را سپاهها و يمن ملك
 سپاه با بنشينيد خويش شهر به شما از كسى هر كردن، بايد تباه را ايشان حيلت به كردن، حرب نتوانيم برابر ايشان با

 آن بر خويش سپاه آن با شما از كسى هر آنگاه بيايد، لختى شهرى هر به دشمن اين تا كنم حيلتى خود من تا خويش
 اين بفرمود و بنشست، اندر يمن به سپاهها پس. است صواب: گفتند. كنيدشان هالك و آيند شما سوى كه زنيد مردمان

 به برآمدند دريا از حبشه سپاه با ارياط، حبشه، سپاهساالر اين چون. بنهادند و كردند كليد هزار صد تا نواس ذو
  كه كرد نامه بدو يمن ملك اين حضرموت،

 ٧٠٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 وى بنزديك گنجها همه كليد خواهد ملك اگر و نيست، عداوتى من با را نجاشى ملك كه دانم من و نكنم، حرب تو با من
 حرب تو با كه دانى تا نكردم گرد خويشتن با را سپاه و است، من با كه مردم قدر آن با آيم تو بنزديك خود و فرستم
 .كردن نخواهم

 نجاشى ملك پيش خواهى اگر و كنم، خدمت تو پيش بفرمايى اگر و دهم، تو به ملك و سپارم تو به كليدها و آيم تو پيش
 .شوم

 نجاشى به كرد نامه و بنشست حضرموت به. نخواهم دستورى نجاشى از تا كردن نتوانم كارى خويشتن از من: گفت ارياط
 كرد نامه را ارياط و شد شاد بخواند را ها نامه آن چون نجاشى. فرستاد بدو نواس ذو نامه و كرد آگاه را او حديث آن از و
 به گويد مى نجاشى ملك كه يوسف به كرد نامه ارياط. فرست من در به را او و [١٢٧ b] بپذير وى از ها خانه گنج آن كه
 و ارياط، پيش آمد حضرموت به و نهاد بر ستوران به كليدها آن و برخاست صنعا از نواس ذو. ده مرا گنجها و آى من در
 به است، ديگر شهرهاى به گنجها ديگر آن: گفت و سپرد بدو بود خواسته صنعا اندر چه هر و برد صنعا به سپاه با را او
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 همچنان ارياط. بگيرد شهر آن و برود وى تا دهم بدو شهر آن خانه گنج كليد تا سپاه لختى با بفرست اميرى شهرى هر
 .كرد

 تا. بكشيد را همه حبش سپاه اين كه شهرى هر]  سرهنگ[ به ايشان پس از كرد نامه نواس ذو بپراگندند، حبشه سپاه چون
 اندر دريا به و شد حضرموت به و بجست صنعا از و گشت غمناك سخت. شد ارياط به خبر اين پس. بكشتند را همه

 و كرد راست پياده و سوار هزار صد و شد تافته نجاشى. كرد آگاه حال آن از را او و شد نجاشى پيش و نشست
 االشرم ابرهة را ابرهه اين و. حبشه ملوك خاندان از يكسوم، ابو او كنيت و ابرهه، وى نام كرد امير ايشان بر را سرهنگى

 است كرده پيدا وى بريدن بينى سبب و شد، بريده يمن حرب اندر بينيش و باشد، بريده بينى تازى به اشرم و خواندندى،
 با كه دانست نواس ذو رسيد، حضرموت زمين به و برآمد دريا از چون. سوار هزار صد با بيامد ابرهه و. قّصه اين از فرودتر
 آن بر و بنهيب، سخت اندر دريا به كردى آشنا و بود اسبى را نواس ذو اين مر و. نكنند يارى را او سپاه و ندارد تاب وى
  پس كرد آشنا لختى اسب آن و افگند، دريا به را خويشتن و نشست بر اسب

 ٧٠٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به تا يمن زمين به برگماشت را حبشه سپاه و بگرفت يمن ملك و صنعا شهر به بيامد ابرهه و.] بمرد نواس ذو و[ شد غرقه
 و كرد قهر را يمن مردمان و برفت، خون جوى شهرى هر به و بودند، كشته ايشان از يمانيان كه بكشتند چندان شهرى هر
 جزيت يا كرد اجابت كه هر و خواند، ترسايى به جهودى از را خلق و كرد كليسياها و كرد آشكارا ترسايى و بگرفت ملك

 .بزد گردن نه اگر و بپذيرفت،

 .نفرستاد فرستد، وى به چيزى يمن خواسته ابرهه كه پنداشت نجاشى پس

 .است گرفته را خويشتن ملك و است آمده بيرون اطاعت از او: گفتند را نجاشى

 اگر و ريختن، خون و بسختى گشادم را او پادشاهى اين و ملكم رهى من: گفت ابرهه. خواند باز را او و كرد نامه نجاشى
 .برود ما دست از پادشاهى اين بروم ايدر از من

 بفرستاد، را ارياط نجاشى. آيم حضرت به خود و سپارم وى به پادشاهى اين كه كسى و فرستد سپاهى ايدر ملك كه بايد
 من درگاه به كه بود گفته را ابرهه و. سپار بدو مملكت كه مرد هزار چهار با بود فرستاده يمن به اّول كه را سرهنگ همان
 و سپاه كه فرمود ملك بدانكه: گفت آمدى؟ كار چه به: گفت و شد وى پذيره ابرهه آمد، يمن به ارياط چون. آى
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 من با كه هر و من تا كنم حرب تو با: گفت كنى؟ چه ندهم اگر پس: گفت. فرستم ملك در به ترا و بستانم تو از مملكت
 :گفت ابرهه. شويم كشته است

 .است روا: گفت ارياط. بگيرد مملكت يابد پيروزى كه هر آى بيرون من با تنها تو دارد؟ سود چه سپاه كشتن

 حبشيان و غنود، وى نام مبارز، حبشى بود غالمى را ابرهه اين و كنيم، حرب تنها جاى فالن به كه كردند وعده را روزى
 پس. بنشين كمين به تو آيم حرب به وى با من چون: گفت را غالم ابرهه آمد، حرب وعده چون. كنند جنگ حربه به همه
 نگريستند، همى دور از سپاه دو هر و آمدند، بيرون حرب به ارياط با ابرهه اين. بكش و بزن اى حربه را او و آى اندر ناگاه
 از پيش و بزد، حربتى را ارياط ناگاه غالم آن ايستادند، حرب به ايشان چون و. ارياط پشت پس از شد پنهان غالم آن و

  آن مر حربت آن آهنين، بود خود سرش بر و سر، بر بزد حربتى را ابرهه ارياط بزد، را او غالم آنكه

 ٧٠٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 غالم آن پس. خواندند اشرم باز روز آن از را ابرهه و ببريد، ابرهه بينى از لختى و آمد فرود ابرهه روى به و ببريد را خود
 و افگندند اندر دريا به لختى خويشتن و بكشتند لختى او لشكر از و بكشت، و بيفگندش اسب از و بزد حربتى را ارياط
 .شدند نجاشى پيش گروهى و شد، غرقه

 اجابت تو التماس آن كنى حكم من بر چه هر بكشى را ارياط تو اگر كه بود گفته را غالم آن و بنشست، ملك به ابرهه و
 دختر هيچ تا بفرماى: گفت خواهى؟ چه: گفت را او ابرهه. بخواست وى از وعده آن غالم بنشست، ملك به چون. كنم

: گفت. كن ديگر حكمى باشد، زشت اين: گفت. ببرم دوشيزگى من تا نيارند من بنزديك اول تا نبرند شوى خانه به دوشيزه
 اين پيش نخست تا نبردندى شوى به دختر يمن اندر سال يك و. گفت او كه كردند همچنان تا بفرمود. نخواهم اين بجز
 گرد را مردمان ابرهه پس. بترسيدند ابرهه از يمن مردمان و بكشت، را غالم آن ناگاه و برخاست مردى پس. بردندى غالم
 شما كه دانستم و ايستادن، نتوانستم باز خويش سخن از ليكن و غالم، اين كشتن بايست همى سخت مرا: گفت و كرد
 سوگند. ارياط كشتن از بردند نجاشى به خبر اين و [١٢٨ a] .گرفتند دوست را او و شدند شاد مردمان. بكشيد را او خود
 اندر وى كه ننهد شهر آن خاك بر پاى و زمين، بر نريزد ابرهه خون تا نيارامد كه چليپا و انجيل و عيسى و خداى به خورد
 .گرفت كردن گرد سپاه و است، وى
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 و خويش، ملك با نكنند حرب و است وى با دل را حبشه سپاه آن و نيايد بسنده وى با كه دانست. شد ابرهه به خبر
 من نكرد، من فرمان بود، رهى نيز ارياط و ملكم رهى من: گفت و عذر به كرد بيرون رسولى. نكنند يارى را او يمن مردمان

 :گفتم را او

 من بر. كند حديث من با كه بخواند مرا و كرد غدر پس. نداد زمان مرا و نكرد صبر. سپارم تو به سپاه من تا كن صبر
 و ديگر يك با كنند حرب ملك رهى دو اگر و. آمد كشته او و بزد حربتى من غالم اين. بكشد مرا كه انداخت حربت
 بيرون فرمايى كه گه هر و بودم كه ام رهى همان من و جنبيدن، نبايد جاى از را ملك كند، گرفتار را رهى يك تعالى خداى
 و آيد، جنگ به ديگر تا بايد مال و سپاه بسيار و يافتن، اندر نتوان نيز و بشود دست از يمن ملك كه ترسم ليكن و آيم،
 .خواست عذر و فرمانبردارم، من

 ٧١٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 فرستاد كس و بپذيرفت وى عذر. دريا مخاطره و برد حبشه به يمن از سپاه تا بسيار بايد خواسته را او كه دانست نجاشى
 يك و كرد ظرفى اندر خون و بزد رگ ابرهه. آرم پاى زير ترا زمين خاك و ريزم زمين بر تو خون كه است سوگند مرا كه
 من زمين از خاك اين و ريز، زمين بر! من خون اينك: گفت و فرستاد نجاشى سوى و يمن، زمين از بكرد خاك از پر انبان
 يمن ملك و شد خشنود ابرهه از و آمد بيرون سوگند از و شد شاد نجاشى. شود راست تو سوگند تا نه بر بدو پاى است
 .بازداشت دست بدو

 كند، ويران كعبه خانه كه مّكه به بياورد يمن از پيالن با سپاه كه بود ابرهه آن اين و. اندر يمن به كرد همى ترسايى ابرهه و
 ١: ١٠٥. اْلِفيلِ  بَِأْصحابِ  رَبُّكَ  فَـَعلَ  َكْيفَ  تـَرَ  َلمْ  أَ : كرد ياد اندر قرآن به و كرد هالك را او جلّ  و عزّ  خداى و
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 ٧١١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  پيالن با كعبه خانه قصد به لشكر با ابرهه آمدن خبر

 را خداى و شد شاد ابرهه داشت، باز دست بدو يمن پادشاهى و شد خشنود ابرهه از نجاشى چون كه بود آن اين سبب و
 نام به كرد بنا كليسيا يكى صنعا به و. يمن اندر شهرى هر به فرمود كليسياها و داد درويشان به خواسته و كرد شكر

 آن و كرد، تمام آن تا بود آن كردن بنا به سال چهار و. نقش نيكويى و بزرگى از نبود همتا را آن زمين روى بر كه نجاشى
 اندر كه را ملك برآوردم كليسيا يكى من كه كرد نامه را نجاشى و. بپراگند اندر جهان به آن خبر و كرد، نام قليس را

 و. فرستاد وى به آن صورت و. گردانيد رحيم من بر را ملك جلّ  و عزّ  خداى كه را آن شكرانه نيست، همتا را آن جهان
 هر و نشنيده، و بودند نديده چنان هرگز كه ديدند چيزى و آمدند آنجا بودند ترساآن كه هرجا به و شام و روم همه از

 فرستاد، رخام و فرستاد چيزها آنجا نيز او. شد روم قيصر به خبر و. دادند خواسته را كليسيا آن و كردند قربان آنجا كسى
 نكرده كسى هرگز كه اندر يمن به كرد چيزى تو كاردار آن كه نجاشى به كرد نامه و فرستادند، رومى هاى جامه روم از و

 .نيست كليسيا چنان جايى هيچ به و نيست، بنا چنان اندر جهان به جايى هيچ و است، ترا آن فخر و است،

 خانه يكى مّكه به را عرب كه كرد نامه نجاشى سوى ابرهه. آزادى و احماد به كرد نامه ابرهه سوى شد، شاد بدان نجاشى
 از بار هزار صد كردم من كه كليسيا اين و كنند، طواف آن گرد و كنند حجّ  را آن و است خداى خانه آن گويند و است
  آن

 ٧١٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را خداى و كنند طواف اندر وى گرد روز هر و كنند حج را كليسيا اين تا بفرمايم را يمن اهل نيز من و. است نيكوتر
 نجاشى. بود را ملك جاودانه آن فخر تا آرند ايدر خانه ان از خويش حجّ  تا بفرمايم را عرب و كنند، دعا و كنند عبادت
 .كردند حجّ  را او و كنند طواف و كنند نماز خانه آن اندر تا را جهودان و ترسا بفرمود يمن به ابرهه و. شد شاد بدين

 ديگر نام و الذكوانى،] حزابة بن[ خزاعى بن محّمد مهتر برادر نام ابرهه، سوى سليم بنى از بودند آمده برادر دو عرب از و
 حجاز زمين به بود، شده تنگ ايشان بر حال و كردندى، فرمان را ايشان عرب و بودند عرب بزرگان از و خزاعى، بن قيس
 چون. داشتى همى نيكو را ايشان ابرهه و بودند، همى آنجا و خويش قوم از جماعتى با آمدند ابرهه سوى و مّكه و تهامه و

 بدو عرب ملك و كرد برّ  را خزاعى محّمد اين دارد، باز كعبه خانه از و خواند كليسيا حجّ  به را عرب كه كرد آن تدبير
 كليسيا حجّ  به تا بفرمايد را عرب تا بفرمود و فرستاد مّكه به و نهادش سر بر تاج و مّكه، اميرى و حجاز و باديه و داد
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 و نهد فاضلتر كليسيا آن و كند تحريض بدان را مردمان و است، نيكوتر كعبه خانه آن از كليسيا اين كه بگويد و آيند،
 برفت خزاعى محّمد و است، نكرده پليد كس را كليسيا اين و كردند پليد را آن و دارند بتان خانه اندران ايشان كه پاكتر
 .خويش قوم با و قيس برادرش با

 كرده رئيس را ايشان المطّلب عبد و بود، را كنانه بنى قريش بطون همه به و قريش به مّكه رياست و. آمد مّكه به خبر و
 را او تا كردند فراز [١٢٨ b] را مردى ايشان آمد، اندر كنانه بنى حى به خزاعى محّمد اين چون. مّكه به و قريش بر بود
 .بگفت را او خبر آن و يمن، به شد ابرهه بنزديك و بجست قيس برادرش و بكشت و بزد اى نيزه

 اگر و بمانند، بيچاره تا كنم ويران خانه آن و بروم خود من! خواند؟ خانه بدين را ايشان كه بايد چه كس مرا گفت ابرهه
 كرد آن قصد و مرد، هزار پنجاه يمن از كرد گرد را سپاه پس. بكشم را كنانه بنى همه پس آيند، اينجا نه اگر و خواهند

 كرده ابرهه كه كليسيا مزگت بدان و شد يمن به تا كنانه بنى از بفرستادند مردى. بشنيدند باديه عرب و. شود مّكه به كه
  غريب را او دربانان آن رسيد، آنجا چون. برفت مرد آن. ببيند بود

 ٧١٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را ما و است كرده كليسيايى ايدر ملك كه آمد خبر را ما: گفت خواهى؟ چه: گفتند. است ترسا]  نه[ كه دانستند. ديدند
 تا بازرسانم بديشان خبر و است چگونه خود مزگت و خانه اين تا رسم بر و ببينم تا بفرستادند مرا. كنيم حجّ  تا بخواند همى
 .كنند حجّ  و بيايند

 اندر تا دادند بار اندر كليسيا بدان را او پس. بنماييد را او كليسيا همه و ببريد را او كه بفرمود برداشتند، ابرهه به خبر اين
 نماز به آنجا و بماند متحّير بودند، آويخته روى اندر كه گوهرها و نقشها از بود نديده چنان هرگز كه ديد چيزى. شد

 آنجا شب آن تا دادند دستورى را او. كنم نماز و بباشم ايدر امشبى كه خواست دستورى و گرفت، بگريستن و ايستاد
 اندر كليسيا مزگت آن محراب به و كرد حدث پر خويش دستهاى ببود، سحرگاه چون. كرد نماز شب همه و ببود اندر
 حال آن آمدند اندر نماز به مردمان چون پس. بگريخت كنم، مسح و بروم كه خواست دستورى و آمد، بيرون و ماليد
 سوگند ابرهه. بودند فرستاده كار اين با خود را او عرب و. است كرده چنين اعرابى آن كه بردند ابرهه به خبر. بديدند
 .كنند حدث وى در تا بفرمايم ويرانى پس از و نكنم، ويران را كعبه تا نگردم باز و بروم من كه خورد

 روى جايى هيچ از و بودند، يافته ظفر نه كه بودندش نبرده حرب هيچ به هرگز كه محمود آن نام بود پيلى را نجاشى و
 پيالن از ابرهه به و. نبود پيل وى از مهتر حبشه همه اندر چنانكه بود بزرگ پيلى و. فيروزى و ظفر به اّال  بود برگردانيده
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 همه آنجا او كردن آهنگ و بودند كرده آنكه و عرب قصه و كرد نامه نجاشى به ابرهه. يمن اندر بود پيل سيزده حبشه
 با برفت يمن از و بكشيد بسيار سپاه ابرهه و فرستاد، بدو پيل آن نجاشى. بخواست وى از محمود، پيل، آن و بگفت،
 بود چنان بود كه مردى غايت از و نفر، ذو وى نام بود مردى اندر عرب به آمد، اندر حجاز حدّ  به چون. لشكر و پيالن
 بوده را ايشان ملك حبشه از پيش آنكه بود، حمير از او و. كردندى فرمان را او عرب و افگندى، اسب سوار هزار بر كه
 .حرب به آمد ابرهه پيش و هزار ده مردى كرد گرد را عرب. بود دوست المطّلب عبد با و بود،

  خواست و گرفت اسير را نفر ذو و بكشت بسيار عرب از و كرد هزيمت را او ابرهه

 ٧١٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كنم، خدمت ترا تا بدار خويش پيش مرا. نبود سودى ترا من كشتن از و مكش، مرا: گفت و كرد خواهش وى. بكشد كه
 او ابرهه. شوى خشنود من از تو كه كنم كارى و آيم كار به جايى به ترا من كه باشد و اى، شنيده من مردى و من نام تو و
 بن نفيل وى نام خثعم، بنى از مردى. آمدند نزديكتر و برداشتند لشكر تا بفرمود و برد، همى خويشتن با و نكشت را

 مهتر را قبيله دو هر نفيل و].  ناهس[ را ديگر و خواندندى شهران را يكى: بودند قبيله دو خثعم و. بود خثعم مهتر حبيب،
 .حرب به آمد ابرهه پيش و بگزيد مقاتل مرد هزار ده ايشان از نفيل. بودند مرد هزار پنجاه قبيله دو هر به و بود

 زينهار جان به مرا! ملك اى: گفت و كرد خواهش نيز وى. گرفت اسير نيز را نفيل اين و كرد هزيمت نيز را ايشان ابرهه
 اندر ترا و كن، خويش بنده را همه آن من عفو به است، خانه هزار پنجاه من پس از و دانى، عرب اندر من مقدار كه ده
 .باشم دليل ترا من و رفتن نتواند سپاه دليل بى اندر عرب زمين بدين كه بايد دليل شوى مّكه به تا باديه اين

 .آمد پيشتر و برگرفت سپاه و نفر، ذو با داشت همى اسير و كرد عفو نيز را او ابرهه

 رسيد، طايف به ابرهه چون پس. شدن نيارست وى پيش نيز هيچكس و بترسيدند بشنيدند حرب دو اين خبر چون عرب و
 ابرهه. طاعت به طايف اهل با شد ابرهه پيش. بود الثقفى معّتب بن مسعود مهترشان و بود ثقيف بنى از همه طايف مهتران
 سوى و برگرفت لشكر ابرهه و رغال، ابو او نام دادند دليل را او مردى شود، مّكه به تا خواست دليلى و كرد برّ  را ايشان
 مردمان اين با را ما: گفت المطّلب عبد. گويد چه او تا شدند المطّلب عبد نزديك و بترسيدند مّكه مردمان. شدند مّكه
 اين با داند ابرهه و شويم، اندر كوهها بدين و فرزندان و زنان با برخيزيم همه ما آيد نزديك مّكه به او چون و نيست، تاب
 سپاه ابرهه و. كند مسّلط خواهد اگر و دارد باز را خصم اين خواهد اگر. تر قوى ما از است خداوندى را خانه اين كه خانه
 گور و بمرد [١٢٩ a] آنجا دليل بورغال اين. مّكه منزلى دو بر مغّمس، منزل آن نام آمد، فرود منزلى به و بكشيد طايف از

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 از كوهى چند است گورى آن و اندازد، سنگ و كندش لعنت بگذرد وى گور به كه هر امروز تا و است، آنجا وى
 .است آمده گرد آنجا كه سنگ بسيارى

 ٧١٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اندر مّكه به: گفت و مرد، هزار پنج با حبشيان از مقصود بن اسود وى نام بفرستاد، سرهنگى مغّمس منزل اين از ابرهه پس
 اسير يابى كه مردم هر و اشتر، و اسب و گوسپند و گاو از بيار است پاى چهار را مردمان اندر مّكه گرد چه هر و شو
 .كن

 عبد خاّصه از اشتر دويست چهارپايان ميان به و بياورد، يافت كه هر را مّكه شبانان و را چهارپايان و برفت سرهنگ
 شبانان اين. كردن همى خواهند چه مّكه مردمان كه بپرسيدند اسيران آن از تا بفرمود ابرهه. بودند برانده كه بود المطّلب
 حرب گفت را ايشان المطّلب عبد مهترشان و كند، خواهد چه هر وى تا سپارند ملك به شهر كه اند آن بر مردمان گفتند
 را مّكيان و برو: گفت حناطه، وى نام بودند، وى با كه يمن ملوك از حميريان از فرستاد مّكه به را مردى ابرهه. مكنيد
 .ام خورده سوگند و كنم ويران را خانه اين تا آمدم بدان من. نيست كار به شما خون مرا كه بگوى

 .ببينم را او من تا بياور را مهترشان و خواسته، و خون به من از باشيد ايمن شما

 .برد ابرهه سوى را المطّلب عبد و بداد مّكه اهل به ابرهه پيام و بيامد حناطه اين

 نتوانستند را ابرهه شب آن. آوردند مّكه مهتر كه برداشتند ابرهه به خبر. بود شده بيگاه روز رسيدند، لشكرگاه به چون
 دوست المطّلب عبد با نفر ذو و. آوردند فرود بودند كرده حرب كه عرب مهتران نفيل، و نفر ذو را المطّلب عبد. ديدن
 هر و اندر بند به اسير مردى كردن، توانم يارى چه من: گفت كردن؟ توانى يارى هيچ مرا: گفت را او المطّلب عبد. بود
 خوب مردى. انيس وى نام است، ابرهه خبر صاحب دارد بزرگ پيل كه يكى آن بانان پيل اين ليكن و كشتن، بيم زمان
 همه سّيد المطّلب عبد و. كند آگاه را او تو محلّ  و مقدار از و دارد بر تو خبر تا بگويم را او است، من دوست و است
 سخاوت به او و تر، سخى وى از نبود مردى اندر عرب همه به و. بود قريش مهتر او و بودند قريش مهتر كه زيرا بود، عرب
 بخوردندى، تا دادى خلق به گوشت و بكشتى اشتر بوزيدى، شمال باد چون. كردى نبردى شمال باد با كه بودى چنان
 و دادى، همى را خلق گوشت و كشتى همى اشتر وى وزيدى باد روز صد اگر و كشتى، اشتر نيز آمدى باد روز ديگر اگر
 استخوان و بخوردندى، وحوش و سباع تا بيفگندندى و بردندى كوهها بر تا بفرمودى بودى اشتر شكم اندر چه هر

 و بشكستندى تا بفرمودى
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 ٧١٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .خواندندى الّسباع و الّناس مطعم لقب به را او و. بخوردندى تا دادندى را سگان

 را او تا خواست اندر وى از و بگفت المطّلب عبد وصف را او شب آن بود خبر صاحب كه را انيس آن مر نفر ذو اين و
 و. دارند بار را او تا بفرمود ملك. كرد آگاه را ابرهه روز ديگر انيس. نگويد چيزى را او مگر تا ابرهه، پيش بكند صفت
. را او مرتبه از ننشستى وى تخت بر هيچكس و نشستى، تخت بر را رعّيت و سپاه مر دادى بار كه بنشستى چون ابرهه
 كرد برّ  را او بترسيد، وى از ملك گويند ايشان كه نشاند تخت بر حبشه سپاه پيش را المطّلب عبد كه نخواست ابرهه پس
 بر آمد فرود تخت از. بود كرده نقصانى او مقدار اندر كه نشاند خويشتن از فروتر را او كه نخواست و بيشتر، وى رسم از

 .دادند بار را المطّلب عبد و داد بار را سپاه و زمين بر بنشست بساط

 .بنشاندش خويشتن پهلوى هم آمد، اندر چون

 با گفت را ترجمان آمد، خوش دل به را او ابرهه. روى نيكو و منظرانى و هيبت با و دراز باال به بود مردى المطّلب عبد و
 عبد پس. گردد باز و بخشد را او كعبه آن كه كرد نّيت ابرهه. آمد فصيح نيز زبان به گفت، سخن چون. گوى سخن وى

 اند بگرفته اشتر دويست مرا: گفت المطّلب عبد. خواهد حاجت را خانه وى كه پنداشت. خواه حاجت: گفت را المطّلب
 كه آمدم من است، اين از بيشتر تو عقل كه پنداشتم كردم، غلط تو اندر من كه دريغا: گفت. دهند باز تا بفرمايد ملك
 بازگشتمى من تا خواستى حاجت من از كه بايستى ترا است، آن اندر عرب همه آن و تو فخر كه كنم ويران را كعبه خانه
 به خود تو ترا، فرزندان همه و بودى ترا اين فخر رستخيز تا و گردانيدمى، باز سپاه و بخشيدمى ترا و نكردمى ويران آن و

 چندان صد ترا گشتمى، باز تو سخن به من اگر و! است؟ خطر چه را اشتران آن و بودى، مشغول اشتر دويست حديث
 .ببردى من از خويش مقدار. دادمى اشتر بهاى

 اگر تر، قوى من از هست خداوندى را خانه آن كردن، بايد خويش اشتر حديث مرا اشترم خداوند من: گفت المطّلب عبد
 عبد. دهند باز را او اشتران آن تا بفرمود ملك. داشتن باز تواند دارد باز آن از ترا و دارد نگاه را خانه آن كه خواهد
 بدو خانه و شهر و گيريد كوهها راه: گفت را مّكيان و آمد باز مّكه به و براند اشتر المطّلب

 ٧١٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 مّكه و شدند اندر كوهها به همه مردمان و شدند، حرا كوه به خويش كسهاى و خويش اشتران و خود و. داريد باز دست
 مّكه همه اندر كه گفتند را او و كرد، پيش را محمود، پيل، آن روز ديگر و آمد فرود مّكه در بر ابرهه و. كردند خالى
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 را بزرگ پيل آن چون پس. گردم باز ايدر از تا كنند [١٢٩ b] ويران را كعبه تا فرستيد اندر پيالن: گفت. است نمانده كس
 چند هر و ننهاد، پاى البّته زدندش چند هر گام، يك نرفت پيش و بيستاد رسيد حرم به پيل چون بردند، فراز حرم حدّ  به

 .بيستادند همچنان پيالن همه و نداشت سود زدند بيشتر سرش بر آهنگ و چوب

 گل پاره سه يكى هر و شدند دريا لب به تا خوانند، پرستوك اينك خطّاف، همچنانكه بفرستاد مرغانى جلّ  و عزّ  خداى پس
 تفى دوزخ از كه گويند چنين و. بيستادند ايشان سر بر از تا شدند اندر هوا به و منقار، به يكى و پاى به دو برگرفتند،
 يك را مردى هر و هشتند، فرو پس. گردانيد سنگ ايشان پايهاى و منقارها اندر گلها آن تا جلّ  و عزّ  خداى بفرستاد
 و دميدى، بر آبله چون او تن همه و شدى لخت لخت وى اندام و گوشت و افتادى وى تن به آتش آمدى، سر بر سنگ
 افتاد اندر تن به خارش را ايشان و گشتند، باز مرغان آن بيفگندند سنگها همه چون. شدندى مشغول خويش تن به ايشان

 نهادندى مشرق يا يمن سوى روى چون و نشد، پيشتر زدند چند هر را پيل آن و تافته، سنگ آن از بدميد تنهاشان و
 .نرفتى نهادندى حرم سوى چون برفتى،

 گوشت و پوست و بدميد وى تن همه بود، بتافته را او سنگ آن كه هر و گردانيدند، باز پيالن و بازگشتند سپاه همه پس
 ميان آن از ابرهه، دست اندر بودند اسير كه نفيل و نفر ذو آن و بمردند، همه رسيدند يمن به چون. افتاد باز همه وى
. آمدند باز مّكه به و كردند آگاه را مّكه اهل و را المطّلب عبد و شدند اندر تهامه كوه به ايشان و برستند، ايشان از پيش
 باز وى بهر از را دشمن خداى است، خداى خانه اهل او: گفتندى و داشتندى بزرگ را المطّلب عبد آن پس از و

 َكْيفَ  تـَرَ  َلمْ  أَ : است آمده فرود وى شأن اندر سورت اين و. است گفته كتاب اندر كه است آن روايت اين و. گردانيد
 .آخر تا ،١: ١٠٥ اْلِفيلِ  بَِأْصحابِ  رَبُّكَ  فَـَعلَ 

 ٧١٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 غنيمت ايشان هاى خواسته و بمردند وقت آن هم آمدشان، سر بر سنگ چون را لشكر آن كه است چنين اندر تفسير به و
 بن اسود وى نام و حبشه، سپاه بر بود نجاشى خود پادشاه اين كه خواندم چنين تفسير كتب اندر و. را مّكه مردمان گشت
 عرب مر ابرهه و بود بيامده حبشه سپاه همه آن با نجاشى اين: گفتا. بود بزرگ پادشاه نجاشى حبشه زبان به و بود، مقصود

 نيكوتر آن از جهان اندر كه آمد مى چنان نجاشى، نام به بكرد كليسيا آن ابرهه چون ليكن و كليسيا، بدان خواند حجّ  به را
 .ساده دشت به بود صنعا بيرون از آن و نبود،

 به فرستاد كس روم از نيز او آمد، الّروم ملك به آگاهى و كردند، طواف و حجّ  آنجا تا بفرمود را آن ترسا همه ابرهه و
 طواف اندر آن گرد و كردند حجّ  آنجا تا بفرستاد حبشه از را آن ترسا و شد شاد رسيد نجاشى به او آگاهى و. حجّ 
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 و كردندى طواف و آمدندى آنجا سالى هر بودند، عيسى دين بر كه آنجا هر بپراگند، جهان همه به آن آگاهى و كردند،
. مّكه خانه به عرب همچنانكه آمدندى آنجا نماز به روزى هر صنعا آن ترسا همه و ابرهه و. عرب همچنانكه كردندى قربان
 .شد واجب آن ترسا همه بر حجّ  آن و آمد بر چند سالى و ببستندى، در موّكالن و دربانان آمدى شب چون پس

 فرود كليسيا آن پس در. برسيدند صنعا در به بسيار، اشتران با بازرگانى به شد همى اندر يمن به عرب از كاروانى وقتى پس
 نهادند بر بار ببود شب نيم چون. كردند آتش و بنهادند بسيار هيزم آمدند اندر كليسيا ديوار آن گرد اشتربانان آن آمدند،

 اندر چوبها و افتاد وى اندر و برد كليسيا ديوار به را آتش آن باد و بگذاشتند، ديوار پس بدان بسيار آتش و برفتند و
 كردند بشايست كه حيلتى هر و آمدند بيرون مردمان و گرفت، فرود را همه بود، اندوده گداخته روغنهاى به آن و گرفت،
 .بود سوخته همه كليسيا آن بود بامداد چون. نشاندن نتوانستند و بكردند

 فرستاده آن بهر از را شما و كرديد بعمدا را اين شما: گفت و آوردند باز را همه و فرستاد سواران كاروان پس از ابرهه
 شد تافته نجاشى. رسيد نجاشى به آن آگاهى و. بسوخت آتش به شان خواسته آن و اشتران و بكشت را همه آن و. بودند

  نامش كه پيل آن و آورد سپاه حبشه از و كند، ويران را مّكه خانه آن كه خورد سوگند و

 ٧١٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عبد آمدند، اندر مّكه به چون. بيامدند وى با بودند وى با كه حبشه سپاه همه با ابرهه و آمد، يمن به و بياورد بود محمود
 .آورد فرود لشكر مّكه در به او و بپرداختند شهر مّكيان و ستد، باز خويش اشتران آن و شد وى پيش المطّلب

 نابينا و ديده، كارها بسيار و تدبير و راى با و دانا و پير مردى گفتندى، مسعود را او ثقيف، بنى از طايف از بود مهترى و
 كوه به مّكيان چون. آمدى فرو المطّلب عبد خانه به آمدى مّكه به كه گاه هر و بود، المطّلب عبد دوست و بود، شده
 مّكه از مّكيان همه: گفت را مسعود پس. نماند مسعود و المطّلب عبد جز اندر مّكه به عرفات، كوه به و شدند اندر تهامه
 باز خانه به اگر و [١٣٠ a] ببرمت، آيى اندر كوهها بدين ما با اگر. كنى تدبير چه تا بنگر ماندم، تو بهر از من و برفتند
 سر به دو هر و بباشم، كوه آن سر بر تو با نيز من: گفت مسعود. بفرستم تو با تن يك و بازنشانمت اشترى به ترا شوى
 روز آن. شنيدند همى مردمان آواز كوه سر از ايشان چنانكه بود زمين بانگى بر حبشه لشكرگاه و برشدند، قبيس بو كوه

 آنجا شب آن و روز آن آنكه بر بود آمده فرود آنجا نجاشى لشكرگاه شب آن و رفتند كوه سر بر ايشان كه بود بامداد
 عبد مر مسعود و است، نمانده هيچكس مّكه اندر كه دانستند و كنند، ويران خانه و آيند اندر شهر به روز ديگر و بباشند
 خداى اگر كه كن دل اندر و را خانه مر كن هديه اشتر صد تو اشتران آن از و شو بر كوه آن سر بر: گفت را المطّلب

 تا كن بيرون شهر از را اشتران اين و كنى، قربان را خانه اين مر اشتر صد دارد، نگاه دشمن اين از را خانه اين جلّ  و عزّ 
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 نزديك المطّلب عبد اشتران و. گيرد خشم ايشان بر خداى و بكشند را قربان اشتران اين ايشان و شوند لشكرگاه سوى
. بپراگندند اشتران آن. راند حبشه سپاه سوى و كرد نامزد را قربان و بياورد را اشتران آن و برفت پسرش، اهللا، عبد. بودند
 نگاه فردا: گفت وى. بگفت را مسعود ديد، همى كوه سر از المطّلب عبد و بكشتند، و بگرفتند را اشتران همه آن حبشه
 چه تا بنگر آسمان سوى و كن نگاه خانه گرد: گفت مسعود ببود، روز چون. كند چه ايشان با جلّ  و عزّ  خداى كه كن
 :گفت بنگريست،! بينى

  چنان مرغ هرگز زمين بدين من كه پرند همى كه بر هوا به خرد بينم همى مرغانى
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 .شوند كجا آنجا از تا دار چشم: گفت. نشستند دريا لب بر و شدند دريا بسوى و نديدم،

. نهادند لشكرگاه سوى روى و آيند مى در هوا به و برخاستند دريا لب از مرغان آن: گفت المطّلب عبد بود، زمان يك چون
 آن: گفت شد، زرد آفتاب چون. كنند چه و شوند كجا تا بنگر اند، خداى سپاه آن كه اند مرغان نه آن: گفت مسعود
 مردمان آواز نه و مرغى آواز نه. بودند همى بر كوه آن بر دو هر و شد تاريك پس. گردند همى لشكرگاه سر بر از مرغان
 كه شوم لشكرگاه به كوه اين از تا بگير من دست: بگفت مسعود آمد، بر فراخ آفتاب چون و. ستورى آواز نه و شنيدند

 خشك و مرده جاى بر همه آمدند، لشكرگاه به و بگرفت وى دست المطّلب عبد. كردند خود كار دوش خداى سپاه آن
 سفال و بپزى را گل چنانكه سفال، از مهره گل يكى مردى هر سر بر و بودند، مرده همه ستوران و پيل و اسپ و شده،
 .شده خشك جاى بر ديدند را ابرهه و نبشته، كس آن نام اى مهره گل هر سر بر و گوسپند، پشك چندانكه يكى هر كنى،

 :گفت مسعود كند، خبر را مّكيان و شود اندر كوه به كه خواست المطّلب عبد

 بگرد لشكرگاه اين اندر. نرسد هيچ من به و تو به بيايند، مّكيان اگر كه كن توانگر مرا و را خويشتن نخست! مكن شتاب
 روز آن. بكندند چاهى يكى هر و المطّلب، عبد يكى و بگرفت مسعود يكى و بياورد، و بجست تير دو. بجوى تير دو و
 خواسته اين از اكنون: گفت مسعود روز ديگر. ببودند آنجا هم آمد اندر شب چون. آوردند بر خاك و بكندند چاه دو هر
 است تو نيروى چند هر و ترا، ديگر و مرا چاه يك مكن اندر ديگر چيزى سيم و زر و دينار و درم جز و[ بياگن چاه دو هر

 آن من: گفت مسعود پس. كرد همچنان المطّلب عبد. نداند كس چنانكه شود راست زمين با تا افگن بر خاك و]  بياگن
 المطّلب عبد و بنشست خويش چاه آن سر بر مسعود. است روا: گفت المطّلب عبد. كندى را خويشتن تو كه خواهم چاه
 .خوان فرو كوهها از را مّكيان و اكنون شو: گفت را
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 به كه ها خواسته آن و آمدند، باز همه تا كرد آگاه را مّكيان و شد اندر مّكه كوههاى به و بنشست اشترى بر المطّلب عبد
  همه مردمان و برداشتند همه بود لشكرگاه
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 مهترى و بود آن از المطّلب عبد توانگرى و بركشيدند، چاه آن از خواسته آن و بيامدند ايشان هفتم روز و شدند، توانگر
 مردارى هر و آمد، فرود سيلى كوهها آن از و بنهيب، بيامد آسمان از بارانى پس. بود خواسته آن از طايف اندر مسعود

 همه آن پس از و. شد شسته همه و پليديها آن از شد پاك مّكه زمين آن و كرد فرو دريا به و ببرد سيل آن بود آنجا كه
 .اهللا حرم اهل و اهللا بيت سّكان هم و: گفتند و كردند مهتر را ايشان و گرفتند شكوه مّكيان از و المطّلب عبد از تازيان

 خليفت را يكسوم اين بود برفته يمن از چون ابرهه و. مسروق را كهتر و يكسوم نام را مهتر: بود پسر دو يمن به را ابرهه و
 بر حبشه سپاه و بنشست پادشاهى به يكسوم رسيد، آنجا ابرهه هالك آگاهى چون. داده بدو پادشاهى و سپاه و بود كرده
 افتاد يمن به حبشه از ارياط كه وقت آن و. آمد يزن ذى بن سيف باز و. بنشست مسروق وى پس از و كردند، بيعت وى
 چهار و بود، را حبشه پادشاهى سالها همه اين و. بود سال دو و هفتاد بشد، حبشه و مسروق پادشاهى كه وقت آن تا

 .بود نوشروان ايّام به ابرهه و مسروق، و يكسوم و ابرهه و ارياط يكى آن از بنشستند، حبشيان از ملك
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  يمن اندر ابرهه بن يكسوم پادشاهى خبر

 و فرزندان و زنان به ابرهه چنانكه يمن بر گماشت بر همچنان را حبشه مر بنشست، پادشاهى به ابرهه بن يكسوم چون و
 صبر و بود برفته وى از نعمت و پيشين، تّبعان از حمير ملوك فرزندان از بود مردى اندر يمن به ابرهه روزگار به و. ها خواسته
 فرزندان از آنكه بهر از و يزن، ذو لقب و مّره ابو او كنيت و العياض وى نام بود، همى [١٣٠ b] خاموش و كرد همى
 المرار آكل را او آنكه[ علقمه فرزندان از]  ريحانه او نام[ بود زنى را او و. داشتندى حرمت را او بود پيشين ملوك

 چنانكه بود تدبير و راى با سخت و نيكوتر، او از نبود زنى يمن همه اندر و بود، را او سالها به يمن ملك] و خواندندى
 وى لقب و كرب معدى وى نام بود، شده ساله دو و يزن ذى از بود آمده پسرى را او و باشند، زادگان ملك و ملكان
 .سيف

 از يزن ذو. بكشمت نه اگر و دارى باز دست را زن اين اگر: گفت و بخواند را يزن ذو. بود آمده زن آن خبر را ابرهه و
 و كسها با داشت همى را دو هر و خرد پسرك آن با برد خانه به و كرد زنى به ابرهه و داشت باز دست را زن آن جان بيم

 .شد بزرگ سيف. داشتى خويش فرزند چون را سيف و. دارند چنانكه خويش، عياالن

 آنجا از. بودن نتوانست يمن زمين به ننگ و شرم از بشد، وى از زن چون يزن ذو و. است ابرهه وى پدر كه پنداشت
 از اندراند سختى چه به يمن مردمان كه كرد آگاه را او و قيصر، در به شد روم زمين به و برگرفت داشت چه هر و برفت
  نسب و حبشه،
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 .سال چندين بود يمن ملك كه تّبع فالن فرزندان از حميرم از من كه بگفت خويش

 .باشد را قيصر دو هر يمن ملك و روم ملك و بدهد باژ و ساو را قيصر و بگيرد يمن آن به تا خواست سپاه قيصر ز و

 نامه ترا تا است ستمى تو بر اگر. نفرستيم سپاه خويش همدينان بر ما و است ما دين بر ابرهه اين كه داد جواب قيصر پس
 .بردارد تو از ستم آن من آزرم به تا دهم

 به چون. عجم ملك نهاد نوشروان به روى و بازگشت وى. بنشنود من از تو نامه به است من بر آنچه كه گفت يزن ذو
 .بود عرب ملك آنجا المنذر نعمان رسيد، حيره
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 از بودند، حمير از هم ايشان و بشناخت، را او جّدان نعمان و. بگفت خويش نسب و شد اندر وى بنزديك يزن ذو
 حمير از هم و بود، نوشروان دست از هم و بود هند بن عمرو ملك اين كه گفتند گروهى و. اللخمى نصر بن ربيعة فرزندان

 است رسيده چه من سر به كه بگفت خويش قصه وى. بپرسيد وى حال و كار اّول ز و كرد برّ  را يزن ذو مر ملك اين. بود
 عرب ملك. خواهم يارى وى از و شدن خواهم نوشروان در به اكنون و بازگشتم، نوميد وى از و شدم قيصر در به و

 رفتن وقت تا بباش ايدر من با تو آيم، باز پس خدمت به بباشم آنجا ماهى و شوم نوشروان در به يكبار سالى به من: بگفت
 .بيستاد عرب ملك در به يزن ذو. ببرم خويشتن با ترا من آنگاه بود، من

 و بگزارد خدمت رسم و شد پيش عرب ملك پس. شد نوشروان در به و برفت وى با نيز يزن ذو آمد ملك رفتن وقت چون
 ذو مر آنگاه پس. چوگان و صيد به و شراب و طعام به بود، رسم چنانكه كرد، گستاخى وى تا نكرد وى حديث روز چند
 تا خواهم بار ترا و بگويم تو نسب و تو مقدار و تو محلّ  و تو صفت و بكنم نوشروان با تو حديث فردا من: گفت را يزن
 اگر ليكن و آمدى، كار چه به و است رسيده چه به و است رسيده چه تو بر كه گفتن نتوانم تو سخن و برد، خويش پيش
 در به روز ديگر عرب ملك پس. بخواه حاجت و كن آگاه خويش حديث از را او تو گويد سخن و كند نيكويى تو با

 را او يزن ذو قّصه عرب ملك كرد، حديث چون پس. بنشاندى خويش تخت بر را عرب ملك شروان نو و شد، نوشروان
 .است آمده در به من با اينك: گفت و كرد ياد او محلّ  و مقدار و بگفت
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 تاج و ديبا، فرش و بود ياقوت از تخت پايه چهار و نشستى زرين تخت بر نوشروان و. دادند بار را او تا بفرمود شروان نو
 خانه آسمان از زرين سلسله به داشتن، نتوانستى سر بر كه بود چنان گرانى از و نشانده، در مرواريد و ياقوت و زمّرد از را

 پنداشتى بنگريستى دور از كسى چنانكه نشدى، فراز او نزديك تا تخت فرود از نديدى كس چنانكه باريك بودى آويخته
 شروان انو رسم اين و. بودى آويخته همانجا تاج برخاستى، شروان نو چون و. است نهاده وى سر بر گرانى بدان تاج كه

 هيبت، و تخت و سياست آن و بديد تاج آن و آمد اندر يزن ذى پس. نبود رسم اين را پدرانش و را او فرزندان و آورد،
 متحّير ملك هيبت از كه را او برداريد: گفت عرب ملك. بيفتاد و آمد اندر سر به و گشت زايل وى از عقل و شد متحّير
 نوشروان پيش عرب ملك آوردند، شروان نو نزديك چون. برداشتند را او. آمد اندر سر به و برفت وى از عقل و شد

 .نبود ديگر كسى ايشان بجز و بود نشسته

 و چيست حال كه بپرسيد. است بزرگ مردى وى كه بدانست شروان نو. بنشاند خويشتن از برتر را يزن ذو مر عرب ملك
 پس بود، ما پادشاهى اندر يمن ملك كه بوديم مردمانى ما: گفتا. بگفت حال و آمد زانو به يزن ذو آمدى؟ حاجت چه به
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 و كردند ذليل را ما و بستدند ما هاى خواسته و ببردند ما از پادشاهى آن و بيامدند حبشه و بشد ملك آن برادرانم دست از
 صبر كه رسيد بدانجاى كار تا [١٣١ a] كنيم صبر همى باز سال پنجاه از خوارى آن بر ما و كردند، ستم بسيار رعّيت بر

 فضل از است، رسيده چه ما بر كه بداندى ملك اگر و گفتن، دارم شرم ملك مجلس اندر كه ما بر رسيد چيزها و نماند،
 امروز. نخواستيم اندر وى از ما چند هر برهاندى، بيدادگران اين دست از و رسدى فرياد را ما كه آيدى واجب چنان وى
 با كه سپاهى به كند وفا مرا اميد بيند ملك اگر خواهم، فرياد همى وى از و ملك زنهار به ام آمده درگاه بدين اوميد به من
 حدّ  تا مملكت و شود پيوسته عجم آن با عرب ملك و برهانم ايشان از را رعّيت آن و كنم قهر را دشمن من تا بفرستد من

 .كند صدقه ما بر خويش نصرت و كند خويش بندگان را حمير آل همه و مرا و برسد، مغرب

 و. كرد آب پر چشم و بسوخت وى بر دلش و آمد خوش وى سخن را نوشروان
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 بر كه دانم و بسوختى دلم و گفتى سخن نيكو سخت! پير يا: گفت نوشروان. بود پير سخت و بود سپيد ريش را يزن ذو
 خويش مملكت ملك نخست كه آيد واجب چنان سياست و عدل از ليكن و گفتى، درد از اين و است رسيده ستم تو

 ديگر از و است، حجاز و باديه ميان به و است دور ما مملكت از تو زمين اين و كند، طلب ديگر ملكى پس و دارد نگاه
 و بباش ايدر. است تو پيش ما پادشاهى اين. باشد جان خطر فرستادن باديه به را سپاه آن و آب، خطر و است دريا سوى
 اى خانه به را او تا بفرمود نوشروان و. باش انباز ما با خواسته و ملك از است مرا كه چيزى هر و بردار، پادشاهى آن از دل
 آن و آمد بيرون نوشروان در از و گرفت پيش درم بدره داد، را او درم چون. داد درم هزار ده را او و آوردند فرود نيكو
 شايد: گفت برداشتند، نوشروان به خبر. بود نمانده چيزى وى با رسيد خانه به تا چيدند، همى مردم و ريخت همى درم
 .دارد بزرگ هّمت كه است زاده ملك اين كه بودن

 درمها آن با تو كه نكنند چنان ملوكان عطاى به مردمان! پير يا: گفت را او بود، داده بار را مردمان كسرى روزى پس
 و بنمود مرا ملك روى كه كردم را خداى شكر آن! ملك يا: گفت. بود نمانده چيزى تو با رسيدى خانه به چون كه كردى
 كه است كوهى كم زمين آن اندر و است سيم و زر همه آن خاك ام آمده من كه آنجا از و آورد، سخن به تو با من زبان
 با وى عطاى اگر نبود، من با وى نصرت و يارى و گردم باز ملك در از من چون و نيست، سيم كان يا زر كان وى اندر
 حاجت اندر تا كن شكيبايى و مگرد باز گفت را او بسوخت، او بر دل را نوشروان. بود كمتر دل درد و حسرت نبود من
 نوشروان در بر سال ده يزن ذى و. بسيار كرد برّ  و داد عطاها را او و. بود تو مراد كه گردانم باز چنان ترا و بنگرم تو

 .بمرد آنجا هم و بماند
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 دانست چنان سيف و. داشتى يكى خويش فرزندان با را او و شد، بزرگ پسرانش با اندر ابرهه كنار به يزن ذى بن سيف و
 يكسوم و داشتى، يكى مرتبه به مسروق با را او بنشست، ملك به يكسوم و شد هالك ابرهه چون. است ابرهه پسر وى كه

 يك با و خاستشان جنگ روز يك پس. گرفت خوار را سيف بنشست، مسروق و بمرد، پس بماند ملك اندر سال چهار
 را سيف مسروق. كردند مناظره ديگر

 ٧٢٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 من پدر: گفت و شد اندر مادر خانه به آلود خشم سيف. آمدى وى پشت از تو آنكه بر و باد تو بر لعنت: گفت
 كرد لعنت مرا مسروق كه گويى دروغ گفتا. است نبوده شوى وى بجز مرا و مسروق، و يكسوم پدر ابرهه: گفت كيست؟

: گفت و بكشيد شمشير. نگفتى چنين من نسبت از ندانستى چيزى اگر و نكند، لعنت را خويش پدر كس و را، پدرم و
 مادرش. آيد بيرون پشت از چنانكه برم فرو شمشير بدين را خويشتن اكنون هم يا است بوده كه من پدر كه بگوى راست

 .نوشروان و قيصر در به پدرش رفتن و بگفت همه پدرش قّصه را او و بستد وى دست از شمشير و بگريست
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 ٧٢٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ]انوشروان در به يزن ذى بن سيف شدن خبر[

. شود كسرى در به كه خواست و برفت، يمن از و برگرفت اسپى و شمشير و كرد بدرود را مادر بشنيد اين چون سيف
 يمن اهل بر كه ستم و جور حديث و كرد ياد خويش نسبت و شد قيصر سوى و برفت پس او، در بر كرد ياد پدرش مرگ
 سپاه خويش همدين بر ما و اند من همدين ايشان: گفت را او قيصر. خواست نصرت وى از و بگفت حبشه از است

. دادم جواب همچنين نيز را او بود آمده پدرت و برگيرد، هست ستمى تو بر اگر تا دهم نامه ترا تا خواهى اگر نفرستيم،
 كسرى در به روى آنجا از و. نيامدمى تو در به خود است بازگشته تو در از نااميد پدرم كه دانستمى اگر: گفت سيف
 يك آمد نوشروان در به سيف چون. بميرم آنجا هم تا بنشينم پدر گور سر بر نه اگر و يابم نصرت وى از اگر: گفت نهاد،
 كس همه و شد آشنا دربانان و حاجبان با تا آمدى كسرى در به روزى هر. نيافت بار و بماند وى درگاه بر سال

 .گفتن نيارست نوشروان پيش وى خبر هيچكس و. است يمانى يزن ذى پسر وى كه بدانستندى

 الملك ايّها عليك الّسالم: گفت و خاست پاى بر سيف آمد بيرون سراى در به چون. نشست بر كسرى بود سال سر چون
 اندر بدو كسرى. مانده باز سال يك از تو در بر اميد به بيچاره، و ذليل زاده ملك از بزرگوار ملك بر سالم! العادل

 و بگفت [١٣١ b] همچنان و برخاست سيف آمد، باز چون پس. گفتن وى حديث نيارست كس و براند اسب و نگريست
 مرا و است گسترده جهان همه به تو عدل: گفت

 ٧٢٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خواند اندر را او و آمد فرود اسب از و شد اندر سراى به كسرى. بده دادم خويش فضل به. است ميراث حقّ  تو سوى به
 نصرت تو از و آمد تو درگاه به كه يمانى، پيرم، آن پسر من: گفت من؟ بر است ميراث حقّ  چه ترا! جوانمرد اى: گفت و

 را او كه اوميد به و بمرد، نااميد پس و بود در اين بر سال ده تو اميد به و كردى وعده را او تو و دشمنان بر خواست
 .كن وفا من با خويش وعده آن خويش فضل به هم است، ميراث مرا كردى

 درم هزار ده را او كه بفرمود. كن صبر تو، كار به بنگرم گفتى، راست! پسر اى: گفت بسوخت، وى بر دل را نوشروان
 پس. بود نمانده چيز هيچ وى با رسيد خانه به تا ريخت همى اندر راه به درم آن بود كرده پدرش همچنانكه بدادند، دهيد،
 درم همه خاكش آمدم من كه زمين و شهر آن از! ملك يا: گفت بريختى؟ اندر راه به را درمها چرا: گفت را او كسرى
 سيمين شهر همه اين خاك كه كنم چنان آيم، باز ملك به من و كند نصرت مرا ملك چون تا ريختم بدان درم اين است،
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 همچنين نيز او كردم عتاب وى با چون و كرد، همچنين پدرت كه پيرى، آن پسر تو كه دهم گواهى: گفت كسرى. كنم
 را ايشان و كرد گرد را موبدان و را مهتران و را سرهنگان كسرى روز ديگر. كنم روا تو حاجت تا كن صبر. داد جواب
 كنيد تدبير چه دريا، سوى به كردن خطر را خويش سپاه نتوانم كنم، نصرت را جوان اين آنكه از نيست چاره مرا: گفت

 .بودند همى خاموش سپاه همه برود؟ و بخشد مرا خويشتن كه سپاه اين از كيست و بگوييد،

 .بگويم تا فرمايد ملك اگر است، تدبيرى من سوى را اين: گفت موبد موبدان پس

 كشته اگر بفرست، را ايشان. است واجب ايشان بر كشتن كه هست كس بسيار اندر ملك زندان به: گفت. بگوى: گفت
 نيكو: گفت آمد، خوش تدبير اين را نوشروان. كن عفو را ايشان. باشد ترا پادشاهى خود يابند ظفر اگر و برهى، خود شوند
 .بود واجب كشتن برايشان كه يافتند تن هشتصد كردند، نگاه اندر زندان جريده به و. گفتى

 مرد صد اندر اى كشتى هر به و بكرد كشتى هشت و بود، آسان راهشان تا بفرستاد دريا بسوى و كرد بيرون را ايشان
 وى از اندر عجم همه به و ساله، هشتاد پيرى خواندندى، هرز و را او و نوشروان، سپاهيان جمله از بود مردى و بنشاند،
 و نبود، تيراندازتر

 ٧٢٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ضعيف وقت آن و. بفرستادم را سوار هزار: گفتى بفرستادى كجا هر به و جوانى به داشتى سوار هزار به را او نوشروان
 مرد هشتصد اين و. كرد ساالر لشكر آن بر و بخواند را او. بود افتاده چشمخانه بر ابروانش و مانده، كار از و بود شده
 بفرستاد ايشان با را سيف و بداد، دينار و جامه و ستور از ببايست چه هر و داد سالح همه را ايشان. بودند تيراندازان همه
 .برفتند و

 آنجا است، دريا لب بر عدن و عدن، به تا شدند غرقه مرد دويست و بشكست كشتى دو رسيدند، دريا ميان به چون
 از. داشتشان خوار و آمدش عجب بدانست سپاهشان اندكى چون. بفرستاد جاسوسان. بردند خبر را مسروق و. برآمدند

 و اى كرده غلط كه دانم من كه هرز و بنزديك فرستاد كس مسروق پس. داشتن نبايد خوار را خرد دشمن اند گفته آن بهر
 مايه اين با تو و بدان، اكنون ندانستى من سپاه آن از و من مقدار اگر پيرى، مردى تو و بفريفت، را ملك و ترا كودك اين
 و فرستم نفقه و زاد ترا تا بازگردى كه خواهى اگر كنم، جنگ مردم مايه اين با كه دارم ننگ من و مياى، ايدر سپاه

 .عجم ملك آنكه از دارم نيكوتر ترا من باشى من با كه خواهى اگر و نيكويى، به بازگردانم
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 تمام ساخت و بياسايند او سپاه تا خواست آن بدين و بكنم، اين تدبير تا ده زمان ماه يك مرا كه داد جواب را او هرز و
 نزل و علفه و داد زمان ماه يك را او. اين است پيرانه سخن و گفتى نيكو: گفت مسروق. بود حرب به او راى و كنند،

 يا گردم باز اگر نكنم، جنگ باشم خورده تو طعام چون آيد حرب راى ترا اگر: گفت و نپذيرفت علف هرز و. فرستادش
 و حميراند فرزندان از چه هر: گفت كردن؟ توانى نيرو چه مرا: گفت را سيف هرز و پس. بپذيرم تو علف آنگاه كنم صلح

 ظفر اگر. بندم تو دامن با دامن و كنم گرد را همه تازى، اسپانى و نيك سواران و مرد مردان اند، من يار همه اند ملكزادگان
 :گفت هرز و. باشم تو با شوى كشته اگر و باشم تو با يابى

 سر چون. مرد هزار پنج مقدار آمدند، وى سوى تا فرستاد كس را همه بودند حميريان از كه هر سيف پس. دادى انصاف
: گفت بود، پسرى را مسروق. كردن حرب تدبير: گفت هرز و كردى؟ تدبير چه كه فرستاد كس بدو مسروق شد، تمام ماه
 !پسر اى

 ٧٣٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را همه اند يمانيان از كه هر يابى ظفر چون. كن حرب ايشان با و ببر مرد هزار ده. شدن سپاه مايه اين پيش دارم ننگ من
 تير آن از پيش كس اندر يمن به و. عجم تيراندازان با بفرستاد را او بود، پسرى نيز را هرز و. كن اسير را عجميان و بكش

 .بودند نديده انداختن

 كشته كس بسيار و تير، آن بيم از بازگشتند حبشه سپاه و كردند باران تير عجم لشكر آمدند، برابر لشكر دو هر چون
 و حربه به حبشه كه زيرا نشد كشته كس هرز و سپاه از و شد، كشته و آمد مسروق پسر بر [١٣٢ a] تيرى و شد،

 پس. بكشتند را او] و آمدند گرد وى بر همه ايشان[ برد، اندر هزيمتيان ميان به سپاه هرز و پسر و. كنند جنگ شمشير
 همه نيز داشتند كه جامه هر و زد اندر كشتيها به آتش وهرز. بگرفت پسر درد نيز را وهرز و بگرفت پسر درد را مسروق
 بهر از كشتيها اين: گفت و كرد گرد را عجم مرد ششصد آن و بسوخت، بود روزه يك از بيرون كه طعام هر و بسوختند

 بيش طعام را ما كه بدانيد تا سوختم آن بهر از طعام و نرسد، وى به چيزى ما از ما بر يابد ظفر دشمن اگر تا بسوختم آن
 دشمن دست به خويشتن من نكنيد حرب اگر و يابيد، نعمت و شود افزون زندگانى كنيد حرب اگر. نيست روزه يك از

 بيعت وى با ايشان و. بود چگونه را شما من پس از كه بنگريد شما پس. برگيرم خويش دست به خويش سر ليكن و نيفكنم
 .كنيم حرب است اندر ما تن به جان تا كه خوردند سوگند و كردند

 و بخوردند داشتند كه طعام آن تا بفرمود را ياران هرز و. حبشى مرد هزار صد با آمد پيش سپاه با مسروق روز ديگر پس
 و كرد زه به را كمان خود پس. كردن نتوانستى زه به هيچكس وهرز كمان و كردند، زه به كمانها و كشيدند بر صف
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 بر: گفتند. نماييد من به را مسروق: گفت را ايشان بود، شده ضعيف چشمش و بربست، خويش ابروى و بخواست عصابه
 بديد، دور از ياقوت آن وهرز. آفتاب چون تابد همى است سرخ ياقوتى تاج پيشانى بر و دارد تاج و است نشسته پيل
 سر بر تاج و نشست اسب بر و آمد فرود پيل از: گفتند. آيد فرود بود زمانى است، بزرگ مركبى پيل كه كنيد صبر: گفتا
 .نشست استرى بر: گفتند پس. است عزّ  مركب هم نيز اسپ: گفت. زرين دارد

 ٧٣١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كمان قبضه: گفت و نهاد بر تير و بستد كمان. دهيد مرا كمان اكنون است، زن مركب خر و است خر پسر استر: گفتا
 زود ديگر تيرى. شد خطا تير كه بدانيد نجنبند جاى از سپاه اگر بيندازم تير من چون و بداريد، ياقوت آن برابر دست با من
 تير همه شما. بدوى گشتند مشغول و يافتش تير كه بدانيد آيند، اندر وى گرد و بجنبند جاى از ايشان اگر و دهيد، مرا

 تير آن. بينداخت تير و بكشيد كمان او. بداشتند راست ياقوت آن با هرز و دست پس. كنيد حمله بيكبارگى و كنيد باران
 بر استر آن از مسروق پس. گذشت بيرون مسروق سر از و شد اندر تاج به و كرد نيم دو به و آمد ياقوت آن بر راست
 حبشه سپاه و بكشتند را خلقى و كردند باران تير عجم سپاه و آمدند، اندر وى گرد و بجنبيد جاى از سپاه و افتاد زمين

 :گفت را وهرز سيف و. شدند هزيمت

 حبش نكشند، را ايشان تا بفرماى. بيامدند وى با بيچارگى از و بسيارند ملكزادگان و اند من خويشان اندر حبش سپاه بدين
 و نماند كس بس حبش سپاه از تا كردند كشتن روز آن. مكشيد را حبشيان و سياهان جز كه بفرمود هرز و. كشند را

 آنجا و بودى، آنجا مسروق كه شهر بدان آمد، اندر صنعا به و برگرفت لشكر وهرز روز ديگر. برفت خون جوى چون
 نوشروان به كرد نامه و بكشت، را همه حبش از بيافت را كه هر وهرز. بيستاد وى پيش سيف و بگرفت، ملك و بنشست

 بر تاج و تخت بر بنشاند ملك به را سيف هرز و. بازآى خود و سپار سيف به يمن ملك كه داد جواب نوشروان. فتح به
 .بفرستاد وهرز دست بر و نيز، را نوشروان و بماند خيره كه داد خواسته چندان را وهرز سيف و. نهاد وى سر

 تّبعان و حميريان ملوك آن و خواندندى، غمدان بود كوشكى را او و بنشست، ملك به صنعا به سيف و بازگشت وهرز پس
 بر سيف. نبود همتا را بنا آن جهان همه اندر و بود اى منظره آن سر بر و. نشستندى آنجا سيف پدران و بودند كرده بنا
 و حمير و عرب سپاه و كشت، همى حبشه از بيافت را كه هر و شد راست وى بر ملك و غمدان به بنشست منظره آن
 حميريان اين بودند، كشته پدرشان كه جوانانى و بودند مانده زنده حبشه از كه گروهى و. آمدند گرد وى بر همه يمن

  حبشه رسم چنانكه حربتها، با برفتندى اندر وى پيش نشستندى بر چون و گرفتند، بندگى به را ايشان

 ٧٣٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 يمن از شهرى به و كرد ديوان را حمير و را عرب سپاه و. نفرمودندى كار هيچ دويدن و دربانى بجز را ايشان و بودى،
 .باديه و حجاز زمين تا بفرستاد كاردارى و اميرى

 نرفت وى پيش هيچكس و داد، عطاها و صلتها را مردم و بگشاد عطا به دست او و آمدند وى سوى تهنيت به همه عرب
 و گرفتندى، بسيار عطاهاى و ها جايزه و نهادند وى به روى اطراف از شاعران و. گردانيد باز عطاى و صلت بى را او كه
 را خلق و فرمود، انصاف و عدل و بگسترد داد و بنشست مرّفه و متمّكن يمن اندر او و بيستاد راست وى بر يمن ملك

 بن امّية او نام است بوده شاعرى و آوردندى، شعر تهنيت به را او روز هر شاعران و. بودند يمن اهل از چه هر بياسودند
 [١٣٢ b] :شعر بگفتيم، تمام را همه ما و بود گفته بيت سه دو جرير بن محّمد و گفت، مدحى را او ثقيف، بنى از الّصلت

 أحواال لألعداء البحر فى رّيم            يزن ذى ابن أمثال الوتر ليطلب          

 قاال اّلذى بعض عنده يجد فلم            نعامتهم شالت قد و هرقل أتى            

 ايغاال أبعدتّ  لقد السنين من            سابعة بعد كسرى نحو انتحى ثمّ             

 قلقاال أطولت لقد لعمرى إنك            يحملهم األحرار ببنى أتى حّتى            

 صاال إذ الجيش يوم وهرز مثل أو            له الملوك شهنشاه كسرى مثل من            

 أمثاال الّناس فى لهم ترى إن ما            خرجوا عصبة من دّرهم لّله            

 أشباال الغيضات فى ترّبب أسد            مرازبة بيض جحاجحة غرّ             

 إعجاال المرمىّ  يعجل زمخر فى            غبط كأنّها شدف عن يرمون            

 فّالال األرض فى شريدهم أضحى            فقد الكالب سود على أسدا أرسلت            

 محالال منك دارا غمدان رأس فى            مّتكئا التاج عليك هنيئا فاشرب            

 اسباال برديك فى اليوم أسبل و            نعامتهم شالت اذ بالمسك أطل و            

 أبواال بعد فعادا بماء شيبا            لبن من قعبان ال المكارم تلك            
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 بود چنين. كنند ياد مردمان تا بماند ملكان پس از كه نيكويى ذكر و نيكويى حديث كه اندر پسين باز بيت بدان گويد و
 از ملك و نشيند ايدر چنانكه نه تويى، كه بود چنين ملك آوردى، باز شده تو پدران از ساله هفتاد ملك كه كردى تو كه

  پدران

 ٧٣٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ابرهه بن مسروق چنانكه بشود، وى از ملك تا ميرد همى و خورد همى و بنشيند و باشد غافل اندر نعمت به و يابد ميراث
 باشد، خوردن نعمت نه نيكويى حديث و داشتن باز دست خويش پس از نيك نام و است كردن مردى ملك كه يعنى كرد،
 .بگويم يزن ذى سيف حديث حديث اين پس از و
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 ٧٣٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  يمن پادشاهى اندر يزن ذى بن سيف حديث

 و بودند، كشته ايشان پدران كه ايشان فرزندان از گروهى مگر نهشت اندر يمن به كس حبشه از بنشست سيف چون پس
 بر سالح كه خرد كودكان و بودند آن برنا همه ديگر شكسته، و ضعيف پيرى مگر بدويدندى ها حربه با اندر وى پيش

 .داشتن نتوانستند

 وى پيش كه حبشيان اين پيوسته و. فرستاد خواسته و فرستاد رسول نوشروان سوى و سيف، پادشاهى بر آمد بر ساليان و
 روزگار و شد، ايمن ايشان بر پس. انديشند كيدى و كنند مكرى روزى مبادا كه ترسيدى و داشتى نيكو را ايشان بودندى

 اسب تنها سيف. دويدند همى اندر وى پيش حربتها آن با حربتها آن با حبشيان اين و شد، همى صيد به روزى كه نيامد بر
 به را سيف ماندند، دور سپاه از چون. دويدند همى وى اسب با حبشيان و ماندند پس از وى سپاه. بدوانيد صيد پس از

 مملكت اهل از و حميريان از و بركردند سر جانبى هر از حبشيان و بپراگندند، همه سپاه و بكشتند و گرفتند اندر ميان
 .بود سال هفت گويند نيز و بود، سال يك سيف ملك كه گفتند گروهى و. بكشتند بسيار سيف خويشان و يمن

. رفت نوشروان به خبر نداشتند، طاعت را هيچكس و ننشست ملك به كس و آمد بر چند يك و بكشتند را او چون پس
 و نر و بزرگ و خرد است يمن اندر كه حبشى هر كه بفرمود و مرد هزار چهار با فرستاد يمن به را وهرز باز و شد تافته
 ماده،

 ٧٣٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هواى كه هر و بكش، يمن اندر است جعد او موى كه هر و بكش، دارد بار شكم اندر كه زنى هر و بكش را همه
 فرمودى چه هر كه نوشروان به كرد نامه و كرد همچنين و آمد يمن به وهرز پس. بكش بديشان كند ميل و خواهد حبشيان
 .ايشان نسل از و حبشه از كردم پاك را يمن و كردم

 و بمرد، و بود اندر يمن به سال چهار او و داد، وهرز به يمن ملك و. كردى صواب گفت و احماد به كرد نامه نوشروان
 خراج سالى هر مرزبان بمرد نوشروان كه وقت آن تا داد، مرزبان به يمن ملك آن نوشروان. مرزبان او نام بود پسرى را وى
 به مملكت نوشروان پسر هرمز بينجان، نامش ماند پسرى را او و سال، چند پس از بمرد نيز مرزبان پس. فرستادى وى به

. برآمد ساليان و داد، بدو ملك آن هرمز خورخسره، وى نام ماندش پسرى و بمرد، نيز او بود چند سالى و داد، بينجان
 بود جامه يكى و بكشد، را او كه خواست و كردند بند را او تا يمن به فرستاد كس و گرفت خشم خورخسره بر هرمز
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 خورخسره اين سر به و بياورد مرد آن را جامه آن. بود داده خلعت وقتى را او نوشروان كه پارس مهتران از را مهترى
 بود يمن ملك بادان اين و بادان، او نام فرستاد، يمن به را ديگر مردى و. نكشت را او جامه آن حرمت از هرمز. برافگند

 عليه پيغامبر و شدند، مسلمان يمن مردمان و بزيست وى عهد همه به بادان و بيامد، الّسالم عليه ما پيغامبر كه وقت آن تا
 .بستد صدقاتشان و كرد اميرى را ايشان تا فرستاد آنجا را جبل بن معاذ الّسالم

 هشت و چهل نوشروان پادشاهى و بود، نوشروان وقت اندر مسروق حديث تا پيل حديث از گفتيم كه حوادثها همه اين و
. سال دو و سى گويند گروهى و بود، گذشته سال دو و چهل نوشروان پادشاهى از كه بود وقت آن الفيل عام و بود، سال
 به [١٣٣ a] آمد بيرون پسرش، هرمز وقت به و اندر، نوشروان ملك به آمد مادر از الفيل عام به الّسالم عليه ما پيغامبر و

 .پيغامبرى
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 ٧٣٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  انوشروان پادشاهى و عظمت و ملك خبر

 با تا باشد را او نيز شام ملك كه خواست شد، را نوشروان مر يمن ملك و بنشاند ملك به را يزن ذى سيف نوشروان چون
 كس روم ملك پس. روم به بفرستاد سپاهى نوشروان يخطيانوس، نامش بود ملكى اندر روم به و. بود پيوسته عراق ملك

 و عراق زمين و بود، را او عراق و شام و روم كه شرط آن بر كرد صلح نوشروان. خواست صلح و نوشروان به فرستاد
 .بود را نوشروان خود باديه و حجاز

 كه غّسانيان از الغّسانى، ايهم بن جبلة]  بن خالد[ وى نام بود، مردى شام زمين به را روم ملك و فرستاد، ها هديه روم ملك
 و جزيره و بنشانده، حيره به و بود كرده ملك را منذر عرب زمين به نوشروان و بود، بوده را ايشان آن از پيش شام ملك
 از شد پيوسته يمن تا عراق از انوشروان ملك و بود، را او همه عمان و طايف و عراق و تهامه و حجاز و موصل و حيره
 را جبله]  بن خالد[ پسر روم ملك. بمرد شام ملك جبله]  بن خالد[ اين پس. بود اين بر هم سال دو و حجاز، و باديه سوى
 غارت و كشتن و آمد اندر منذر حدّ  به و جزيره حدّ  به بسيار سپاه با و آورد تاختن شام از خالد) ؟( جبله بن خالد داد،
 نوشروان. كند حرب شام ملك با كه خواست دستورى و كرد نامه حديث بدين نوشروان سوى منذر. ببرد خواسته و كرد
 آن تا بفرماى كار، اين باشد بوده تو فرمان به كه دانم و آمد اندر ما حدّ  به شام از تو عامل اين كه روم ملك به كرد نامه

  صلح از من نه اگر و بدهد، كشتگان آن ديت و دهد باز منذر به خواسته

 ٧٣٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نينديشيد نوشروان نامه از روم ملك. باش آراسته را حرب و بيزارم تو

 وى پيش موصل به مرد، هزار پنجاه با بفرستاد عراق از را منذر و مرد هزار صد با برفت عراق از خويش تن به نوشروان
 و حلب شهر و قّنسرين و منبج شهر و الّرها مدينة و بگرفت، را دمشق و را مدينه و نهاد شام به روى نوشروان. آمد

 ملك. كرد غارت ها خواسته و كرد ويران همه بود، روم آن از كه است شام شهرهاى از همه اين حمص، و باميه و انطاكيه
 :گفت و فرستاد ها هديه و كرد صلح و فرستاد كس روم

 و كرد، من آگاهى بى آن كه خوانم خويش در به را جبله بن خالد كه بودم آن تدبير به من ليكن و نداشتم خوار ترا نامه من
 .بستانم وى از كشتگان ديت و بردگان اين
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 ندهم باز و بود من دست به همه روم و شام از بگرفتم كه شهرها اين كه شرط آن بر مگر نكنم صلح من: گفت نوشروان
 نوشروان دست به كه شهرها آن و كرد پسند روم ملك. بسيار خواسته به فروشم باز ترا است مانده روم از كه شهرها آن و
 مداين به نوشروان و. فرستاد ها هديه بسيار و خريد باز وى از ديگران و داشت باز دست وى به بود بگرفته كه شام از بود
 عمان و يمامه و بحرين و طايف و يمن و حجاز و باديه و جزيره و موصل ملك تا شد را او شام ملك و عراق، به شد باز
 .بود نبوده اين عجم ملكان از را كس هيچ هرگز و بحر، و برّ  سوى از

. نشينند آنجا هندوستان ملوك كه است سرنديب زمين آن و بود، را او لختى هندوستان زمين كه آمد آرزو را نوشروان پس
 به كه بفرمود آنجا از رسيد عمان به چون و سرانديب تا برفت سپاه. بفرستاد و بزرگ سرهنگى با كرد بيرون بسيار سپاهى
 صلح وى از و فرستاد رسول و كرد نامه نوشروان به هندوستان ملك. كنيد حرب هندوستان ملك با و بشويد دريا راه

 نوشروان به همه شهرها آن بود، بوده را او گور بهرام ايّام به و است عمان بنزديك كه هندوستان از شهرها آن و خواست،
 هرمز و كرده، زنى به را او دختر و بود كرده صلح نيز ترك خاقان با و بازگردانيد، هندوستان از سپاه نوشروان و داد،

 .بود خاقان دختر آن از پسرش

 جزيره و عراق تا قهستان و اصفهان و كرمان و پارس و خراسان زمين تا مشرق حدّ  و النهر وراء ما و تركستان از نوشروان و
 و بحرين و باديه و هند و عّمان و شام و

 ٧٣٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 حدّ  بر خراج و كردن، داد به و شد مشغول جهان آبادانى به و بيستاد، راست نوشروان بر مغرب حدّ  تا يمن و مّكه و تهامه
 و آبادانى چنانكه و بودى شهر آن رسم چنانكه يك، شش و يك پنج تا ستندى يك ده نوشروان از پيش و نهاد، وى عراق
 زمين سالى هر و است، بيدادى اكنون بود، عدل آن وقت آن و بنهد، عدل و برگيرد رسم اين كه خواست قباد بودى، برها

 .نستانند است ويرانى كجا هر و نهند بر خراج است آبادانى كجا هر و بپيمايند

 ٧٣٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 او داد و عدل و نوشروان نهادن خراج خبر

 يك ده و نهند بر خراج تا بكنيد بود كرده وصّيت قباد كه مساحت آن كه بفرمود بنشست پادشاهى به نوشروان چون
 اندر كه آبادان زمينهاى عدد به كردند جريده را آن و كردند تمام را مساحت آن پس. بود بهتر آسودگى را رعّيت و برخيزد
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 كه غّله قفيز يك و نهاد بر خراج درمى زمين جفتى هر به و آيد، جفت چند تا پيمودند همى رسن به و بود، عراق و پارس
 :گويد سلمى ابى بن زهير چنانكه. آيد جاى آن از

 :شعر

  درهم و قفيز من بالعراق قرى            الهلها تغلّ  لم ما لكم فغل         

 شش از كمتر، درويش بر و بيشتر توانگر بر نهاد، بر چيزى درختى هر بر زيتون، يا [١٣٣ b] بود آور بار درخت كجا هر و
 ده كرد جريده را همه اين و نستد، هيچ زنان از و درم، هشت و چهل تا و درم چهار و بيست تا]  درم[ دوازده تا هشت تا
 از گروهى هر مهتران از بود كسى پارس و عراق پادشاهى اندر چه هر پس. نام به نام جزيت و جفت به جفت و ده به

 درگاه بر كه كرد ميعاد روزى و بخواند و فرستاد كس موبدان، و علما و حكما پيران و سپاه مهتران و ضيعت خداوندان
 .نهد ايشان بر خراجها اين و كند عرضه ايشان بر حديثها اين وى تا آيند گرد وى

 خطبه نوشروان و بيستاد، بود ايستادن رسم كه را آن و بنشستند خويش جاى به كسى هر و داد، بار را همه ميعاد روز پس
  ملكان و كرد ثنا تعالى خداى بر و كرد

 ٧٤٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كه بايد داد، افزون ملك را ما و بود، را ما پدران آنكه از است بيش ما بر خداى نعمت همچنانكه: گفت و بستود پيشين
 مر بود المال بيت را او آنكه از را ملك نيست چاره خلق، كار اندر كردم نگاه من و بود، تر افزون ايشان آن از ما داد

 بر و ستدن بخواهد وى از مملكت آن و آيد پديد دشمنى سوى از چون تا دشمن، از رعّيت داشت نگاه و را او نيروى
 سپاه به وقت آن اگر و ستدن، بايد رعّيت از خواسته آن و بايد خواسته نيست، چاره را سپاه كردن خواهد ستم وى رعّيت
 بيت به و ستدن بايد همى سالى هر رسد، مئونت و افتد حمل رعّيت بر شتاب اندران ستانى آنگاه رعّيت از آيد حاجت
 كه بستدند همى رعّيت از سال هر كه چيزى هر از كردم نگاه و. بود نهاده آيد حاجت كه وقت آن تا نهادن اندر المال
 راست پادشاهى به و نيافتند روزگار برند باز داد به را اين كه خواستند ما پدران و بود، داد روى بر نه آوردند المال بيت به

 همه و برسيديم، داد بدين ما و كرد راست پادشاهى جلّ  و عزّ  خداى را ما و نرسيدند، داد بدين و بودند مشغول داشتن
 يك و درم يك كشتمند زمين جفتى هر از. نهاديم بر بعدل خراجى زمين جفتى هر بر و كرديم مساحت پادشاهى زمينهاى
 بداريم خويش مملكت اندر را ايشان ما كه ما مخالف از سرى هر از و معلوم، ضيعتى و درختى هر و زمين، غّله آن از قفيز
 شما بر و] را[ شما كنيم آگاه تا كرديم شمار و كرديم ها جريده و معلوم، چيزى داريم نگاه همى ايشان خواسته و خون و
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 سه به شهر آن خراج و كند، جبايت آن تا بفرماييم و استوار، و پارسا مردى بگزينيم كاردارى را شهرى هر و كنيم، واجب
 چه شما بود، آسانتر خلق بر تا] بستاند و[ كند بيرون]  آن از سيكى[ ماه چهار هر]  به اندر[ سال يك به كند بهره

 شما رضاى به اين كه خواهم من كه دهيد جواب مرا: گفت نوشروان پس. نداد جواب كس و شدند خاموش خلق! گوييد؟
! ملك يا: گفت و نشناخت، را او كس و مهتران، از نه خاست پاى بر مردمان ميان از مردى پس. بود داد تا نهم شما بر

 خراج آبادان زمين بر! نهادن؟ توان]  چگونه[ فانى بر باقى چيزى و شود، فنا مردم و بماند جاودانه بود باقى چيزى خراج
 زمينهاى بر خراج آن بميرد، و نهى خراج مردى بر و بماند، خراج آن و شود ويران زمين آن زمانه اين از پس فردا نهى

 هر بر و بماند خراب

 ٧٤١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هر و پيمايم همى را زمينها آن سالى هر گويى، چه همى كه نادانى: نادان ابله اى: گفت نوشروان. بماند وى آن فرزندى
 از تو: گفت را او پس. بيفگنم وى از خراج بشود خداوندش دست از كه زمينى هر و برگيرم، وى از خراج است ويران چه

 هم بميرد تا زنيد همى وى سر بر دويت: گفت پس. باشند]  فضول[ دبيران: گفت. دبيرانم از من: گفت گروهى؟ كدام
 .مجلس آن اندر

 سخن از ما! ملك يا: گفتند همه و. بكشتندش تا زدند همى را او خويش دويت با بودند، بسيار دبيران اندر مجلس بدان و
 و آورد بيرون ها جريده آن نوشروان و. است]  آن[ صواب و كرد داد ملك و فرمود، ملك كه است آن تدبير و بيزاريم وى

 بيت به و كردندى گرد خواسته تا بفرستاد كارداران شهرى هر به و بپذيرفتند، و بپسنديدند همه خواند ايشان بر جمله
 رضى الخطّاب بن عمر وقت به بشد عجم پادشاهان دست از ملك كه وقت آن تا بماند رسم آن و. فرستادندى وى المال
 .عنه اهللا

 هم را ايشان مساحت، و خراج اين از نيكوتر عدل از نيافت رسم هيچ شدند، مسلمان خلق و بگشاد عراق زمين عمر چون
 خويشتن با شد، فارغ خراج كار از نوشروان پس. امروز تا است مانده عراق اندر رسم اين و داشت، باز دست رسم اين بر

 .دخل آن و شد راست مملكت كار گفت
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  نوشروان دادن اقطاع و سپاه ترتيب خبر
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 و شود، همى كجا كه بدانيم نيز آيد كجا از خواسته اين كه دانيم همى چنانكه تا كردن بايد راست سپاه خرج كار اكنون
 .كردن بايد راست نيز اين است، شوريده خواسته ستدن به سپاه اين كار و شود، سپاه به شود بيرون كه خواسته آن

 اين: گفت را او و بيروان، بن بابك وى نام بابك، اردشير دبيران از دبير باصل بزرگ، دبيران از بخواند را مردى]  پس]
 براست اين من. گيرند باز و نرسد همى است سزا همى كه آنجا و ناسزا، و ناحق كسهاى به دهند همى سپاه بدين خواسته
 كه دهى چندان و باشد سزا كه دهى كسها بدان درم [١٣٤ b] اين تو تا سپردم تو به عرض و عطا ديوان اين. كردن خواهم
 سواران روزى و ندارد اسب وى كه هست كس و ستاند، درم صد وى و است درم هزار وى قيمت كه هست كس و بايد،
 آن و ستاند اندازان تير روزى و انداختن نداند تير كه هست كس و ندارند، سوارى و دارد اسب كه هست كس و ستاند،
. نپذيرم ستم نيز ايشان از نكنم ستم رعّيت بر همچنانكه و است ستم من بر ايشان از و: بگفت. همچنين شمشير و نيزه
 تو ،[ عرضگاه و سازم ميدان ترا خويش سراى در بر و كردم، روان تو حكم و كردم مطلق]  خواسته[ اين بر تو دست من
 و جنسشان و نامهاشان با[ مردان روى حليت و خواه اندر ايشان از و كن عرض خويشتن بر را سپاه] و برنشين آنجا

 اندر تمام سالح را سوارى هر و بدار، خويش بنزديك و كن جريده را همه و بنويس]  خويشتن زى همه اين نشانشان
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 و اندر دست] دو[ به ساقين و سلسله] بر خود بر[ و خود سر بر و ركاب، تا تمام جوشنى آن زبر و پوشيده زره خواه
 به و توبره و ميان بر كمرى و سپر، يكى و شمشيرى و نيزه يكى]  مردى هر با و[ اسب، بر برگستوان و آهنين، ساعدين
 ،]تير چوبه سى وى اندر تيردانى زين كوهه پس از و آويخته، فرود[ تبرزينى كوهه سوى يك به و آهنين، عمودى اندر كمر
 آن اگر تا[ بياويزد فتراك پس از ديگر زه دو تا بفرماى و زه، دو كمانى هر بر و كمان دو او اندر كماندانى اين از پس و

 كه گاه هر تا بنبيس او بر سالحها آن[ بديدى، سالح همه اين مردى با چون.] بود زه وى با بگسلد اندر حرب به زهها
 از مردى با چون پس. ندهى درمش و نپسندى باشد كم وى با يكى سالحها اين از اگر دادن خواهى روزى كه كنى عرض
 چه تا وى سوارى كه بدانى تا برنشيند، و آيد فرود سليح با اسب از و تازد اسب ميدان به تا بفرماى يافتى تمام سالحها اين
 بدان پس داند، چه سالحى هر بستن كار از كه بدانى تا[ فرمايد كار جداگانه را سليحى هر تا بفرماى پس. است مايه

 درم صد از كم است پياده چه اگر و درم،] هزار[ چهار تا درم صد از بنويس، و ده روزى را او بينى وى دانش كه مقدار
 را او و كرد اندر وى گردن به كار اين و. مده درم] هزار[ چهار از بيش باشد مبارز و حربى چند هر را سوار هيچ و مده،
 را او و بياراست كرد سوزن بساط به گاه مجلس آن و بنشاندند اعزاز به دكانى بر وى سراى در بر تا بفرمود و داد، خلعت
 منادى و. كن عرض كه فرمود را سپاه و نشستى، آنجا بر كه بفرمود كرسى و بنهاد كرد سوزن]  ديباه[ مصّالى دستى
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 آن با فرمايد وى چنانكه و فرمايد وى كه وقت هر كنيد عرض وى بر را خويشتن كه خويش سپاه همه به كردن فرمود
 .كردم جايز وى حكم كند روزى را شما وى چندانكه و خواهد، وى كه سالح

 او نام و بردارد ملك روزى تا خواهد كه كسى هر كه كردند منادى و بنشست مجلس بدان و بيامد روز ديگر بابك پس
 سالح چنين مردى هر از و شوند، حرب به چنانكه تمام، سالح و اسب با آيند عرض ديوان به كند درست عطا جريده اندر

 تمام سالح كه هر تا دادم زمان را شما روز سه و بستن، كار توانيد را آن كه يد] گير[ بر سالح آن مردى هر و خواهد،
 [ چون[ كند، تمام]  نيست تمام كرا هر[ و بسازد ندارد
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 نيامده بايد مى بهتر كه كسى آن كه گرديد باز: گفت بابك. آمد گرد سپاه و بنشست عرضگاه به بابك] ببود[ چهارم روز
 مهتران كه خواهد همى او و نيامدند لشكر مهتران كه پنداشت. برداشتند نوشروان به خبر و بازگشتند همه. فردا تا است،

 ندانست برداشتند، نوشروان به خبر باز و گفت، همچنان بابك. بيامدند سپاه] ببود[ روز ديگر]  چون. [كند جريده سر به
 به نيز دارد ملك و تخت و تاج آنكه و آييد،]  گاه[ عرض به لشكر همه فردا كه كرد منادى. خواهد را كه همى وى كه

 لشكر اين از يكى وى كه]  كردن[ بايد پيدا المال بيت از]  وى[ روزى و بايد، وى نام نخست جريده اندر و آيد عرض
 .است

 سر بر خود نوشروان روز ديگر. است عدل غايت: گفت خواهد، همى را او كه بدانست وى. برداشتند نوشروان به خبر
 پس از كه بود فرموده كه كمان زه دو آن و ،]بود فرموده و[ بود خواسته اندر چنانكه بربست تمام سالح همه و نهاد
 لب به چون. بودند ايستاده آنجا سپاه همه و بابك، پيش آمد عرضگاه به و نشست بر. كرد فراموش آويزند فرو پشت
 خويشتن و گردان بر اسب! ملك و تخت و تاج خداوند يا: گفت را او و برنخاست جاى از بابك آمد، فراز عرض دكان
 ملكى چند هر: گفت نديد، زه دو آن بابك. برگردانيد اسب نوشروان. بيازمايم سواريت و ببينم ترا اسب و ترا تا كن عرض

 همى نقصان چه گفتا شروان انو. [نپسندم نقصان تو سالح اندر و نيست محابا ترا داد مجلس اندر است، ترا فرمان و
 خويش پس از و سرايش از آوردند كمان زه دو تا فرمود]  پس. زه دو آن از. آمدش ياد كرد نگاه من؟ سليح اندر بينى

 .بياويخت

 چه اگر را كسى هر! تاج خداوند يا: گفت پس. التاج ذو شروان انو: بنوشت نوشروان نام و برگرفت جريده بابك آنگاه
 حقّ  تست، سر بر تاج و است ملك حق ترا و ننويسم، درم] هزار[ چهار از بيش تمام، سالح با و حربى و است بزرگ
 بيت بر تا كردم افزون درم يك: گفت. بينى تو چندانكه: گفت نوشروان كنم؟ افزون كه خواهى چند. بايد افزون را ملك
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 نوشروان پس. ماهى سه هر بنوشت ديوان درم يك و] هزار[ چهار را او و. پسنديدم: گفت نوشروان. نيايد نقصانى المال
 شد، اندر سراى به
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 .ندارد را كس نداشت آزرم را ملك چون گفتند و افتاد اندر سپاه دل به بابك هيبت و

 .ديد سزا را كس هر چنانكه نبشت همى روزى و گرفت كردن عرض سپاه بابك و

 اى: گفت و داد بوسه زمين بابك نهاده، سر بر تاج و بود نشسته تخت بر نوشروان. شد اندر نوشروان سوى روز ديگر
 بهر از افزون درم يك آن و سالح، نقصانى به ندارد چشم محابا من از هيچكس تا كردم آن از ملك بر استقصا من! ملك
 .درم] هزار[ چهار از ندارد چشم افزونى [١٣٤ b] هيچكس تا كردم آن

 قسمت كسى هر مقدار بر خواسته و كن درست جريده اين و بنه رسم اين بر هم بشناختم، تو نصيحت گفت نوشروان
 كار و كرد، تمام عرض كار آن و آمد بيرون بابك و كرد، برّ  و داد خلعت را او و. باشى زنده تا دادم ترا كار اين و كن،

 آمد پديد اندر عجم زمين به شغال سال بدان پس. شد تمام سپاه و رعّيت بر داد و كرد راست خرج و دخل از نوشروان
 هر به و بود، هول با ايشان بانگ و بودى تركستان زمين به و بود، نبوده آن هرگز و] خوانند آوى ابن تازى به كجا آن ،[

 به خبر. چيست آن كه ندانستند و بترسيدند آن از مردمان. نديدندى چيزى روز ديگر و كردندى بانگ شب به دهى
 نوشروان. نيافتند جستند چند هر. بشويد اثر بر و كنيدشان طلب كه بفرمود. بشنيد بانگ آن او و برداشتند نوشروان
 بودن؟ شايد چه اين: گفت و بخواند را موبد موبدان

 و بشنوند خلق چنانكه آيد، بانگ آسمان از كند ستم و كند بيدادى ملك چون كه خواندم ايدون كتب اندر من: گفتا
 اين كه ندانم همى عدل، و داد از اى نكرده آن تو كه ملك و رعّيت ميان زمين روى بر نشناسم چيز هيچ من و نبينند،
 ملك آنكه از ستانند همى زيادتى و كنند ستم همى رعّيت بر خراج كارداران اين كه دانم چنان و آيد، همى چرا بانگ
 بدين. پرهيزگار و استوار عالمى[ و است، موبدى شهرى هر به: گفت كردن؟ بايد چه: گفت نوشروان. است فرموده
 بر كاردار آن دست] اندر شهرى هر به موبدى هر تا فرستادن، ايشان سوى خراج هاى جريده اين و كردن بايد نامه مردمان

 شب به كردند حيلت مردمان پس. كرد همچنان نوشروان. بستانند افزونى كه گذاشت نبايد و داشت بايد نگاه جريده آن
 و بگرفتند شغالى تا كردند فرو دام و

 ٧٤٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 بانگ از آن از پس. است عجب اين! سهم بدان بانگ شب به و ضعيفى بدين خلقى: گفت نوشروان. بردند نوشروان پيش
 .داد با بنشست ايمن نوشروان و نترسيدند شغال

 و بود، گذشته سال چهل شروان انو ملك از كه گفتند گروهى و بزاد، مادر از وى پادشاهى به الّسالم عليه پيغامبر و
 .بود سال هشت و چهل شروان انو ملك و زاد، الفيل عام به اختالف بى و. سال دو و چهل گويند گروهى
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  عليه سالمه و اهللا صلوات اهللا عبد بن محّمد الّنبّيين خاتم والدت

 سپاه ابرهه كه بود سال آن در الّسالم عليه پيغامبر مولود و. شروان انو العادل الملك زمن فى ولدت: الّسالم عليه الّنبى قال
 بر سال گذشته االّول ربيع از روز دوازده بود دوشنبه روز زاد، سال آن و گشت، هالك و آورد كعبه خانه در به پيل و

 .رومى اسكندر روزگار از يك و نود و هشتصد بر سال نيسان بيستم با بود موافق و ايشان قديم از ده و هفتصد

 پيغامبر كه گويند گروهى و. المطّلب عبد بن اهللا عبد پدرش و زهره، بنى از العّزى عبد بن وهب بنت بود آمنه مادرش و
 ابن دار را آن مّكه مزگت كنار به است سرايى و. بود شده ساله دو گفتند گروهى و بمرد، پدرش كه بود مادر شكم اندر

 پيغامبرى تا بود اندر آنجا هم و[ شد بزرگ آنجا و زاد سراى آن اندر و بود، پيغامبر] مادر[ سراى آن خوانند، يوسف
 را طالب ابى بن على المؤمنين امير مر كرد، هجرت مدينه به چون پس. بود اندر سراى بدان بود مّكه به تا و ،] آمدش
 .نشست آنجا پيغامبر فرمان به نه گويند گروهى و. نشست اندر سراى بدان عقيل، وى نام بود، برادرى

 از را پيغامبر. بفروختم سراى آن: گفت را پيغامبر عقيل و قريش، از مردى به دينار بيست به بفروخت سراى آن عقيل پس
 .نگفت چيزى و آمد اندوه آن

 اندر مّكه به. بمّكة ينزل اين عمّ  يا: گفت را المطّلب عبد بن عّباس مر برسيد، مّكه نزديك و بود مّكه فتح كه سال آن پس
 يا[ رباعك: گفت عّباس آييم؟ فرود كجا
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 عقيل ترك هل و: گفت الّسالم عليه پيغامبر. آمدى زمين به آنجا مادر از كه آنجا تو سراى به. رأسك مسقط و]  اهللا رسول
 پس. بندند كار اندر عرب امثال به الّسالم عليه پيغامبر سخن اين و! داشت؟ باز دست كجا سراى را ما عقيل. رباع من لنا

 بخشيد را عقيل خود سراى آن پيغامبر كه گفتند گروهى و بازداد، عقيل به سراى آن آمد مّكه به چون الّسالم عليه پيغامبر
 را الزبير بن اهللا عبد حّجاج چون. يوسف بن حّجاج وقت به تا بماند وى ورثه دست به عقيل پس از و. برفت مّكه از چون
 داد، را حّجاج مدينه و مّكه و حجاز اميرى مروان بن الملك عبد بگشاد، مّكه و بكشت و گرفت حصار به اندر مّكه به

 و بخريد عقيل فرزندان از سراى آن يوسف بن محّمد و. بود همى عراق به خود و كرد، امير آنجا يوسف بن محّمد برادرش
 .الّرشيد هارون وقت به تا بود همى همچنان و گرفت، اندر مّكه مزكت به
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 و. مهدى بود، بوده پدرش كنيزك آن و خيزران، وى نام [١٣٥ a] رومى بود مادرى را او بنشست، خليفتى به هارون چون
 مزكت به كه را يوسف بن محّمد سراى آن كه بفرمود و كردند، آبادان مّكه مزگت تا بسيار فرستاد درم مّكه به كنيزك اين
 بن محّمد به را آن و است مزكت پهلوى هم سراى آن اكنون. كردند همچنان پس. كنند بيرون مزكت از بود آورده اندر

 پيغامبر، به نه و نخوانند باز عقيل به سراى آن كه شد بغلبه چنان حجازيان و مّكه بر يوسف بن محّمد و خوانند، باز يوسف
 .خوانند باز بدو و

 شب يك آمد، نزديك آمدن بيرون وقت به و شد ماهه نه و افتاد اندر من شكم به پيغامبر چون: گفت پيغامبر مادر و
 مهتر است اندر تو شكم به كه اين كه گويدى را مادرش و آيدى فرود آسمان از فريشته يكى كه ديد خواب به مادرش
 اين روز ديگر مادرش. حاسد كلّ  شرّ  من بالواحد اعيذه: بگوى و كن نام محّمد را او شود جدا تو از چون. است خلق همه

 شام تا سوى يك از تافت همى كه ديد روشنايى مادرش شد، جدا مادر از چون پس. بگفت را المطّلب عبد مر خواب
 .برشد آسمان تا و برآمد محّمد از نورى و بديد، همه بود كوشك اندر شام به چه هر مادرش و بيفتاد،

 .كرد نام محّمد را او المطّلب عبد. بگفت را المطّلب عبد مر مادرش روز ديگر

 اندر مّكه به چه هر شد، جدا مادر از محّمد كه روز آن كه است ايدون خبرى به و
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 گويند و. بمرد آتش مغان هاى آتشخانه همه به و شدند، نگوسار و افتادند اندر روى به همه بود بت زمين روى بر و
 خواب به موبد موبدان شب همان و افتاد، زمين بر كنگره چهارده وى كوشك كنگره از كه ديد خواب به شب آن نوشروان

 اشتران آن و كردندى، حرب ديگر يك با و بختى، آن از كمتر عدد به اعرابى اشتران و بزرگ بيند بختى اشتران كه ديد
 برخاست روز ديگر موبد. بپراگنند و افگنند اندر عجم ميان به خويشتن و بگذرند دجله از و كنند هزيمت را بختيان اعرابى

 .بود ديده خواب نوشروان كه شب همان بمرد، آتش كه آمد نامه پارس از سديگر روز. نگفت را كس مر خواب اين و

 بود آمده پارس از كه نامه آن و بگفت، ايشان پيش خواب اين و بخواند را خويش سرهنگان همه و شد تافته نوشروان پس
 .برخواند ايشان پيش آتش مردن به

 من خواب اين تا فرست من سوى و بسيار دانش با كن طلب را مردى: گفت و كرد نامه را المنذر بن نعمان نوشروان پس
 عبد اين و بود، شام ملوك فرزندان از و الغّسانى، ثعلبة بن حّيان بن عمرو بن المسيح عبد او نام آنجا بود مردى و. بگزارد
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 اهللا رضى طالب ابى ابن علىّ  المؤمنين امير وقت تا و الخطّاب بن عمر وقت تا بزيست سال شصت و سيصد المسيح
 .شد تمام شصت و سيصد سالش تا عنهما

 وى پيش خوابها آن موبد موبدان و نوشروان پس. فرستاد نوشروان سوى را او نعمان. بود آموخته بسيار علم المسيح عبد و
 عالمتر و شام، و يمن كاهن سطيح خويش خال سوى شوم من[ است، سطيح سوى علم اين: گفت المسيح عبد. بگفتند
. بيار خواب اين تعبير و شو سطيح سوى و برو: گفتند.] آرم ملك سوى خبر و بپرسم را او است، زمين روى بر كه كسى
: گفت المسيح عبد. افتاده خويش حال در و بود اندر مرگ نزع به سطيح برسيد، سطيح سوى چون. برفت المسيح عبد
 ديد خواب چنين و چنين او و نوشروان، فرستاد، عجم ملك ترا كه نيامدى تو: گفتا سطيح. اى مسأله به آمدم تو سوى من
 تا بفرستاد ترا و بمرد اندر ها آتشخانه به آتش و ندانستى، تو و پرسيد باز تو از آن تأويل و بخواند ترا و چنين، موبدش و
 .بپرسى من از

 ظاهر عجم بر دينش و او ملك كه آيد بيرون پيغامبرى عرب از كه بگوى را او
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 ملك آنگاه و امروز پس از بنشيند ملك چهارده عجم از و وى، مرگ پس از وى قوم دست بر بشود عجم از ملك و شود
 از پيغامبر آن كه است آن وقت و. شود آشكارا اندر ايشان زمين به پيغامبر آن دين و ملك و بشود، ايشان دين و ايشان
 ابياتش اندر، راه به خويشتن با گفت شعرى و شد كسرى سوى و بازگشت المسيح عبد. است آمده خود يا بيايد مادر
 :گفت ايدون ندانند، بازپسين بيت جز آن از مردمان و نيكو، سخت هست شعرى و هفت، شش

 :شعر

 تغيير و تفريق يفزعّنك ال            شّمير الهمّ  ماضى فإّنك شّمر         

 دهارير أطوار الدهر ذا فإنّ             أفرطهم ساسان بنى ملك يك إن            

 المهاصير األسد صولهم تهاب            بمنزلة أضحوا رّبما فربّما            

 سابور و سابور و الهرمزان و            إخوته و نمهرا الصرح أخو منهم            

 محقور و فمهجور أقلّ  قد أن            علموا فمن عّالت أوالد الناس و            
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 منصور و محفوظ بالغيب فذاك            نشبا رأوا أن لّما األمّ  بنو هم و            

 محذور الشرّ  و مّتبع فالخير            قرن فى مقرونان الشرّ  و الخير و            

: گفتا و شد ايمن دل را كسرى. بگفت را همه بود گفته سطيح آنچه و نوشروان كسرى سوى بيامد المسيح عبد پس
 .بودن شايد كارها بسيار بنشيند ملك چهارده ما از تا و نبود، چيزى من روزگار به انديك
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 ديدند وى از كودكى به كه حالها و الّسالم عليه را پيغامبر مر دايه پروردن خبر

 و. افگند پيغامبر بر فرزندى مهر المطّلب عبد [١٣٥ b] ،[ گفتيم كه بود دوشنبه شب آن[ بزاد، مادر از پيغامبر چون و
 كوهها بدان و بود، وبا با مّكه هواى كه بپروردندى تا مّكه از بيرون دادندى دايه به فرزند كه بود چنان رسم را مّكه مهتران

 بودند مردمانى ايشان و گفتندى، منصور بن هوازن بن بكر بن سعد بنى را ايشان باديه، از بودند مردمان راه روزه دو به
 و دادندى شير و بپروردندى و ببردندى بودى مّكه به كه شيرخوار كودكى هر و بيامدندى بهار وقت به سال هر و درويش،
 انا: گفتا الّسالم عليه پيغامبر و. ايشان زبان به آمدى تر فصيح و] آمدندى، بر[ تندرست آنجا هواى به تا كردندى بزرگ
 .العرب افصح

 آمدن وقت هنوز و. دهندش شير تا دهد بديشان را پيغامبر تا بيايند سعد بنى زنان آن كه داشت چشم المطّلب عبد پس
 را دايه آن و مسروح، وى نام بود، داده شير را پسرانش كه بود دايه يك را المطّلب عبد و بايستى، ديگر ماه چهار كه نبود
 چون پيغامبر كه نيز گويند و. داد شير ماهش چهار تا داد، دايه بدان را محّمد المطّلب عبد بود، آمده پسرى روزگار بدان
 و كودكان طلب به] شيرور[ بيامدند سعد بنى زنان پس. است درست نه ليكن و ماند، باز كه بود ماهه چهار بزاد، مادر از

 .بدادند همه را كودكان مّكيان.] دهند شير و دايگى به بستانند كودكان تا[ بودند ايشان با شويشان
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 مّكه به سال آن زنانشان و بودند اندر سختى به مردمان و بود تنگى] و نبود گياه اندر سعد[ بنى حىّ  به سال آن اندر و
 و بود،]  الحارث بن اهللا[ عبد نام را ذؤيب ابو اين ذؤيب، ابى بنت نام، حليمه بود زنى ايشان ميان اندر و. آمدند بيشتر
 اين از هم را او بود آمده پسرى و سعد، بنى از هم] رفاعة[ بن]  العّزى عبد[ بن الحارث وى نام بود، شويى را حليمه
 .بودند درويش دو هر شوى و زن و الحرث، بن اهللا عبد وى نام حليمه،

 بهتر ما حال مگر تا بستانم كودكى تا ببر نيز مرا: گفت را شوى حليمه اين دايگى، به آمدند همى مّكه به مردمان چون
 و. بود خشكسال آنكه از بود شده ضعيف اشتر آن و دوختى، شير وى از و ماده بود اشترى را حليمه شوى اين و. شود
 دختر دو و بداشتى، را گوسپندان آن كه بودشان پسرى و بودشان، گوسپند لختى و شده، ضعيف را او نيز بود خرى ماده
 كه را پسر اين شوى، و زن خود، و سپرد بزرگ پسر بدان را همه اين حارثه، ديگر و نام ايسيه يكى را حليمه اين مر بود
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 اشتر بدان شويش و گرفت، پيش را پسر و نشست بر خر ماده آن بر حليمه. شدند مّكه سوى و برداشت بود نام اهللا عبد
 .نداشتند چيز هيچ و ديگر زنان با برفتند و نشست بر ماده

 آن از شوى و زن دو هر و بود ضعيف وى كه آمدى شير بسيار نه لختى وى از و بدوختى را اشترك آن حليمه اين شبى هر
 از بودندى پس باز همواره اشتر و خر اندر راه به آمدند همى چون و نبود، شير زن آن پستان اندر و. بخوردندى لختى
 .كاروان

 و نستدندى كردندى عرضه را پيغامبر كه هر بر و دايگى، به گرفت بر كودكى زنى هر آمدند، اندر مّكه به چون پس
 و كرد همى نيكو هاى وعده و نواخت همى را ايشان المطّلب عبد و. بود پدر از نفع را دايگان و است، يتيم اين گفتندى
 .نداشتند استوار

. نخواهم را يتيم كودكى نيز بس، خويش درويشى خود مرا: گفت و نپذيرفت هم كردند، عرض حليمه اين بر را پيغمبر پس
 كودكى كسى هر كه آمدن اندر راه به زنان اين با دارم شرم من[ گفت حليمه پس. گرفتند بر كودكان سعد بنى زنان آن تا

 .نباشم كودك بى بارى تا برگيرم المطّلب عبد يتيم آن هم و بروم. ندارم هيچكس من] و يافت

 پيش را محّمد و نشست خر آن بر حليمه و. بازگشتند و بستدند را محّمد و آمدند المطّلب عبد پيش شوى و حليمه پس
  پيش تا داد شوى به را خويش پسر و گرفت
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 حليمه زنان آن. رفت همى كاروان همه از پيش و گرفت رفتن تيز بود نشسته وى بر حليمه كه خر آن پس. گرفت خويش
 خويش پستان دو حليمه آمدند، فرود منزل به شب آن چون پس گشت؟ روان چنين كه كردى چه را خرت اين: گفتند را
 سير شير از دو هر و را، خويش پسر چپ پستان و داد را محّمد راست پستان. بود خورده چيزى آنكه بى يافت شير از پر

 .گشتند

. آمد پديد همى ايشان بر پيغامبر بركت روزى هر و. آمد مبارك ما بر كودك اين: گفت را خويش شوى مر حليمه اين پس
 .خشك پستانها گوسپندان ديگر و شير، از پر پستان و خورده سير آمدندى باز حليمه اشتر و گوسپندان روزى هر

 همانجا ما: گفتى شبان داريد؟ را حليمه گوسپندان كه نداريد آنجا را ما گوسپندان اين چرا: گفتند را شبانان مردمان
 كه بباليدى چندان روزى به الّسالم عليه پيغامبر پس. گردد سبز نهند بر دهان حليمه گوسپندان كجا هر ليكن و داريم مى

 .ماه يك ديگرى
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. ببيندش تا آورد المطّلب عبد سوى را او حليمه. دويد همى پيغامبر و كرد باز شير از را او دايه شد، ساله دو چون پس
 بر را اين گشت، بزرگ من پسر اين: گفت پيغامبر مادر. داد چيز نيز را فرزندانش و داد چيز بسيار را دايه المطّلب عبد
 حليمه و. است چنين رسم را ما كه دهمش باز تو به آنگاه بدارم را او سال هفت: گفت حليمه. داريد باز دست من

 اهللا عبد آن و شدى بيرون دشت به روزى هر [١٣٦ a] گشت ساله سه پيغامبر چون ديگر سال يك. برد باز را پيغامبر
 .بودى وى با همشيره

]  پوشيده سپيد هاى جامه[ آمدند فرود كوه از تن سه ناگاه. بود وى با همشيره آن و رفت بيرون دشت به پيغامبر روزى پس
 يتيم كودكى اين: گفت و كرد خواهش را ايشان و شد بر ايشان پس از همشيره اين. بردند كوه بر و بربودند را پيغامبر و

 و پستان و بخوابانيدند را پيغامبر و نگفتند سخن وى با ايشان. كنيد عفو را او خيزد، خير چه او كشتن از را شما و است
 اين و شد مادر سوى و آمد فرود كوه از گريان و بترسيد بديد آن چون حليمه پسر آن. زهار تا سينه از بكفانيدند شكم
 .بگفت خبر

 بر در[ را او. شده زرد روى و نشسته درست ديدند را پيغامبر. شدند بر كوه سر به و بدويدند گريان دو هر شوى و حليمه
 [و دادند همى بوسه را او چشم و سر و گرفتند

 ٧٥٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :گفت پيغامبر رسيد؟ چه ترا! پسر اى: گفتند

 من شكم به چه هر و بكفانيدند زهار تا سينه از من شكم و زرّين آبدستانى و بود زرين طشتى ايشان با و بيامدند تن سه
. جهان بدين آمدى پاك: گفتند مرا و نهادند باز خويش جاى به و بشستند اندر طشت بدان و كشيدند بيرون بود چيز اندر
 از سياه خونى و كرد نيم دو به و آورد بيرون را دلم و كرد اندر من شكم به دست ايشان از يكى پس. شدى پاكتر اكنون
 بيرون تو از ليكن و هست، آدميان همه تن اندر اين و است، شيطان بهره اين: گفت و بينداخت و كرد بيرون آنجا
. ماليد فرو من شكم به دست و برخاست مرد سديگر. كردند مهر انگشترى به و بنهادند بدانجا هم را دلم پس. كرديم
 را او حليمه. است اندر من تن به بشستند را دلم كه سردى آن هنوز و بنشستم، و برخاستم و شد، درست باز من شكم

 ببرند، را او ديوان كه ده خداوند باز را كودك اين: گفت را حليمه شويش پس. برد خانه به و آورد فرود كوه از و برگرفت
 .بدانم شدن خواهد ديوانه اگر پرسم، وى حال از و برم كاهنان سوى را اين من: گفت حليمه. گردد تباه آنكه از پيش
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 را او ديوان اكنون بپرورديم، و بياورديم مّكه از را كودك اين ما: گفتند و بردند استاد كاهنى بر را او شويش و حليمه پس
 اين بر ديوانگى عالمت از: گفت را حليمه بود، پرست بت كاهن آن و. است چگونه تا بنگر را اين. كنند عذاب همى
 خويش قّصه محّمد پس. بگويد خود تا بگذاريد را كودك اين: گفتا كاهن. بگفت را او قّصه آن حليمه ديدى؟ چه كودك
 را شما بتان كه است آن اين! العرب جماعت يا: كه كرد بانگ و گرفت اندر بر به را محّمد و بجست كاهن. بگفت
 نيمه دو به كودك اين با مرا:] گفت آمدند، گرد وى بر حى مردمان[ .است شما دين دشمن و كردن خواهد نگوسار
 اين تا بيا گفتا شويش روز ديگر. [كودكى اين از تر ديوانه بسيار تو: گفتا و بستد كاهن آن دست از را او حليمه. بزنيد
 برخاستند پس]  بينم همى بسيار دشمنان را اين كه شود هالك ما دست به آنكه از پيش دهيم مادر باز سالمت به را كودك

 كه افتاده چه اكنون كودك، اين بر بودى حريص چنين تو: گفت را حليمه پيغامبر مادر پس. آوردند باز مّكه به را محّمد و
  آن قّصه حليمه آوردى؟ باز

 ٧٥٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 وى نزد ديو و كشتن، نتواند مرا پسر اين هيچكس كه مترس: گفت مادرش. بگفت نيز كاهن حديث و بگفت وى شكم
 اندر كه اين كه گويد مرا و آيد فرود كسى آسمان كز ديدم چنان خواب به بود اندر من شكم به وى چون كه آمدن نيارد
 كه بتافت وى از روشنايى شد جدا من از چون و. سپار خداى به و كن نام محّمد را او است، خلق بهترين است تو شكم
 .كرده آسمان سوى انگشت و افتاده ستان ديدم را محّمد و بديدم، شام كوشكهاى همه من چنانكه برسيد، شام به تا

 به محّمد پدر گور و الّنجار، بنى از مدينه به بودند خاالن را مادرش شد، ساله پنج چون و. داد مادر باز را او حليمه پس
 اندر مدينه گورستان به گورش و بمرد آنجا هم و شد بيمار آنجا و بازرگانى، به بود رفته مدينه به مّكه از وى كه بود مدينه
 المطّلب عبد از مادرش پس. است راست دست سوى روى همى خراسان از چون. خوانند الّنابغه دار را آن كه جايى است،
 با محّمد پس. داد دستورى. كند زيارت را پدر گور و ببينند را وى خاالن و محّمد با رود مدينه به كه خواست دستورى
 بيمار مادرش برسيدند آنجا چون گويند، ابوا را آن است منزلى اندر راه به. آمدند مّكه باز و چند يك ببودند مدينه به مادر
 .بود گشته ساله شش و المطّلب، عبد سوى آمد باز مّكه به محّمد و بمرد، آنجا هم و شد

 همه از و. بود سپرده طالب ابو به را محّمد و بمرد المطّلب عبد پس. شد ساله ده تا بود همى المطّلب عبد با محّمد پس
 و حارث و بود پيغامبر همسال حمزه و بود بزرگتر پيغامبر از سال دو به عّباس بود، بزرگتر طالب بو المطّلب عبد فرزندان
 همى وى با محّمد و بود، را طالب بو المطّلب عبد پس از قريش مهترى و بودند، حمزه از كهتر هشام و لهب ابو و ربيعه
 .سپرد خديجه به را او كه آنگاه تا بود
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 ] راهب بحيراى قصه[

 آمدند فرود شهر در بر چون نخستين شام، از است شهرى بصرى آن و شام، حدّ  به رسيدند بصرى شهر زمين به چون پس
 منزلگاهى آنجا و بود، يافته الّسالم عليه پيغامبر صفت و بود خوانده پيشين كتبهاى و بحيرا، او نام بود راهبى صومعه آنجا
 به اشتران ببود روز چون. بود شب آمد فرود طالب ابو كاروان چون پس آمدى، فرود آنجا بگذشتى كه كاروانى هر بود،
 گرم آفتاب چون. داشت همى نگاه هاشان جامه و بود نشسته سّلم و عليه اهللا صّلى پيغامبر و بخفتند، خود و كردند گياه
 مردمان و آمد بيرون و بگشاد صومعه در راهب آن. داشت سايه همى پيغامبر سر بر و بزرگ سپرى چند بيامد ابرى شد،
 جّدش و مادر و پدر از و بپرسيد او كار از را او و گرفت كنار در الّسالم عليه را پيغامبر بحيرا]  ص ١٦٩ a] .شدند بيدار
 بينى؟ چه اندر خواب به شب كه بپرسيد را او بحيرا و بگفت، بحيرا با همه بود بوده كه چنان هم. شكافتن شكم حديث و
 آن بنگريد، كتفش ميان پس. بود يافته اندر كتب به بحيرا كه را آن آمد موافق همه بگفت الّسالم عليه پيغامبر چه هر

 :گفتا باشد؟ چه ترا غالم اين: گفت را طالب ابو بحيرا پس. بديد پيغامبرى مهر و خاتم

 :گفتا. است من برادرزاده: گفتا. بود زنده او پدر كه بودن نشايد: گفتا. است من پسر

 صفت و است، خداى پيغامبر و زمين بر است خلق همه بهترين اين گفت بحيرا. شام زمين به: گفتا برى؟ كجا همى را اين
  حالش و نامش و پيشين كتب همه اندر اين

 ٧٥٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اين كه دهم سوگند خداى به ترا و دارم، چشم همى او پيغامبرى تا است گاه چندين و است سال هفتاد مرا و است، پديد
 كس را خداى قضاى كه كشتن نتوانند را اين و بربايند، تو از را اين ببينند را اين ترسايان يا جهودان اگر كه نبرى شام به را
 الصّديق بكر ابو. فرست مّكه باز خانه به را اين. كنند تباه او از اندامى يا پايى يا دستى كه بود ليكن و افگندن نتواند باز

 .برهان خطر اين از را خويشتن و فرست باز خانه به را كودك اين: گفتا را طالب ابو عنه اهللا رضى

 او با را بالل بكر ابو و بفرستاد، او با خويش غالمان از را غالمى و مّكه، به فرستاد باز خانه به را او طالب ابو پس
 الّسالم عليه پيغامبر. داشت باز دست را سفر آن و بازگشت خود طالب بو كه است ايدون اندر ديگر خبرى به و. بفرستاد
 .بود ساله چهل خديجه و كرد، زنى به را خديجه آنگه پس. گشت ساله پنج و بيست
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 آنگه بودند، او پس از كه ديگران آن حديث پس بگويم نوشروان بن هرمز حديث و شويم باز عجم ملوك حديث به اكنون
 .شويم باز الّسالم عليه پيغامبر حديث به

 .اهللا عند العلم
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 ٧٥٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هرمز پادشاهى و او پادشاهى مّدت و نوشروان وفات خبر

 پس از بود زنده ديگر سال هشت نوشروان و بود، گذشته سال چهل نوشروان واليت از بيامد، مادر از پيغامبر چون و
 را خاتون نوشروان چون و. بود آمده ترك خاقان دختر از هرمز و. بگرفت ملك پسرش هرمز و بمرد پس پيغامبر، مولود

 و كسى، هر [١٣٦ b] از ديگر و بزرگ خاتون از يكى بود دختر ده را او و بفرستاد، رسولى خاقان، دختر بخواست،
 را همه كرد پاى به رسول پيش دختر ده هر ترك ملك بيامد، نوشروان رسول چون پس. ترك ملوك از بود ملكى دختر خاتون
. باشد اصلى آيد فرزندى را نوشروان اگر بارى: گفت كرد، اختيار دختر آن رسول آن. بود خاتون از آنكه مگر آراسته،
 را او نوشروان و گشت شايسته را ملك و بياموخت ادب هرمز و. آمد هرمز وى او را نوشروان و بياورد را او رسول پس
 .كرد عهد ولى

 نوشروان عدل از كه بود چنان هرمز داد و. شد راست وى بر كارها همه و بگرفت ملك هرمز بمرد، نوشروان چون پس
 ضعيف و قوى تا داشتى شكسته را ظالمان و داشتى نيكو را ضعيفان و بيستاد، راست را او عجم ملك و گذشت، اندر
 دينور به عراق از بشدى سپاه با سالى هر و. شد پر وى داد از جهان و كردن نيارست ستم كس بر كس و شد راست همه
 كسى زمين به اسب كه مباد هيچكس كه اندر سپاه به كردى بانگ منادى برفتى چون و بودى، آنجا تابستان و نهاوند، و

 از تا كردى عقوبت را او نكردى فرمان كه هر و بود كرده كار آن بر را بزرگ سرهنگى و. راند اندر

 ٧٥٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

. شد اندر مردى زمين به پرويز، پسرش، آن از مركب يكى. رفت همى سالى پس. نبودى زيان را كس سپاه آمدن و شدن
 هرمز به خبر آن خبر صاحب پس. بترسيد پرويز از سرهنگ. برد سرهنگ بدان و بگرفت اسب آن كشت خداوند
 بوده را كشت خداوند كه زيانى هر و ببر گوش و برش و دم را پرويز اسب آن كه فرمود را سرهنگ آن هرمز برداشت،

 من تا مكن اسب بدين عقوبت اين كه كرد خواهش را سرهنگ آن و بداد تاوان آن بر] پرويز پس[ بازستان، پرويز از است
 سود كردند خواهش را هرمز محتشم بزرگان از بود كس سپاه آن اندر كه هر. بيستاد سرهنگ آن. هرمز بنزديك برم شفيع

 آزرم از كرد تأخير او فرمان اندر آنكه از كرد باز كار از را سرهنگ و ببريد اسب آن برش و دم و گوش و نداشت،
 .راه سوى بود كرده بر ديوار از سر رز آن و بگذشت، مردى رز به بزرگ سرهنگى. شد همى سپاه با نيز روزى و. پسرش
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 چون. خورد همى اسب پشت بر و كرد باز اى خوشه آن از سرهنگ آن. بود آويخته بسيار غوره آن از و بود غوره وقت به
 دينارى سرهنگ. بردارم هرمز به خبر اين من و كردى زيانى مرا: گفت و آمد سرهنگ اين سوى رز خداوند آمد، فرود سپاه
 سرهنگ. بردارم خبر: گفت و نپسنديد داد را او داشت چه هر نشد، راضى داد دينار و درم چند هر و نستد، بداد را او

 .شد خشنود تا داد را او كمر آن پس. دهم ترا نشانده گوهرها وى اندر و دارم كمرى رسد، فراز من بنه تا كن صبر: گفت

 بايد بيرون ما پادشاهى از را ايشان. بسيارند ترساآن و جهودان ما ميان اندر: گفتند و برداشتند قّصه موبدان گويند نيز و
 داد به هرگز و. باشد مردم لونى هر از اندر بزرگ پادشاهى به و نيست چاره مخالف از را پادشاهى: گفت هرمز. كردن
 و نشناختى، ايشان حقّ  و داشتى خرد را بزرگ مردمان كه بودش آن عيب ليكن و است نبوده عجم ملك هيچ هرمز

 را او كردى ستم ضعيفى بر كه هر و نكنند، ستم ضعيفان بر تا گفتى و بزرگ مرتبه به كشيدى بر را حقيران و را درويشان
. داشتندى دوست را او درويشان و سبب، اين از بود بكشته عجم بزرگان از هزار سيزده كه آمد شمار به تا كردى عقوبت

 سر سويى هر از دشمنان و كردند سستى سپاهى آن نيايند، اندر دشمنان تا كرده پاى به پادشاهى كران بر كه سپاهها آن و
  پادشاهى اندر و كردند بر

 ٧٦٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كردند طمع وى

 و بگريختند، همه وى لشكرهاى و آمدند اندر وى پادشاهى به ملكان سوى هر او، پادشاهى از ببود سال پانزده چون
 .بگرفتند همه او پادشاهى هاى كناره

 از و بود، رسيده سابه به ملك و بود مرده خاقان و هرمز، خال خاقان، پسر شاه سابه وى نام بيامد، ترك ملك ترك سوى از
 به و نهاد خراسان به روى و بگرفت بلخ او و بگريختند بود بلخ به را هرمز كه سپاه آن و آمد، بلخ به و بگذشت جيحون
 نو آنكه بگرفت، شام و مرد هزار صد با بيامد روم ملك مغرب سوى از و آمد، بادغيس هرات حدّ  به آنجا از و آمد طالقان
 به نصيبين حدّ  تا و است روم مملكت از كه است عجم حدّ  از نه اين: گفت و گردانيد روم سوى از و بود، داشته شروان
 عرب باديه سوى از و بگرفت، حّدها آن و بسيار سپاه با آمد بيرون خزران ملك آذربايگان و ارمينيه سوى از و آمد، اهواز
 .كردند فساد و بگرفتند بسيار پارس شهرهاى از و االزرق، ابن عمرو ديگر و بود االحول عّباس نام را يكى آمدند، بيرون

 و بخواند را سپاه سرهنگان. شد سخت وى بر كار و بگرفتند اندر وى گرد سويى هر از و بماند اندر مداين به هرمز و
 را او هرمز ملك. بود خاموش موبد موبدان و كردند، همى ديگر تدبيرى كسى هر كنيد؟ تدبير چه: گفت را موبد موبدان
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! الملك ايّها: گفت. بود مبارك پيران تدبير و سخن كه كن معونت خويش تدبير و راى به را ما و بگوى چيزى نيز تو: گفت
 و خواهد همى خويش حقّ  روم ملك اّما اند، دشمن نه [١٣٧ a] ديگران اين است، ترك ملك تر دشمن ترا دشمنان همه از

 مردمان آن و است نبوده عجم از هرگز پادشاهى آن و بود، بستده وى از نوشروان آنكه كند، طلب خويش پادشاهى
 اندر. اند درويش و ضعيف مردمانى باديه عرب اّما و. گردد باز تو از تا كن صلح وى با و ده باز بدو شهرها آن. ترسااند
 از دارند تر دوست باديه و بازگردند خود ايشان كه فرست خواسته و طعام را ايشان. اند آمده ايدر آن از بود قحط باديه

 اكنون. اند آورده دست به غنيمت بسيار و بربايند، چيزى كه اند آمده بدان اند آمده خزران از كه مردمان اين اّما و شهرها،
  آهنگ و آيند گرد تا آذربايگان و ارمينيه زمين كارداران به كن نامه نهند، خويش پادشاهى به روى خود

 ٧٦١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 دشمن هيچ كه را ترك حرب مر بساز خود تو و. نكنند حرب و بازگردند دارند كه خواسته آن بيم از ايشان كه كنند ايشان
 .كند كارزار وى با تا مبارز جلد ساالرى با بفرست سپاه يا برو خود يا. نيست ترك از بتر

 وى از نوشروان كه شهرها آن و كرد صلح وى با و فرستاد قيصر سوى رسوالن و. گفتى نيكو! احسنت: گفت هرمز ملك
 آنجا از خزران سپاه تا آذربايگان و ارمينيه عّمال به كرد نامه هرمز و. بازگشت الّروم ملك. داد باز بدو بود بستده

 بود حنيفه بنى از هوذه اين و الحنفى، على بن هوذة وى نام مردى دست بر فرستاد خواسته و طعام باديه سوى و برمانيدند،
 كه بود آن اين اصل و خواندندى، التاج ذو هوذه را او و داشتندى، بزرگ را او عرب و يمامه، و بحرين ملكزادگان از

 نوشروان به يمن خراج سالى هر هرز و. يزن ذى بن سيف پس از داد را او يمن ملك و فرستاد يمن به را وهرز نوشروان
 غارت مال آن و آمدند بيرون و برخاستند تميم بنى بحرين، و يمامه نزديكى برسيدند تميم حدّ  به چون سال يك. فرستادى
 .كردند برهنه را رسوالن آن و كردند

 رسول اين. بسيار خواسته با است رئيس ليكن و نيست ملك هوذه، وى نام است مهترى بحرين به كه بشنيد رسول آن پس
 نوشروان بر رسوالن پس. داد خلعت بودند وى با كه هر و داد صلت و بنواخت و كرد برّ  را او هوذه. شد هوذه پيش برهنه
 او نوشروان و بيامد هوذه. خواند خويش در به و كرد شكر را هوذه و نوشت نامه نوشروان. كردند آزادى وى پيش و آمدند

 عرب و. آزادفروز وى نام نوشروان، دست از بود بحرين و يمامه به كه مردى به داد نامه و كرد، لطف و برّ  و بنواخت را
 پس. بودند نديده را آن هرگز عرب و ببريدى، پاى و دست و بگرفتى را دزدان آنكه بهر از خواندندى مكعبر را او بحرين

 و كند يارى را او تا بفرمود را هوذه و ستانى، باز خواسته آن تا كن حرب تميم بنى با كه نوشت نامه مكعبر بدين نوشروان
 .كند گرد را بحرين مردمان
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 مكعبر. كردن بايد قهر را تميم بنى: گفت و آمد مكعبر اين سوى و بسيار خواسته و برّ  با نوشروان در از بازگشت هوذه
 مهتر آيند بحرين به برسد رطب خرماى كه سالى هر ايشان و حرب، به نبود تاب ايشان با را ما و بسياراند تميم بنى: گفت

 و

 ٧٦٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 همه پس بيايند، كه وقت آن تا كن صبر. آمدن اين از نبودشان چاره و باديه، به برند باز و بخرند كه طعام بهر از كهترشان
 صواب چنين هوذه كه نوشروان به نوشت نامه حال بدين. مشغله و حرب بى آرند باز خواسته تا كن زندان به و بگير را

 .بيند همى

 تا كردند صبر پس. است صواب راى آن كه دار نگاه هوذه راى كه كرد جواب را نامه. آمد خوش راى اين را نوشروان
 تا بكشت ايشان از بسيار و كرد زندان به و بگرفت را همه مكعبر آمدند بحرين به تميم بنى چون. رسيد فرا رطب وقت
 .هوذه دست به فرستاد نوشروان به و دادند باز همه را ها خواسته آن ايشان

 مرواريد و ياقوت و گوهر و زر از دادش عصابه يكى و داد، خلعتها و داد چيز بسيار را هوذه و شد شاد بدان نوشروان و
 به و داشت، باز دست مكعبر به همچنان بحرين ملك و. فرستادش باز بحرين به و بندد، پيشانى بر تا نشانده وى اندر

 آن جهت از را هوذه و است، بخشيده را هوذه و است عجم ملك تاج كه پنداشتند. بودند نديده عصابه آن هرگز بحرين
 بمرد نوشروان تا بود همى بحرين اندر عزّ  به هوذه و است، بسيار شعر باب اين اندر را شعرا و. خواندندى التاج ذو عصابه

 اين را هرمز چون و. بنشست آنجا خدمت به و آمد هرمز در به هوذه بنشست، هرمز چون پس. بنشست ملك به هرمز و
 و آرد و گندم از بسيار فرستاد خواسته و طعام را ايشان كردند، فساد اندر او پادشاهى كنار به و بيامدند بحرين از عرب
 باز بحرين به را عرب آن و برفت هوذه و داد، بدو بحرين ملك و كرد برّ  را هوذه و هوذه، دست به درم و ميويز و خرما

 .شدند خزران با خزر سپاه و بازگشت صلح به نيز روم ملك و. گشت بيغم آن از هرمز دل و گردانيد

: گفت و حكيمان، و موبدان [١٣٨ a] و كرد گرد را سپاه مهتران و بيستاد ملك تدبير به و بپرداخت دشمنان از هرمز و
 اندر ما پادشاهى ميان به كه است مانده سابه سپاه اين. گردانيد باز ما از دشمنان همه و كرد نيكو جلّ  و عزّ  خداى ما كار
 .است آمده
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 او و. نشايد كس شوبين بهرام بجز را كار اين كه كردند مشورت همه فرستيم؟ وى حرب به را او كه شايد كه تا گوييد چه
 اصفهبدان و ملكزادگان از و بود رى از مولودش اصل و كشد، ميالد گرگين به وى نسب و بود، جشنس بن بهرام بن بهرام
 و بود رى

 ٧٦٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 لقب به را او اين بهر از بود، خشك تن به و دراز باال به و بود چرده گونه به و نبود، وى از تر مردانه مردى وى وقت به
 حرب به خردگى به كه بود آن شوبين اين اصل و. چوبين نه خواندندى شوبين را او كه گفتند گروهى و گفتندى، چوبين
 يك مر و آمدند همى وى نظاره به مردمان و آورده، فرود زين كوهه تا سر از و بود زده ضربتى را مردى رى، در به بود شده
 .است درستتر شوبين اين و كردند، لقب اين را او پس! ضربت آن بين شو: گفتندى را ديگر

 بهرام شروان نو و. شوبين بهرام ديگر و گور بهرام يكى: بردند نام مبارزت و مردى به را ملك دو عجم ملوك همه اندر و
 و جرجان و جبال و بود، رى مرزبان و اسپهبد او و داده، را او آذربايگان و ارمينيه ملك و بود بياورده رى از را شوبين

 مردمان بگذاشت، بهرام به مملكت همان بنشست، هرمز چون. فرستاده ارمينيه به را او و بود داده بدو همه اين طبرستان
 نام هم كرد، گرد باز را همه روز ديگر. بنگرم من تا گرديد باز امروز: گفت هرمز. نشايد شوبين جز را حرب اين: گفتند
 نشايد وى جز گفتند و بردند بهرام
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 ٧٦٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  وى حربهاى و شوبين بهرام خبر

 ديگر چون: گفتا. بگويم و يافتم تمامتر عجم اخبار كتاب به من و است، نگفته تمام چوبين بهرام حديث جرير بن محّمد و
 وى كه گفتند را چوبين بهرام هم شايد، كه را ترك حرب اين كه خواست مشورت ايشان از و كرد گرد را مردمان هرمز روز

: گفت و بزرگ سرهنگان از سحنان، وى نام خاست پاى بر مردمان آن ميان از مردى پس. سوار و است مبارز مردى
 شده پير اكنون و را، نوشروان ملك مر داند وى خدمت و شناسد استاد، مهر مرا، پدر مر ملك باد، دراز ملك زندگانى
 .است مانده خدمت از كه آمدن نتواند خدمت به و مانده اندر خانه به و است

 بياورد مرا مادر كه من جدّ  ترك خاقان به نوشروان رسول بود وى كه است حقّ  من بر را او و ترا پدر دانم نيك: گفتا هرمز
 كه جويد كسى همى و است كرده گرد را مهتران هرمز ملك كه گفتم را پدر دوش من: گفت سحنان پس. نوشروان سوى
 هرمز. بگويم را او من بپرسد و بخواند مرا اگر كه است علمى مرا كار اين اندر كه: گفت پدرم. فرستد تركان شاه پيش
 نهادندش اندر محّفه به بودن نتوانست اسب بر بود، شده ضعيف وى. خلق همه آن پيش بخواندند را او. بخوانيدش: گفتا
 بنزديك مرا مادر كه بود تو سعى به و است، بسيار حقّ  ترا من بر: گفت را او و بنشاند و كرد برّ  را او هرمز. بياوردند و

 را ما كه نبينى همى و افتد، ملك اندر كه كارهايى اندر كنم مشورت تو با كه است جاه بدان تو محلّ  و آوردى نوشروان
  چه ما قرابت و ما خاالن اين از

 ٧٦٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و نداشت، ما حرمت و نشناخت ما حقّ  و آمد ما پادشاهى اندر و آورد سپاه پسرش بمرد خاقان چون! روى به آمد پيش
 اين از تو نزديك است علم چه فرستيم، وى حرب به سپاه با كه بايد كسى را ما اكنون داشت، باز دست عشيرت چون
 باب؟

 و سرهنگان از بود تن پنجاه من با فرستاد، خاقان به مرا نوشروان كه روز آن باد، دراز ملك زندگانى: گفت استاد مهر
 من كه روز آن خاقان. بگزينم ايشان ميان از را يكى من تا كند عرضه من بر دختران همه تا را او كرد نامه و سپاه، مهتران
 زنان ديگر از آنكه آراسته، بياورد را دختران همه روز ديگر و كرد، لطف و برّ  و خواند پيش مرا شدم، اندر وى سوى
. نيايد خوش من چشم به تا بياوردش شوخگن و خانه جامه با همچنان و نياراست را او بود خاتون از كه دختر آن و بودند،
 كدام هر: گفت مرا و كرد پاى به من پيش دختران همه اين و. خاتون پهلوى هم نشسته ملك تخت بر ديدم را او من پس
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 دختر من كه بديد خاتون چون پس. بود خاتون مانند كه ازيرا بگزيدم است تو مادر كه خاتون دختر من. بگزين خواهى كه
 :گفتم من. تر نيكوروى وى از هستند ديگران: گفتند مرا. آمدش ناخوش و كرد ترش روى بگزيدم، را او

 .خواهم را دختر اين من كردن خواهيد روا مرا حاجت اگر

 خواسته با سپردند من به و دادند شروان انو به دختر آن و دخترش، سپردن به كرد اجابت تا كرد خواهش را خاتون خاقان
 كه خواستم چون نبود، زمانه آن اندر چنانكه بود دانا منّجمى را خاقان و. بياوردم من و نبود اندازه و عدّ  را آن كه بسيار
 آن: گفت منّجم فرستيم؟ آنجا همى كه نوشروان سوى بود چگونه دختر اين كار تا بنگر: گفتند و بخواندند را او بيايم،
 ملك نوشروان پس از پيوسته، ابروان و چشم فراخ دراز، نه و كوتاه نه پيوسته، شود بزرگ و آيد پسرى دختر اين از را ملك
 وى پادشاهى اندر و بسيار، شود سپاهى آيد دختر اين از كه ملك آن بر تركستان از: گفت پس. بود را او [١٣٨ a] عجم
 پدرش نام و بهرام وى نام ملكزادگان، از و عجم بزرگان از مردى با بفرستد سپاهى آيد دختر كزين پسر آن و كند، فساد
 آن و آيد تركستان به اندك سپاهى با و پيوسته، ابروان و چرده گونه به و خشك تن به و دراز باال به بود مردى و بهرام، هم
 .بود تركستان به هم مرگش و بكشد را سپاه
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 به كه است بهرام بن بهرام او نام كجا است، شوبين بهرام صفت كرد وى كه صفت اين! الملك ايها: گفت موبد موبدان
 .گفتند همى حديث. تو دست از است ارمينيه ثغر

 موبد. آمد عجب را هرمز. بداد جان اندر محّفه به بگفت، سخن اين چون گفتند، نيز انستاد مهر و استاد، مهر آن پس
 همى باز گاه چندين از را مرد اين جلّ  و عزّ  خداى كه آيد وحى را كسى آسمان از كه است همچنان اين: گفت موبدان
 اندر هم بهرام و بخواند، را او و فرستاد كس روز همان هرمز. دادش مرگ پس بشنوانيد ترا مر سخن اين تا داشت زنده

 :گفت را بهرام و كرد گرامى را او هرمز و بيامد، و برخاست ساعت

 سپاه و نشناخت قرابت حقّ  ليكن و ما، خال آمد، پسرش به مملكت و رسيد آخر به عمر] را[ خاقان ما جدّ  كه بدان
 و كند، حرب كردن بايد حرب اگر و برماند، آنجا از را او و بشود سپاه با كه بايد كسى را ما و گرفته، بلخ و است آورده
 .دولت اين اندر تو نيكوى اثرهاى و را نوشروان خدمت مر تو مردى و اصل از افتاد تو بر دل را ما
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. كنم فدا خويش جان من بفرستد مرا كجا هر. ام وى شمشيرهاى از شمشيرى و فرمانبردار را ملك ام رهى من: گفت بهرام
 روز كه سالح همان كه فرستاد كس وى سوى روز ديگر. آوردند فرود را او تا بفرمود آمد، خوش بهرام سخن اين را هرمز
 .سپاه با بيستاد اندر ميدان به هرمز و. بياى و نشين اسب بر و بپوش داشتن خواهى حرب

 بديد، باالى و قدّ  آن و نگريست اندر بدو هرمز. شوند حرب پيش چنانكه تمام سالح با اسب بر بيامد بهرام پس
 اندر و خويش المال بيت اندر كردم مطلق تو دست: گفت و بخواند را او روز ديگر و كرد، برّ  بسيارى را او و بپسنديدش

 بهرام. دادم ترا شهر آن من بگشايى را آن تو كه شهرى هر و بگزين بايد ترا آنچه هر مرد، و خواهى خواسته چند هر. سپاه
 و مبارز مردانى بگزيد، مرد هزار دوازده سپاه جمله از و كرد گرد را سپاه روز ديگر و آمد بيرون وى بر از و شد شاد

 .بدادشان تمام ماند بدين آنچه و بارى ستور و سالح و ساخت و ساله، چهل مقدار ميانه مردانى جوان، نه و پير نه حربى،

 مرد هزار دوازده با تو دارد، مرد هزار ٢٥ سيصد وى پيش تو كه دشمن آن: گفت و بخواند را او. هرمز به بردند خبر
 از! ملك اى: گفت شوى؟ وى پيش چگونه

 ٧٦٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هزار دوازده با رستم و هزار، دوازده بيشترين و است مرد هزار چهار سپاه كمترين و نيايد چيزى گران بار بجز بسيار سپاه
 ملوك از شمرد بر كس بسيار و. رويين دز به خان هفت به كه بود مرد هزار دوازده با اسفنديار و شد مازندران حرب به مرد
: گفت هرمز. است دولت به است مرد به نه حرب كار كه ازيرا بودند، كرده بزرگ حربهاى مرد هزار دوازده با كه عجم
 نه را جوانان است، حمّيت به حرب كار اين كه زيرا: گفت گزيدى؟ برآمده زاد به مردان و نگزيدى جوان مردان چرا پس

 هم را آمده بر زاد به مردان و كردن، دانند تدبير نه و دانند حرب رسم نه و بودشان، تجربه نه و خرد نه و بود حمّيت
 .تجربت هم و بود حمّيت

 بود منّجمى را هرمز ملك پس. برد بيرون لشكر و برود تا كردند اختيار روزى تا بفرمود و بپسنديد وى از نيز اين هرمز ملك
 فال چه را آن تو و كند چه وى تا بنگر و موكبش با شو بيرون بهرام با كه بفرستاد را او بود، كاهن و دانستى نيك نجوم
 برهنه، ازارى، با آمد بهرام پذيره مردى. گويند مرغوا پهلوى به و موكب، به شد بيرون بهرام با او. بگوى فال آن و كنى،
 آن با كرد دراز دست و بستد دار نيزه از نيزه بهرام برد، پرواسان همى چنانكه گوسپند، سرهاى از پر نهاده سر بر سبدى
. بماند نيزه بر سر ديگر و افتاد باز سبد به آن از سر يك كرد، راست را نيزه و سنان نوك به برداشت گوسپند سر دو و نيزه
 دو اين: گفتا باشد؟ فال چه اين: گفت هرمز. بگفت را هرمز و آمد باز فالگوى آن. برفت نيزه به سر آن با همچنان بهرام
 .شود خويش ملك باز و بگريزد وى از تا دارد باز دست را يكى و بكشد را يكى كند، اسير بهرام كه باشند ملك دو سر
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 .شود عاصى تو اندر و آيد بيرون تو طاعت از بهرام كه است آن مرد آن برهنگى و

 شد، فراموشم بگويم كه خواستم بود، حديثى تو با مرا كه بهرام سوى كرد نامه روز ديگر. نخفت شب آن و شد تافته هرمز
 يك رسيد، بهرام به نامه چون. گرد باز سبك و مشافهه، بگويم ترا سخن آن تا تنها بازآى و بازدار دست آنجا هم را سپاه
 كرد جواب را نامه بهرام. كند باز را بهرام و كند ديگر سپاهساالرى و فرستد ديگرى كه خواست هرمز و بود، رفته منزل
 كنم، هالك را ملك دشمنان تا بيند من روى ملك كه نخواهم من و بازگشتن، نبود صواب فرستاد ملك مرا كه كار بدين كه
 هر و
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 تافته كار بدان هرمز. سپاه با برفت و برخاست منزل [١٣٨ b] آن از و. بندم كار تا بفرمايد نامه به مرا هست كه فرمان
: گفت و بگفت، را او بهرام جواب و فرستادن بهرام سوى نامه و فال آن حديث و بخواند را موبد موبدان روز ديگر. شد

 دروغ فال ملك، طاعت به و خصم طلب به ديدم حريص را بهرام! ملك يا: گفت موبد. شد دست از بهرام كه كنم چگونه
 دل و. تو دشمنان بر دهد نصرت را او تو نّيت به جلّ  و عزّ  خداى كه مخوان باز روى اين از را او نباشد، راست و باشد
 .كرد خوش را او

 :گفتا منزلى، به آمد وى پيش زنى اندر راه به شد، اهواز سوى عراق از برفت بهرام

 شاد آمد هرمز به آن خبر و بزدند، گردن را سوار آن تا بفرمود بهرام. آن بر آورد گواه و بستد من از كاه زنبيلى سوارى
 سپاه از بود مردى. آيد وى سوى سپاه زود كه ترسيد هرمز آمد، اندر بلخ حدّ  به شاه سابه كه وقت آن و. وى داد به شد
 و برود كه سپاه لختى با فرستاد شاه سابه بر را او هرمز فريب، و دستان و مكر با بود سرهنگى برزين،] د[ خرا هرمز او نام
 رسول و كردن خواهد صلح تو با عجم ملك كه را او بگويد و رسد، هرا به بهرام تا دارد همى حيلت و مكر به را شاه سابه

 فسادى و غارتى مردمان آن بر و آيد پيشتر كه نگذارد و بدارد بلخ به را او تا پذيرفتن، بخواهد خراج و فرستادن خواهد
 و بهانه بدين بفريفت را شاه سابه ملك و بشد برزين] د[ خرا هرمز اين و. كند راست تدبير به لشكر و سپاه هرمز تا نكند،

 .بفرستاد سپاه با را شوبين بهرام و كرد راست سپاه هرمز تا سال يك بداشت بلخ به

 به هراة از و شد، هراة به و آمد بيرون قهستان به و شد طبسين به اهواز از ليكن راست، راه بر نه شد بلخ به بهرام و
 هرمز به فرستاد كس بشنيد، بهرام خبر ترك ملك چون پس. نشود آگاه شاه سابه تا آمد بيرون بلخ حدود به و شد خّتالن
 پيش و بگريخته و بود برگرفته لشكرگاه آن از برزين] د[ خرا هرمز و بفريفتى، مرا و كردى مكر من با كه برزين] د[ خرا
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 و بشو كه بفرستاد و خواند پيش را حرسيان امير ترك ملك اين. آمد فرود روى اين از بلخ منزل يك از بهرام و آمده، بهرام
 بنزديكى چون. سوار ده با برفت وى! كيست مهترشان و است سالح چه با و كيست و است چند كه بيار بهرام سپاه خبر

 لشكر از سوار هزار پنج با بهرام رسيد، بهرام لشكر
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 فرموده مرا و است آورده سپاه اين كه ملكم اين چاكر من تو؟ كيستى: گفت را بهرام مرد اين. بود آمده بيرون خويش
. باشد مرد هزار ده همانا: گفت بهرام باشد؟ مايه چه سپاه اين: گفت را بهرام مرد آن. كن راست حرب جاى كه است
 .گويد همى چنين: گفت بهرام. كردن خواهد حرب چگونه مرد هزار سيصد با پس: گفت

 بدين! سپهبد يا: گفت و آمد بهرام پيش برزين] د[ خرا هرمز روز ديگر. كرد آگاه را شاه سابه و بازگشت حرسيان امير آن
 او بهرام. افگنيم صلح و گوييم سخن اندر ميان به تا بگذار. به صلح هم مكن، حرب ترك اين با است تو با كه سپاه مايه
 تو كار چه حرب نيايند، بيرون ماهيگيران جز تويى كه ده آن از باد، بريده زبانت كه باش خاموش: گفت و داد دشنام را

 را بهرام. بود بخواسته هرمز از را او بهرام و دبير، بزرگ وى نام بهرام، لشكر اندر بود دبير مردى و. گير ماهى شو! است؟
 :گفت

 چه حرب بايد دويت و قلم ترا! نشيناد تهى تو از مادر كه باش خاموش: گفت بهرام. دشمنان اين حرب بر مكن شتاب
 ترا عجم ملك من آيى، من طاعت به تو اگر: گفت و بهرام سوى بفرستاد را شرط امير شاه سابه روز ديگر! است تو كار
 به اّال  نيايد بيرون ملك جايگاه از ملك كه بگوى را او شو: گفت بهرام. عجم همه بر كنم خويش خليفت ترا و دهم
 يك از و برزين،] د[ خرا هرمز وى نام من سوى بود فرستاده كس عجم ملك كه بهرام به فرستاد كس روز ديگر باز. فرمان
 و فرستم رسولى من تا كن صبر يا كن صلح نيز تو خواهد، همى صلح و كند خواهش همى و است نشسته من بر باز سال
 .چيست او راى كه بنگرم

 عجم ملك به و برنگيرم تو سر تا رسد شب به تو روز كه نباشم همداستان من و داشتند فسوس همى تو بر آن: گفت بهرام
 و كرد تعبيه همى شب تا روز آن و كرد عرض خويشتن بر سپاه و بزدند بوق تا بفرمود و آمد خشم را شاه سابه. نفرستم
 ميسره و ميمنه و كرد تعبيه را خويش سپاه نيز شب آن بهرام و. كند حرب فردا كه كرد عزم و كرد پديدار گروهى هر مقام
 .كرد پديد جناح و قلب و
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 حرب ترك با كه ديد خواب به بخفت، اسب پشت بر هم گرفت، خواب را بهرام آمد، نزديك روز و بدميد صبح چون پس
 شد، بيدار بهرام. بودى بهرام بر هزيمت و كندى
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 .نشكند دل را مردمان تا نكرد آگاه خواب آن از را كس و شد خاموش. بود شده روز

 را ايشان و شد همى گروهى هر سوى خويش تن به خود و برد حرب فرا سپاه بهرام و شدند برابر سپاه برآمد، آفتاب چون
 خون و مكنيد خجل مرا و را، ننگ و نام و را خويش نان كنيد كار امروز يك: گفت همى و كرد همى حريص حرب بر

 باز و دشمن شمشير از نرهد شما از كس گرديد باز [١٣٩ a] اگر. است دور شما خانه تا ايدر از كه مكنيد باطل خويش
 كه هر: گفت بداشت، اندر سپاه پس از سوار مرد پانصد با را سرهنگى و. گفت همى سخنان گونه اين بر و. نرسيد خانه
 و نشست، زرّين تخت بر و شد تّلى بر و بگزيد مرد هزار چهل ترك ملك و. بزن اش نيمه دو به گريختن بخواهد و گردد باز
 را سپاهساالرى و فرستاد، بهرام حرب به مرد هزار شصت و دويست و بداشت، اندر خويش گرد به را مرد هزار چهل آن

 و جنگى پيل دويست وى با و. شدند حرب به تعبيه آن بر هم و بيستادند راست وى پيش و كردند تعبيه سپاه تا بفرمود
 .كردند همچنان. كنيد اندر صف پيش را شيران و را پيالن كه شاه سابه بفرمود. بود خوار مردم شير صد

 كه بودشان گفته و كردند، تيرباران جمله تا كه بفرمود را خويش سپاه بديد، اندر صف پيش را شيران و را پيالن بهرام چون
 تا بفرمود را نّفاطان بهرام. تيرها آن بيم از برگشتند شيران و پيالن آن و كردند باران تير ايشان. داريد پيالن چشم بر دست
 و خروشان، فگندند اندر خويش لشكرگاه به را خويشتن و نهادند پس باز روى ايشان. زدند اندر شيران و پيالن به آتش
 .سوختند همى كه آتش نيروى به و پهلوى به و بكشتند پاى بزير مرد هزار سى مقدار

 هزيمت به روى تركان و كرد حمله سپاه همه با خود بجنبيد، جاى از لشكر و بشكست تركان تعبيه كه ديد چون بهرام
 .افگندند شاه سابه بر خويشتن و نهادند

 را شاه سابه ديگر؟ اسب يا خواهى گريختن اسب: گفت دار ركيب. برنشيند كه خواست اسب ديد چنان چون ترك ملك
 دانست ديد، تاج و تخت با را او رسيد، اندر بهرام. خاست پاى بر خويش تخت از و. گريختن اسب: گفت و آمد خنده
 از ملك و شد بيرون پشت به و ترك ملك سينه بر بزد و نهاد بر كمان به تيرى است، ملك كه

 ٧٧١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 تا گرفت همى اسير و شد همى پسشان از بهرام. گشتند بازپس و شدند هزيمت مرد هزار سيصد ترك سپاه و بيفتاد، تخت
 .آمد اندر شب

 و برگرفت، وى تاج و زرّين تخت و برگرفتند، را همه تا فرمود ايشان غنيمت و مال آن و آمد اندر تركان لشكرگاه به بهرام
 بامداد روز ديگر و بود آنجا شب آن و برد خويش لشكرگاه به برده و غنيمت آن و. دانست تعالى خداى مال آن مقدار
 بزرگ سرهنگى بهرام اين و سياوشان، بهرام نامش سرهنگ، يكى مگر وى سپاه از نبود كم هيچكس كرد، عرض سپاه همه
 نديد را او چون. داشتى دوست را او شوبين بهرام و داشت، زنى به شوبين بهرام خواهرزاده بود، چوبين بهرام داماد و بود
 برآمد، ساعت يك چون. كشتگان ميان كنيدش طلب حربگاه اندر كه بفرمود. است شده كشته وى كه پنداشت شد، تافته
 و شد شاد بديد را او چون بهرام. چشم گربه و كوسه و ريش سرخ مردى اسير، ترك يكى با آمد همى سياوشان بهرام
 كه دانم علمى من كه بر خويش ملك سوى مرا گفتا كشتن، بخواستم را اين: گفتا آوردى؟ كه چيست اسير اين: گفت
 .آيد كار به را شما ملك

 برهاند؟ كشتن از ترا كه چيست علم آن تا بيار دانى علم چه: گفت را او بهرام

 آن من كند، حرب دشمنى با او و باشم ملكى با چون و نيست، كس جادوتر من از تركستان همه به و جادوام من: گفتا
 خواب به صبحگاه پرندوش ترا كه است آن اين عالمت و بترسانم، دلش و شدى هزيمت كه نمايم خواب به را دشمن
 او گفتار به و نپذيرد وى سخن خرد خداوند: گفت خويشتن با شوبين بهرام. شدستى هزيمت تو لشكر چنانكه نمودم
 ماه يك بهرام پس. بكشتند را او تا بفرمود و! داشت؟ سود چه ترا لشكر و داشت زيان چه مرا نمودى خواب به مرا. نگرود

 بر آنچه و بفرستاد، فرستادن خواست هرمز ملك به كه چيز آن كرد، گرد بود يافته كه تركان غنيمتهاى آن و ببود بلخ به
 است پسرى تركستان به را تركان ملك كه آمد خبر را او. ايشان بر ببخشد تا بنهاد جدا كردن بايست قسمت خويش سپاه
 هزار پانصد با ملك خون جستن به آمدند گرد وى بر همه شدند هزيمت به ايدر از كه سپاه آن و كند گرد همى سپاه و

 .آيند بهرام سوى همى و مرد،
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  چوبينه بهرام با شاه سابه پسر حرب خبر

 نيز بهرام آورد، فراز بلخ در به لشكر چون. مرد هزار پانصد با آمد فراز ترك ملك پسر تا بنشست جاى بر بهرام گفتا
: گفت را خويش سپاه آمد، فرود چون. كرد نگاه تركان لشكر به و شد بر تّلى بر خود و برد بيرون وى پيش خويش لشكر
 و كردند تعبيه سپاه دو هر روز ديگر. نيايد كار هيچ ايشان از و نيست دلشان ليكن و است بسيار عدد را تركان لشكر اين
 از مرد هزار هفت با ترك ملك پسر و. برگردانيدشان روى و كرد هزيمت را ترك سپاه و سپاه، همه با برد حمله بهرام

 بهرام. شد اندر آنجا بود، حصارى وى بنزديك آمد، اندر شب چون. شب تا روز آن كرد حرب و بيستاد خويش خاّصگان

[b ١٣٩] خواست زينهار و فرستاد بهرام به كس روز ديگر و. بنشست حصار در بر سپاه با. 

 هرمز ملك كه است روا]  گفت[ ترك ملك پس. فرستند هرمز سوى اسيران ديگر با را او كه شرط آن بر دادش زينهار بهرام
 .ام وى خال پسر من و است من عّمه پسر

 و گفت خبر را هرمز و[ نوشت، نامه همچنين هرمز لشكر بريد صاحب پس. بشناسد من حقّ  وى نشناختم وى حقّ  من اگر
 گفت و بهرام به بفرستاد مردى و كرد شكر را خداى. شد شاد هرمز. كرد آگاه را او وى حال آن از و ببرد بهرام نامه
 مردى دست به فرستاد هرمز به تركان بزرگان از ديگر مرد هزار شش با را او بهرام روز ديگر و.] تست راى كه كن چنان
  غنيمت هر و مرد، پانصد و هزار دو با مردانشاه، وى نام
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 همه فرشها و سالحها و ديگر متاعهاى و تاج و زرّين تخت و فرستاد وى سوى همه گوهرها و سيم و زر از بود يافته كه
 .گوهرها و زر از بار اشتروار شش و پنجاه و دويست و بود اسير سرهنگ پنجاه و دويست كه گويند گروهى و. بفرستاد

. بود خالش پسر كه قرابت حرمت از آمد بيرون وى پيش و برنشست هرمز برسيد، مداين نزديك ترك ملك پسر اين چون و
 آورد، فرود نيز ترك ملك پسر آن و داد بوسه زمين و رفت هرمز ملك پيش و آورد فرود سپاه مردانشاه آمد، وى برابر چون
 و بگرفت دستش و نكردش يله مردانشاه برنشيند، نيز او كه خواست ترك ملك پسر برنشست، هرمز پس. بپرسيد را او و

 .ايوان در] تا[ برفت ملك پيش

 سفر ماندگى تا بداشتشان روز چهل و براند ايشان بر اجرا و نيكو سراهاى به آورد فرود بود وى با كه هر با را او هرمز پس
 خلعتهاى را او و داد باز بدو تركستان ملكت و كرد صلح باز و كرد ميثاق و عهد وى با و كردش برّ  بسيار و بشد ايشان
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 باز نيكويى به را او كه كرد نامه را بهرام و فرستاد، بهرام سوى مردانشاه دست به و بخشيد بسيار صلت و داد نيكو
 .كن چه كه بگويم تا باش آنجا و فرست
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 ٧٧٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هرمز بر شوبين بهرام شدن عاصى خبر

 از كس است من با كه غنيمتها اين كه برداشت خبر مردانشاه دهد، بهرام به كه سپرد مردانشاه به را ترك خاقان هرمز چون
 و نهاد سر بر تاج و برنشست ملك تخت به روز ديگر هرمز. بستاند من از اين تا بفرمايد را كسى ملك. است نستده من

 نيز را او بخشش، يزدان او نام وزيران، مهتر بود وزيرى را او و بخواند، را موبد موبدان و كرد گرد را سرهنگان و وزيران
 بينيد چه: گفت را مردمان. آمدش بسيار چشم به و شد شاد هرمز. كردند عرضه وى بر يكان يكان ها هديه آن و بخواند

 ليكن و است، بسيار اين! ملك اى: گفت ملك وزير بخشش يزدان اين. بستودند را او همه وى؟ امانت به و بهرام كار به
 بوده چندين وى نواله يك كه باشد بوده چون سور آن كه نگر سورى، از است برگرفته بهرام آنكه از است نواله يكى اين

 دوك و دوكدانى و فرستاد غّلى مردانشاه دست به را او و گرفت، خشم بهرام بر و افتاد دل اندر سخن اين را هرمز! است
 ناسپاسى مرا نعمت و آمد بيش تو از كه فرستادى آن ها خواسته از من سوى و كردى خيانت كه نوشت نامه و پنبه، و

 زنان كار از نعمت ناسپاسى كه زنان چنانكه بريس و نه پيش دوكدان اين و را خيانت عقوبت نه گردن بر غلّ  اين كردى،
 پنبه و دوكدان و نهاد گردن بر غلّ  و بنشست روز ديگر برخواند، نامه و رسيد بهرام به رسول چون. بترى زن از تو و بود
  آن پاداشن پنبه و دوكدان اين: گفت چيست؟ اين: گفتند را او آمدند، اندر چون. داد بار را سپاه همه و بنهاد پيش

 ٧٧٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است داده چنين و چنين پيغام مرا و ببينيد، شما تا خواستم است، فرستاده خلعت مرا. هرمز بجاى كردم من كه است

 آن نشناخت تو كردار اگر و دهد، اين از هم نيز را ما است چنين تو پاداشن اگر: گفتند. شد تباه دلها هرمز بر را سپاه آن
 آن اين كه نيست گناه اين اندر را او كه مگوييد چنين: گفت بهرام. بيزاريم وى شاهى از و وى از ما و نشناسد، هم نيز ما

 ما: گفتند همه. ندارد زيان چيز اين از را شما است، كرده حسد را ما و است بخشش يزدان وى نام كه است كرده وزير
 سپاه همه و شد مساعد ايشان با بهرام. شويم بيزار نيز تو از نباشى مساعد ما با اگر و وزير، از هم و بيزاريم هرمز از هم

 سوى به را كاردها آن و كژ، كارد آن سرهاى همه كردند كارد هزار دوازده تا بفرمود و شدند، مخالف را هرمز بجمله
 كاردها آن چون پس. شدند مخالف ترا و بگشتند او از همه آنجااند كه مرد هزار دوازده اين كه بداند وى تا فرستاد هرمز
 سرها همه را شما كه گويد ايدون همى: گفت را سپاه بهرام. فرستاد بهرام باز و بشكست همه كاردها آن رسيد، هرمز به
 .شد بيشتر نيز هرمز بر خشم و آمد خشم را سپاه همه آن! بشكستم كاردها اين چنانكه ببرم
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 ٧٧٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  پرى دختر با شوبينه بهرام خبر

 پس از بهرام. بودند وى با ياران از جماعتى و دبير بزرگ و برزين] د[ خرا هرمز و آمد بيرون شكار به بهرام روزى گفتا
 شد سپرى مرغزار چون. شدند اندر وى [١٤٠ a] پس از ياران. بزرگ شد اندر مرغزارى به گورخر آن. بتاخت گورخرى

 بهرام. آمد پديدار بزرگ كوشك يكى دور از و كوشكها، و روان آبهاى و بسيار بوستانهاى اندر بدو آمد پديد وادى يكى
 باشيد در بر زمان يك شما: گفت را ايشان و رفت اندر بهرام و يارانش، آمدند فرود و ياران با شد كوشك بدان و بتاخت

 .شد اندر كوشك به بهرام و بنشستند، كوشك آن در بر ايشان و داد را ايشان خويش اسب و. شوم اندر من تا

 چون. آوردشان طعام و آمد بيرون باز و دادشان، علف و بستد ايشان اسبان و آمد بيرون كوشك آن از غالمى. بود زمانى
 را بهرام. شد اندر كوشك به مردانشاه. نيامد بيرون بهرام و برآمد دير زمانى. بخوردند شراب و آوردند شراب بخوردند طعام
 بهرام. كرد همى حديث وى با و بنده، نه و آزاد نه بود، نديده نيكوتر آن از بود مردانشاه تا هرگز كه نشسته كنيزكى با ديد
 وى با كنيزك آن و آمد بيرون بهرام. بود زمانى. بنشست و آمد باز جاى به مردانشاه. آيم بيرون من تا بنشين: گفت را او
 .شد اندر كوشك به كنيزك آن و برنشست بهرام و. بديدند را وى ياران همه تا كوشك، در تا بود

 و بگريختند بهرام پيش از دو هر دبير بزرگ و برزين] د[ خرا هرمز روز ديگر پس

 ٧٧٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 آن قّصه و چيست؟ آن: گفت و بخواند را موبد موبدان هرمز. بگفتند را او كنيزك آن قّصه و آمدند هرمز سوى و بجستند
 :گفت چيست، آن گفتند و بگفت را او كنيزك

 ياران با كنيزك آن دشمن، صف پيش بايستد سپاه با بهرام كجا هر و است عاشق بهرام بر و است پريان از كنيزك آن
 .كنند هزيمت بهرام دشمن آن و بيايد خويش

 با كه سپاه همه آن با بهرام. بود داده را او خويش پس از ملك و بود كرده عهد ولى را او نام، پرويز بود پسرى را هرمز و
 كرد آن تدبير هرمز و. شد رى به و بلخ از برگرفت سپاه بهرام و. كردند خلع بلخ به را او و شدند بيزار هرمز از بودند وى
 را سپاه همه تا بفرمود افگند، دشمنى پرويز و هرمز ميان كه خواست. بشنيد بهرام. فرستد بهرام حرب به سپاه با را پرويز كه

 بزرگ، سرهنگان از بفرمود را مردى و. بيزاريم هرمز از و است پرويز ملك را ما كه افگندند خبر تا كردند پرويز دعوى
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 با كن بيعت مرا كه فرمايد ايدون همى ترا و پرويزم رسول من كه آمد بهرام سوى تا غريب، نشناخت، را او سپاه كه مردى
 .نداشت آگاهى اين از خود] پرويز. [كن خلع را پدرم هرمز و تواند با كه سپاه همه

. بياريد وى اسب پرويز، كسرى رسول است كجا كه كردندى بانگ عام و خاص بهرام در بر دادن بار وقت به روزى هر و
 چنان رسم عجم ملوك وقت به و. كردند نقش آنجا وى صورت و پرويز نام به بزدند درم هزار صد اندر رى به تا بفرمود و

 نام و خداى نام سوى يك و نويسند، ملك نام درم روى بر اكنون چنانكه كردندى، نقش را ملك درم روى يك بر كه بودى
 سوى يك از بودندى، نگاشته را ملك درم سوى دو هر عجم وقت به. شهر اميران و خليفه نام سوى يك و نويسند پيغامبر
 .گرفته دست به نيزه و نشسته اسب بر ملك سوى يك از و نهاده، سر بر تاج و نشسته تخت بر ملك

 شهر به بردند، مداين به تا بفرمود را بازرگانان و. نگاشته سوى دو هر بر را او و پرويز، نقش بر همه بزد درم هزار صد پس
 .پرويز نقش به بلكه هرمز، نقش به نه ديدند درمى كردند، نگاه مردمان چون. خريدند قماشها و متاعها درم بدان و هرمز،

  رى از: گفتند آورديد؟ كجا از اين: گفت و بخواند را بازرگانان. بردند هرمز به خبر

 ٧٧٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هرمز ملك پس. پرويز يعنى است فرموده كسرى اين مرا كه گويد و همى اندر رى به زند همى بهرام درم اين و آورديم
 و كنى همى طمع ملك اندر من زندگانى به تو: گفت و بخواند را پرويز پس. نيست گناهى را شما كه برويد شما: گفت
 اين! ملك يا: گفت و داد بوسه زمين پرويز ملكى؟ به كند دعوى ترا همى و زند درم همى تو نقش به تا گويى همى را بهرام
: گفت هرمز. كند دشمن ملك دل بر مرا كه خواهد همى است، فريب پر و مّكار مردى بهرام و است، بهرام دستان و مكر
 .نداشت استوار را پرويز و. بودن شايد

. بگريخت پرويز كه برداشتند هرمز به خبر. شد آذربايگان سوى و برفت و بگريخت اندر شب به و بترسيد پدر از پرويز
 بگرفت را او خال دو هر هرمز. بسطام ديگر و نام بندوى يكى: بود خال دو را پرويز و. شد راست پرويز بر تهمت آن پس
 پرويز و. ندانيم ما: گفتند است؟ كجا وى تا بگوييد مرا اكنون شد، تباه من بر پرويز تا كرديد شما: گفت كرد، زندان به و
 وى كه ندانست و نشناخت را پرويز هيچكس و. كرد همى عبادت و شده اندر گشنسب آذر به و بود رسيده آذربايگان به

 .است هرمز پسر

 حرب وى با كه ترسيد همى پرويز از بهرام و. كرد كار وى حيلت كه دانست بگريخت، پرويز كه بشنيد چون بهرام و
 .است را پرويز واليت كه بود گفته را سپاه بهرام كه نكنند حرب و كنند وى هواى من سپاه اين و كند،
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: گفت و كرد گرد را سپاه و [١٤٠ b] شد ايمن و كرد، كار وى حيلت كه دانست بگريخت، پرويز كه آمد خبر چون
. شدند تباه پاك هرمز بر سپاه اين. بكشت را او پذيرفتيم شاهى به را پرويز و شديم مخالف را او ما كه دانست چون هرمز
 شهريار خرد، است پسرى] را او[ و بكشيم، را او و كنيم حرب هرمز با و بشويم ما: گفتا بينى؟ چه: گفتند را بهرام پس
 به روى و برگرفت رى از سپاه بهرام و. گفتى تو كه است اين صواب: گفتند را بهرام سپاه همه. بنشانيم ملك به را او نام،

 .هرمز سوى نهاد مداين

 و را رعّيت و را سپاه. كرد زدگى شتاب و بهرام كار اندر كرد خطا كه دانست و گشت تافته شد، خبر را هرمز چون
. شدند خاموش همه مردمان گوييد؟ چه و بينيد چه ما، مخالفت به سپاه با آمد بهرام: گفت و كرد گرد را موبد موبدان
 موبد موبدان

 ٧٧٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 من كه نبود آن وى پاداشن و كردم، خطا و كردم شتاب بهرام كار اندر كه دانم من: گفتا بيند؟ چه اين اندر ملك: گفت
 اكنون. كرد تباه وى بر من دل كردند، عرض غنيمتها آن كه روز آن وى كه كردم بخشش يزدان سخن به گوش كردم،
 فرستادم، تو سوى اينك و كرد تباه تو بر من دل كه بود اين گويم و فرستم بهرام بنزد را بخشش يزدان كه بينم ايدون
 و كند عفو را او خواهد عذر وى ببيند، را بخشش يزدان چون. است كريم مردى بهرام و. كن عفو خواهى و بكش خواهى
 .آيد باز طاعت به رسد بدو من پيغام چون و. بپذيرد عذرش

 هم بخواند و فرستاد كس بخشش يزدان به هرمز و. او راى آن بپسنديدند همه و است، تدبيرى نيكو: گفت موبد موبدان
 بروم من است ملك فداى من جان باد، دراز خسرو زندگانى: گفت وى. كرد عرض وى بر سخن اين و اندر، مجلس بدان
 شود، نيكو ملك كار من جان به و بكشد مرا و كند عقوبت اگر و نيك، خود شود خشنود من از بهرام اگر دارم، سپاس و

 وى با كسى آنكه بى بروى، تا بساز كه بفرمودش و بستود، را او و كرد شكر وى از هرمز. باد ملك فداى من تن و جان
 .ملك نامه جز بود

 گناهى، به بازداشته هرمز ملك زندان به وى آن از بود عّمى پسر و كرد، راست سفر ساخت و آمد بيرون بخشش يزدان
 دل و وى بر همى كه زندان از بدو نبشت اى رقعه برود، همى بخشش يزدان كه بشنيد خبر اين اندر زندان به مرد آن چون
 و روم سفر بدين تو با تا بخواه ملك از مرا. نيست تر حق من از و نيست نزديكتر من از خويش هيچ ترا و بماند، تو با من
. بخشيد بدو را مرد آن هرمز. بخواست را او و نبشت اى رقعه هرمز ملك به بخشش يزدان. باشم تو با زندگانى و مرگ به
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 زده لشكرگاه رى در بر بهرام و رسيد، بهرام به او خبر آمدند، فرود و رسيدند همدان به چون. برفت وى با مرد آن پس
 .كند صلح هرمز با و دهد خواسته را او و بپذيرد وى عذر كه كرد آن نّيت و شد شاد بود،

 گرفته؟ پرى هيچ يا هست كاهنه هيچ شما شهر بدين: گفت را سراى خداوند آمد، فرود سرايى به بخشش يزدان اين پس
 اندر ما كار كه بپرسيد را او. بنشست تنها وى با بخشش يزدان. گرفته پرى زنى بياوردند،. هست زنى گفتند! بخوانيد را او

 آخر

 ٧٨٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 تو و ترسى چه ملك آن از: گفت زن آن كند؟ معاملت چه من با شوم همى او نزد من كه ملك آن و باشد چه سفر اين
: گفت نرم نرم زن آن آمد، اندر و كرد باز سراى در عمّ  پسر آن بكرد، حديث اين چون. برى همى خود با خويش هالك
 تو هالك كه كرده حكم و منّجمان بودند گرفته مولود را بخشش يزدان و. نشنيد وى چنانكه. باشد اين دست بر تو هالك
 سخن اين زن آن چون. بود تو عمّ  پسر دست بر تو كشتن و اندر، ملك مجلس به برود تو زبان از كه بود سخنى به

. بنشست عّمش پسر و شد بيرون و برخاست زن و! گويى راست: گفت را زن اين آمد، ياد منّجمان آن از را او بگفت،
 نامه وى نزد مرا و داند، هيچكس كه نبايد وى و من بجز كه است افتاده سخنى هرمز ملك با مرا: گفت بخشش يزدان
 كنى معاونت خويش تن به كه من با آمدى بدان تو و تو، جز برد نامه آن كه ندارم ثقه هيچكس و آن، اندر نوشتن بايد
 چنانكه دهى من به و آرى باز جواب و دهى را ملك خويش دست به و ببرى تو نامه اين كه بايد افتد، حاجتى مرا چون
 و. را رفتن بساخت روز ديگر و فرمانبردارم،: گفت عمّ  پسر. بگزارم تو حقّ  باشم زنده من و بيايى زود اگر. نداند بهرام
 هم تا بفرمايد ملك كه بايد فرستم، باز اينك بخواستمش ملك از كه مرد اين كه كرد نامه هرمز ملك سوى بخشش يزدان
 بيرون وى پيش از و بستد نامه او. داد را عمّ  پسر آن و كرد مهر نامه و شايد، را كشتن وى كه بكشند را او زمان اندر
 گرفتار اندر ملك زندان به ساليان من كه شوم باز كجا هرمز به من گفت بينديشيد، دل با آمد بيرون سراى از چون. شد
. آمدش خشم. بخواند و كرد باز را نامه و! چيست جهان اندر كار و حال كه دانم چه و برم نامه چگونه وى سوى و بودم

 .آمد اندر بخشش يزدان به و كشيد بر شمشير

 او سخن به وى. گويم سخن يكى تو با تا مكن شتاب! عمّ  پسر يا: گفت بديد را او چون [١٤١ a] بخشش يزدان
 وى پيش و برد وى سوى بخشش يزدان سر و رى، به شد بهرام سوى و برفت و بكشت را او و بزد شمشير و ننگريست
 بفريبد ترا كه خواست و بيامد اكنون و كرد، تباه تو بر هرمز دل كه فاسق آن است، بخشش يزدان سر اين: گفت بيفگند،
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 بنزديك سرش تا ترا، تعّصب از بكشتم را او و يافتم تاويل و جستم وقت و شدم همراه وى با مداين از من و كند، هالك و
  سخت را بهرام. آوردم ملك

 ٧٨١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به ملكى از همى كه بكشى فضل آن با را وزيرى كه باشى كه تو! فاسق يا: گفت و افگند باز صلح تدبير و آمد اندوه
 به بخشش يزدان خبر چون پس. بكشتند را او تا بفرمود ساعت اندر هم! خواهد عذر كه بيايد همى و صلح به آيد چاكرى
 كسها همه از و بود مهتر همگان بر وى آنكه از شدند غمگين موبدان و سرهنگان و دبيران و وزيران همه رسيد مداين
 را او بايست چه نصيحت از گفت وى كه سخن يك به: گفتند و كردند مالمت را هرمز همه و بود، بزرگوارتر و داناتر
 آوردند اندر هم به سر ديگر يك با و سگى، دست بر شد كشته و كردند تباه را او اندر راه به تا فرستادن دشمن بنزديك

 خاالن بسطام، و بندوى و بود، شده بد دلها وى بر را همه و. اين ريختن خون و بچه ترك اين بالى ما بر بود كى تا كه
 را او كشيد؟ وى بالى كى تا كه فرستاد كس لشكر مهتران سوى بندوى بشنيدند، خبر اين بودند، بازداشته كه پرويز
 و فرمانبرداريم را شما دو هر ما و بنشانيد، شاهى به و بياريد آذربايگان از پرويز، را، پسرش و ملك از كنيد باز و برداريد

 .داد و نيكويى همه به پرويز از پذيرفتاريم

 همه ببود ميعاد روز چون پس. آيند گرد كه كردند ميعاد را روزى و كردند اجابت و آمد خوش سخن اين را مردمان پس
 اندر هرمز سوى و برفتند همچنان و آنجا، از آوردند بيرون را بسطام و بندوى و بشكستند زندان در و آمدند گرد سپاه
 .كردند كور چشمش دو هر و كردند نگوسار تخت از را او و برگرفتند وى سر از تاج و شدند

 پرويز و. ملك به خواندند باز را او و بزرگ، آتشكده به آذربايگان به فرستادند پرويز سوى وى بند دست به تاج روز ديگر و
 .كرد همى عبادت اندر آتشخانه به

 به و كردند سالم را پرويز و بيامدند خلق همه و آذربايگان به شدند آگاه مردمان و نهاد، وى سر بر تاج و آمد اندر بندوى
 .بنشاندند پادشاهى
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  شوبين بهرام با پرويز اخبار

 خطبه و گفت نيكويى و داد جواب را ايشان وى كردند، ثنا وى بر خلق و نهاد سر بر تاج و بنشست ملك به پرويز چون
 جزع بسيار و داد بوسه زمين را هرمز و پياده، شد پدر نزد و آمد فرود تخت از پرويز و. بپراگندند و كرد، اميد داد و كرد
 زده بهرام كه درمها آن از و برداشتند تو بر كه حديثها آن از من كه خورد سوگند و رسيد، وى بر بدانكه بگريست و كرد
 من كردند مردمان اين كه كار اين و ببرد، تو از مرا كه خواست و كرد بهرام آن و نفرمودم و ندانستم و نبودم آگاهى بود

 تو فرزندان از و بردندى بيرون خاندان اين از ملك اين مردمان نپذيرفتمى ملك اين اگر ليكن و نخواستم، و نپسنديدم
 .بشدى

 كردند مردمان كه كار اين و نداشتى، خبر كرد بهرام كه كار آن از تو كه دانستم: گفت و بپذيرفت وى عذر هرمز پس
 مردمان آن كه است آن تو به من حاجت ليكن و باشم تو با تدبير به من و پذيرفتى، را ملك كه كردى نيك و نپسنديدى،

 پرويز. بستانى ايشان جان و تن از من داد كردند، كور مرا چشم و نشناختند من حقّ  و كردند نگوسار تخت از مرا كه
 من بنزديك بهرام چون دشمنى و گردند، نفور من از مردمان كه كردن نتوانم شتاب بديشان ليكن و فرمانبردارم،: گفت
 راست من بر ملك و گردم ايمن وى از من و شود نيكو وى با من كار كه يكره پس. مملكت به است كرده طمع و است
 .كرد شكر را او و شد خوش دل را هرمز. بستانم تو داد پس بايستد
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 صلح هرمز با كه بود بنهاده دل بهرام و. دادند پرويز به ملك و كردند كور چشم را هرمز مردمان كه شد بهرام به خبر و
 را پرويز كرد تهمت و كرد بد پرويز بر دل بهرام پس. برگرفت صلح از دل كار اين بهر از آيد، باز وى طاعت به و كند
 هرمز پيش خود و دهد هرمز به و بستاند وى از ملك و كند حرب پرويز با كه كرد نّيت و كردند، هرمز با كه بدى بدين
 بهرام و بگريستند و بسوخت دل را مردمان. رسيد چه وى بر كه را ايشان بگفت هرمز خبر و كرد گرد را سپاه و. بايستد
 خواسته چندان با خويش در از را ما بود، كرده نيكويى باّول كرد، بد ما با هرمز اگر! مردمان يا: گفت و بگريست نيز

 ما بر وى حقّ  و عذر، به فرستاد ما سوى را وى بآخر پس بود، بخشش يزدان از كه بود هرمز از نه بد آن و كرد، گسيل
 چنين را هرمز ملك تا ساخت وى همه اين و است، ستمگار كه كنيم حرب [١٤١ b] پرويز با و بشويم ما كه است واجب
 .دهيم هرمز باز و بستانيم وى از ملك و كنيم حرب وى با ما و افتاد،
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 رى در از سپاه و. بساختند و كردند بيعت وى با همه و. ديدى تو كه است آن صواب و است ترا فرمان: گفتند مردمان
 باز هرمز به ملك و كند طلب همى هرمز كين و آمد بهرام كه رسيد پرويز به خبر پس. نهاد مداين به روى و برگرفت
 .دادن خواهد

 هر و آمدند گرد جلوال دشت به سپاه دو هر و شد، فرو حلوان عقبه به بهرام و. شد باز بهرام پيش و كرد گرد سپاه پرويز
 برابر و بسطام، و بندوى با لشكرگاه، سوى و شد جدا خويش سپاه از تنها پرويز روز ديگر. ساختند لشكرگاهى كسى

 .گويم سخن وى با تا آيد بيرون تنها تا بايد بهرام كه كرد آواز و بيستاد لشكرگاه

 يا: گفت پرويز. بيستادند ديگر يك برابر دو هر و سياوشان، بهرام و وى با مردانشاه و سالح، بى آمد بيرون اسب بر بهرام
 خاندان اين اندر ترا كه دانم و است دوستى چه من با ترا كه دانم من! ملكان لشكرهاى ساالر و خراسان اسپهبد يا! بهرام
 آيى باز من طاعت به تو اگر و بگردانيد، وى بر ملك و كرد پادافراه را او خداى تا نشناخت تو حقّ  هرمز و است، رنج چه
 :گفت بهرام. بشناسم تو حقّ  و برسانم برادران مرتبه به ترا

 آن پدر بر بودى هرمز پسر اگر كه گويى دروغ: گفت. پرويزم كسرى من: گفت برسانى؟ بزرگ مرتبه به مرا كه كيستى تو
 كور را او تا گماشتى بر مردمان و نينديشيدى،
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 را پرويز. كردى تو كه است نكرده معاملت اين پدر بر پسر هرگز بگرفتى، خود ملك و كردند نگوسار تخت از و كردند
! كردن خواهى چه تا بنگر دانى، بهتر جويى بهانه كه خواهى اگر و نكردم، اين من كه دانند مردمان: گفت و آمد خشم
 دهم باز هرمز به ملك و كردند، ستم هرمز بر كه كسها آن از و بسطام و بندوى از و بستانم تو از هرمز داد من: گفت
 .بايستم وى پيش خود و است، وى حقّ  چنانكه

 هرمز بر تو شفقت اين و باشى چه ملك اهل از تو! است؟ كار چه ستدن ملك و دادن ملك اين با ترا! فاسق يا: گفتا پرويز
 من كه بود تو از! زاده حرام يا: گفت بهرام! داشتى باز وى طاعت از دست و شدى عاصى وى اندر كه بود كجا اكنون تا
 حقّ  اكنون من. بشناسد من حقّ  تا نگذاشتى و گفتى بد من از را او و كردى حسد و شدى عاصى تو كه شدم عاصى را او
 اين بر هم و. فاسق يا كرامة ال و ال: گفت پرويز. دهم باز بدو و بستانم تو از ملك و بردارم وى از تو ستم و بشناسم وى

 .ديگر يك از بازگشتند سخن
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 نداريد شرم: گفت را پرويز سپاه مر و آمد بيرون خويش سپاه از بهرام. آمدند برابر ديگر يك با سپاه دو هر ديگر روز پس
 و انداختيد فرو تخت از او داد با و وى سيرتى نيكو با هرمز، را، خويش ملك كه نداريد خداى از بيم و عجم سرهنگان يا

 از پيش هرگز و! كنند؟ لعنت شما بر جهان خلق همه تا اندر، عجم همه به كرديد رسوا را خويشتن و بستديد وى از ملك
 همه پس. خواهم نصرت خداى از من اكنون. كرديد شما كه بود نكرده اين خويش ملك با سپاه و رعّيت از هيچكس شما
 خشم به و برگردانيدند روى پرويز لشكر پس. نكند كس هرگز كرديم ما كه كار اين كه بهرام گويد راست گفتند لشكر
 چه! پرويز يا: گفتند را او دبير، بزرگ و برزين] د[ خرا هرمز و بسطام و بندوى با و تن ده با بماند متحّير پرويز. بشدند
 .گرديد باز تو از سپاه همه كه بينى همى و كردن نتوانى حرب سپاه همه اين با تو ماندى؟ را كار

 ديد را بهرام كرد پس باز روى پرويز رسيدند چون تنها، داشت اندر او پس از بهرام و نهاد مداين به روى و بازگشت پرويز
 زنم بهرام بر تير اين اگر: گفت بود، تمام سالح با خود بهرام و نهاد، بر كمان به تير پرويز. شد همى وى پس از كه تنها
 كار هيچ
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 باز كون به را اسب و زد اسبش سينه بر تير و بكشيد كمان. نداشت برگستوان و ديد برهنه اسبش سينه بنگريست. نكند
 بهرام و كرد ميانه بهرام از پرويز. رسيد فراز جنيبت اسب تا بيستاد. نبود جنيبت وى با و شد جدا اسب از بهرام. نشاند
 تنها من و شد بهرام سوى سپاه همه: گفت را پدر و آمد اندر مداين به پرويز و. ترا بنمايم زاده حرام يا كرد همى بانگ
 اكنون من! پدر يا: گفت پس. نشاندن بخواهد مملكت به ترا بهرام كه نگفت و بازگشتن، از نيافتم چاره تن، ده با ماندم
 نيست خواسته را نعمان و اند درويش عرب سپاه: گفت پدرش شوم؟ كجا يا شوم نعمان سوى كنند، نصرت مرا تا شوم كجا
 هم و است سپاه هم وى با كه روم ملك شو، قيصر سوى. نينديشند ملك از و اند دزدان ايشان و ترا، سپاه و دهد ترا كه

 دادم باز وى به شام ملك من كه است دوستى وى با مرا و دهد، باز تو به ملك و كند يارى ترا او و سالح، هم و خواسته
 .بشناسد تو حقّ  كردم، صلح وى با و

 را خاالن و برفت و. فرمود چنين پدرم كه نهيم قيصر سوى روى: گفت را خاالن و آمد بيرون و كرد بدرود را پدر پرويز
 تدبير [١٤٢ a] نه اين گفتند خويشتن با و بيستادند خاالنش برفتند، مداين از لختى چون. برفتند وى با تن ده آن و ببرد
 فرستد سپاه ما پس از و بگيرد كار خود و بنشاند پادشاهى به را هرمز و آيد اندر مداين به بهرام اكنون. كرديم ما كه است
. كنيم كم زمين روى از را هرمز ما كه است آن صواب. بگيرد را ما تا فرستد كس قيصر به هرمز نيابد اگر و بگيرد، را ما و

 بدرود را عياالن و بكنيم كردن ببايد آنچه و بسازيم كارى تا شدن خواهيم باز شهر به ما كه برو تو: گفتند را پرويز ايشان
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 و ايستند باز همى وى از ايشان كه پنداشت پرويز. كردن خواهيم چه همى ما كه نگفتند و بياييم، شما پس از و كنيم
 .بود آزرده خاالن از دلش و تن ده آن با برفت و براند اسب. شدن خواهند بهرام سوى

 بهر از گريستن به شده مشغول بديدند كنيزكان و زنان. شدند اندر كوشك به و آمدند شهر به و بازگشتند دو هر ايشان و
 اندر. پرويز از ايم آورده پيغام و تنها است حديثى شاه با را ما گفتند ايشان پس. ديگر شغلى به كسى هر و پرويز رفتن

 دستها را هرمز و. نپرداخت بديشان پرويز مصيبت و زارى از اندر سراى به كس و شدند،
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. يافتند اندر را او و برفتند پرويز پس از و برنشستند و آمدند بيرون و كردندش، خبه و افگندند گردنش به عمامه و ببستند
 را هرمز كه نگفتند و كرديم، بدرود را عياالن و برگرفتيم نفقات خانه از ما گفتند را او ايشان و بديشان شد شاد پرويز

 تاختند همى شب و روز و شدند بيرون عراق از روز سه به تا ياران با برفت پرويز و. تاختن به و برفتند شتاب به و. كشتيم
 راهب. آمدند فرود و شدند صومعه بدان آنجا، راهبى ديدند، اى صومعه دور از و شدند، ايمن برسيدند، شام حدّ  به تا

 سه كه گرفت خواب را پرويز. بخوردند و كردند تر آب به نان آن پس. نشناخت را ايشان خود و آورد خشكار نان لختى
 .بخفتند همچنان كسى هر و بخفت، و نهاد بندوى كنار بر سر. بود نخفته تا بود روز

 سوى كدام از پرويز كه بپرسيد و شد تباه وى تدبير كشتند، را هرمز كه بشنيد چون. آمد اندر مداين به شوبين بهرام و
 بهرام پس. بود سال يك اندر مداين به شوبين بهرام واليت و. قيصر نزديك شود روم به همى و شام، سوى گفتند شد؟
 هر و تاختن، به آسوده اسبان اين بر برو پرويز پس از: گفت و داد وى به مرد هزار چهار و بخواند را سياوشان بهرام شوبين
 كه خسبيد چه كه كرد بانگ راهب آن. بود خفته راهب صومعه اندر ياران با پرويز و. بازگردان ياران با بيابى را او كجا
 به كه دانستند و بمردند پاى و دست بر برجاى هم ايشان. بينم همى فرسنگ دو بر: گفت است؟ كجا: گفتند. آمد سپاه
 كنيم؟ چه: گفت پرويز. بنهادند مرگ به دل. آمدند ايشان طلب

 .است وى با عقل ناچار آيد، او بر بزرگ كارى چند هر شود، متحّير چون را عقل خداوند كه كنيد مشورتى

 كه باشد! خال يا: گفت پرويز. شوم كشته و مانم اندر خود و برهانم ترا كه كردن دانم حيلت يكى من: گفت بندوى
 تو اگر و جاودان، تا است بس فخر اين خود ترا برهم، من و شوى كشته تو اگر و است، خداى حكم به جان كه نشوى
 با مرا و برو و برنشين ياران با خود و ده مرا و كن بيرون خويش هاى جامه همه: گفت بندوى. باشد بيش عزّ  اين ترا برهى
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 ياران و بسطام با خود و پاى، تا سر از همه داد را بندوى و كرد بيرون تن از شاهانه هاى جامه پرويز. بگذار لشكر اين
  آن بندوى. برفت
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 جامه بندوى. كن خواهى چه هر: گفت راهب. بكشمت بگويى را سخن اين اگر: گفت را راهب و پوشيد اندر پرويز جامه
 بنگريستند. رسيد فراز سپاه تا ببست صومعه در و بيستاد صومعه بام بر و بربست گوهرها با عصابه و زربفت پوشيد اندر را
 .است ملك وى كه نكردند شك چراغ، چون اندر آفتاب به تافت همى كه گوهر و ها جامه آن با بديدند را او

 سپاه مر كرد بانگ و آمد بام بر و پوشيد اندر خويش جامه و شد فرو بام از بندوى پس. آمدند فرود صومعه آن گرد سپاه
 سياوشان بهرام. فرمايد همى فرمانى كه دهم وى به كسرى از پيغامى تا آيد فراز ايدر تا بگوييد اميرتان به بندوى، منم كه را
 كند سالم ترا پرويز كسرى: گفتا بداد، پرويز سالم و كرد سالم را او بندوى و شد صومعه فراز و آمد بيرون لشكر ميان از
 .ما پس از آمدى تو كه لّله الحمد كه گويد همى و

 روز سه امروز كه گويد همى ايدون پرويز: گفت بندوى. پرويزم رهى من: گفت و كرد سالم وى بر و بشناخت را او بهرام
 امروز يك بينى اگر. سپردن خداى قضاى به را خويشتن و آمدن ببايد تو با كه دانم و ام شده غمين و تازم همى من تا است
 نعم: گفت سياوشان بهرام. برويم آيد اندر شب چون بياسايى، خويش مردمان با نيز تو و بياساييم ما تا شبانگاه تا آى فرود
 .است حقّ  است من بر را پرويز ملك كه چيزى كمترين كرامة، و

 ايدون همى پرويز: گفت و بخواند را بهرام و آمد بر صومعه ديوار سر به بندوى شد، فرو آفتاب چون. بگذشت روز آن
 كنى صبر نيز امشب كه بايد [١٤٢ b] شد، تاريك و آمد اندر شب تا كردى صبر و كردى نيكويى ما با امروز تو كه گويد
 بر را سپاه بهرام بود، دم سپيده چون و آورد فراز اندر صومعه گرد به را سپاه. باشد روا: گفتا بهرام. برويم پگاه بامداد تا

 :گفت بندوى. رفتن ببايد كه كرد آواز را بندوى و نشاند

 بگشاد صومعه در بندوى. كرد تنگدلى بهرام. شود روز نيم خواست و آمد بر فراخ آفتاب تا بودند همى و. آيد بيرون اينك
 بدارم شبانروز يك را شما تا خواستم من و زند، تا همى و است رفته باز دى از پرويز و تنها، منم ايدر: گفت و آمد بيرون و
 .كنيد خواهيد چه هر و نيابيد، اندر را او نشينيد باد و برابر شما اگر اكنون. بشود دور وى تا
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 .برد بهرام سوى و برگرفت را بندوى بماند، متحّير سياوشان بهرام
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 ترا من! برهانيدى من دست از نيز را زاده حرام اين كه بكشتى را هرمز كه بود بس نه آن! فاسق يا: گفت را او بهرام
 به تان همه پس باشم، گرفته را پرويز و را بسطام كه كنم آنگاه ليكن و گيرند عبرت تو از تا خلق همه پيش كنم كشتنى
 .بكشم جاى يك

 به را ايشان خداى تا جايى تر تنگ به دار همى زندان به را اين: گفتا و نهاد اندر سياوشان بهرام دست به را بندوى بهرام
 به روز به داشت، همى نيكو و بازداشتش آنجا و برد خانه به خويش دست به را بندوى سياوشان بهرام. آرد باز من دست
 آنكه اميد بر كردندى همى حديثها روز و خوردندى، مى و بنشستى شراب مجلس به وى با شب به و داشتى اندر خانه
 خرد بود پسرى را هرمز بود، همى ملكت به بهرام و برآمد چند ماهى چون پس. دارد نيكو را او و رسد باز پرويز روزى مگر
 بزرگ وى تا دارم نگاه همى هرمز بن شهريار بر ملك اين من: گفت نكرد دعوى را خويشتن ملكت بهرام شهريار، وى نام

 .سپارم وى به آنگاه شود،

: گفت بندوى. كردند حديث و خوردند همى شراب سياوشان بهرام با بندوى شب يك بگذشت، ماه چهار سه چون پس
 خداى و است، گرفته ستم به واليت اين و است ستمگار وى كه نايستد راست و نپايد بهرام بر ملك اين كه دانم بيقين من
 اميد من و كند، عقوبت را او خداى و دانى تو آنكه دانم نيز من: گفت سياوشان بهرام. بستاند وى از پرويز داد جلّ  و عزّ 
 :گفت بندوى. بكنم كار آن تا دهد نيرو مرا خداى كه دارم

 من كوشك از آيد بيرون بهرام چون و زدن، چوگان بهانه به بايستم ميدان اندر روزى كه دارم آن نّيت: گفتا دارى؟ نّيت چه
 راه و باشد وقت كه گاه هر: گفت كردن؟ خواهى كى كار اين پس: گفت بندوى. بنشانم ملك به را پرويز و بكشم را او
 :گفتا. يابم

 .كنند راست فردا كار اين كه بنهادند اين بر و. گويى راست: گفتا. است وقت فردا

 ميدان به كه برگرفت چوگانى و پوشيد اندر چوگانى صدره زره زبر بر و پوشيد اندر زره و برخاست سياوشان بهرام روز ديگر
 آيم كار به ترا من كه ده من به سالح و اسب و بردار من از بند نخست كردن، بخواهى كار اين اگر: گفت بندوى. شود
 و برنشست خود و دادش سالح و اسب و برداشت وى از بند بهرام. افتد كارى اگرت
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 زن اين. بود سياوشان بهرام زن شوبين بهرام خواهرزاده. بود همى اندر سياوشان بهرام خانه به بندوى و. چوگان با برفت
 اندر صدره زير به و شد بيرون چوگان با و پوشيد اندر زدن چوگان جامه امروز من شوى كه شوبين بهرام سوى فرستاد كس
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 سپاه همه با سياوشان بهرام كه پنداشت و بترسيد شوبين بهرام. دار برحذر وى از را خويشتن! چيست؟ اين ندانم دارد، زره
 برگذشت وى به كه هر و بيستاد، ميدان در بر و گرفت دست به چوگان و برنشست وى، كشتن بر است كرده بيعت
 ميان بر شمشير. است ساخته تنها وى تدبير اين كه دانست. نيافت زره هيچكس با نرم، نرم زدى وى پشت بر چوگان
 زدن چوگان و ميدان به! زاده روسپى: گفت آمد، زره آواز زد، وى پشت بر چوگانى آمد، اندر سياوشان بهرام چون. داشت
 .بينداخت سرش و بزد شمشير! دارى؟ چرا زره

 ديگر بهرام و. شد آذربايگان به و برفت و نشست اسپ بر كشتند، را وى كه شد بندوى سوى سياوشان بهرام خبر چون
 .بگريخت: گفتند كرد، طلب را بندوى روز

 گويد همى كسى هر و است گوى و گفت سپاه اندر كه بشنيد بهرام روز ديگر پس. او ناكشتن به خورد بسيار دريغ بهرام
 آنجا و نهادند ديگر يك زبر بر ديباه بالشهاى و كردند، گرد را سپاه همه تا بفرمود. است سزا نه را بهرام ملك اين كه

 و حمد را خداى و كرد خطبه را مردمان و نهاد سر بر تاج و نشست ملك تخت بر و بديدند، را او سپاه همه تا برنشست
 كرد آن خويش پدر با كسى كه شنيديد هرگز شما! مردمان يا: گفت پس كرد، دعا شاهان همه بر و نوشروان بر و كرد ثنا
 و كندش، عقوبت جهان بدان و بستد وى از ملك خداى! بكشت؟ را پدر و جهان ملكت بهر از هرمز با كرد پرويز كه

 مرا كه خواست و كرد غدر من با داشتم، را سياوشان بهرام من كه نداشت نيكويى [١٤٣ a] بدان را كس مر كس هرگز
 .كرد هالك من دست بر را او خداى تا بكشد

 را او بكشت را پدر كه پرويز اّما و خواهم، همى را شهريار اين من كه خواهم را خويشتن مر نه ملك اين من! مردمان يا
 ملك را بهرام پسنديديم گفتند گروهى. گرفتند اندر غلغل مردمان. نيست حقّ  پدر ميراث اندر و نيست بهره پدر ملك اندر
  گناه كشتن اندر را او كه است تر حقّ  ملك به پرويز گفتند گروهى و برسد، شهريار تا
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 يكى من تا باشيد خاموش: گفت را ايشان كردند، اختالف مردمان كه ديد بهرام چون. نخواست و نفرمود پرويز و نبود
 :گفت بهرام. شدند خاموش همه. داد به گويم سخن

 كه را شما و ندهم، بدو و نشناسم حق ملك اندر را پرويز و شود، بزرگ چون سپارم بدو و دادم را شهريار من ملك اين
 را شهريار ملك و خواهد وى هواى كه كسى هر معذورايد، شما و نكنم، حرب شما با و نكشم كنيد پرويز هواى همى

 .دادم زمان روزتان سه و شويد، خواهيد كجا هر و بسالمت، شود بيرون پادشاهى از نپسندد
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 .بكشم را همه بگيرم پادشاهى بدين مخالفان اين از كسى روز سه پس از اگر

 به روى و شدند بيرون مداين از بهرام مخالفان از مرد هزار بيست سديگر روز و. بپراگندند سخن اين بر هم مردمان و
 شده روم سوى پرويز: گفت و كرد شكر را ايشان بندوى و. آمدند گرد وى با و پرويز خال بندوى سوى نهادند آذربايگان

 همى چشم و بنشينيد نيز شما كند، حرب بهرام با و آيد فراز سپاه با كه زمان تا زمان دارم چشم را او همى من و است
 .بنشستند آنجا سپاه آن. داريد

 بار را خلق و نهاد سر بر تاج و نشست زرين تخت بر و فرستاد شهرها به كارداران و بنشست ايمن و بگرفت ملك بهرام و
 ها نامه و نخواندى ملك را خويشتن و شود، بزرگ تا گفتى و ننمودى خلق به و داشت همى اندر خانه به را شهريار و داد،
 و بستد خراجها همه و بالملك، القّيم جشنس بن بهرام بن بهرام من: ها نامه عنوان بر نبشتى ايدون عّمال، سوى نبشتى كه

 از پرويز كه روز آن تا گرفتن، نتوانستى عيبى وى بر هيچكس و داشت همى داد و سياست به مملكت همه و بداد روزيها
 .آييم باز پرويز حديث به اكنون. كرد حرب وى با و آمد باز قيصر پيش
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  مداين به سپاه با بازگشتن و روم قيصر با پرويز قّصه

 شبانروز سه خالش، بسطام با و تن ده آن با برفت و داد را بندوى جامه و بجست راهب صومعه آن از چون پرويز گفتا
 اندر مرغزار بدين: گفت را ياران پرويز. فرات رود لب بر برسيدند مرغزار يكى به. شدند گرسنه و مانده تا تاختند همى

 هر. كردند زه به كمانها و بپراگندند اندر مرغزار بدان ياران. بخوريم تا شديم گرسنه سخت كه يابيد صيدى مگر بگرديد
 همى اندر راه به و نشسته اشترى بر ديدند را اى اعرابى. شده ضعيف و گرسنه آمدند بيرون. نيافتند هيچيز بگشتند چند
 .رفت

. بود خوانده عرب نسب و دانست تازى زبان پرويز و. طى بنى از: گفت كجايى؟ از: گفت. بيامد. بخواند را او پرويز
 .حنظله بنى از: گفت طى؟ از اى قبيله كدام از: گفت

 را پرويز وى پس. ام شنيده تو نام من: گفتا. طى بزرگان از بود بزرگ مردى و. قبيصه بن اياس: گفت نامى؟ چه: گفت
 .هرمز پسر پرويزم من: گفت كيستى؟ تو: گفت

 :گفتا! است؟ بوده چه ترا! ملك يا: گفت و ببوسيد زمين را او و آمد فرود اياس

 چنان ياران اين و من و بگريختم، وى از من و كرد تباه من بر را سپاه و آمد بيرون من بر من سرهنگان از سرهنگى
 كجا تو حى: گفت. لختى من با برويد. كرامة و نعم: گفت اياس. دار مهمان طعام به را ما امروز. گفتن نتوان كه ايم گرسنه
 است؟

 .طى حى به تا برفتند پس از ياران با پرويز و برفت وى. است نزديك: گفت

 را اسبها و آوردند فرود را ايشان. بزرگوار مردمانى و بزرگ ديدند اى قبيله پس
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 پرويز. باش ايمن باشى حى اين اندر تا: گفت اياس. ما طلب به آيد كس كه ترسيم ما. بردند گياه به و گرفتند فرو زين
 و بخوريم تا بده چيزى زود را ما برآيند، كجا ايشان با حى اين آيد كسى ما پس از اگر! اعرابى يا: گفت و كرد تبّسم
. بخورند آن از لختى ايشان. برسد نان تا بخوريد: گفت و نهاد ايشان پيش و خرما و كرد پست از پر اى كاسه اياس. برويم
 آن و كنند، بر آتش و كنند چاه اندر زمين به كه بيابانها به پزند اشتربانان چنانكه بپخت و كردند خمير آرد تا بفرمود پس
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 و بخوردند تا آورد ايشان پيش و كرد بريان و بكشت اى بره و. بپزد تا كنند آن زبر بر آتش و نهند اندر آنجا بزرگ خمير
 سه آبدانى به تا ايدر از: گفت قبيصه بن اياس بروند، كه خواستند آمد اندر شب چون پس. شب تا بخفتند و شدند سير
 كه آسوده ستوران و بيايد آبادانى به تا شما با كه دليلى و روزه سه [١٤٣ b] طعام از نيست چاره را شما و است راه روزه
 ايدر امشب دهم، من: گفت اياس ستور؟ و زاد چنين اين را ما دهد كه: گفت پرويز. اند شده مانده شما ستوران اين

 .باشم كرده نيكو من همه اين بامداد تا بخسبيد

 كردند انگشت ميان اندر بزرگ نان سه و بپختند و بكشتند گوسپند سه تا بفرمود اياس. بخفتند آنجا شب آن ياران با پرويز
 و نهاد بر طعام يكى بر و برنشست خويشتن يكى بر و برنشاند را ايشان اشتر ده بر و بياوردند جمازه اشتر دوازده و بزرگ،
 اسبان بر پس. رسيدند آبادانى به سديگر روز تا دادشان همى گوسپند يكى و نان يكى روزى هر و برفت، و برنشاند غالمى
 .دادند اياس بر اشتران و نشستند بر خويش

 ملك اين و بازگردم روم ملك در از من چون كه بايد كردى، سير را ما و كردى نيكويى من جاى به تو: گفت را او پرويز
 نداريم چشم مكافات وى از دهيم طعام را كسى چون عرب ما: گفت اياس. كنم مكافات ترا تا آيى من سوى آيد من باز
 .بگزارم تو حقّ  و بيايم من بنشينى، ملك به تو و آيد تو باز ملك اگر ليكن و نشويم، آن طلب به و

 اندر آن و آمدند، فرود رقه به ايشان و. شد خويش حى به و بازگشت اياس. بود گفته كه سخن آن از شد خجل پرويز
 .بياسودند و آنجا بودند روز سه و شدند ايمن. بود روم ملك دست

 آمدند فرود صومعه آن در به ديدند، راهبى صومعه اندر راه به برفتند، رقه از پس

 ٧٩٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و ام عجم ملك رسول من: گفت پرويز كيستيد؟ شما: گفت و نگريست فرو و آمد بر صومعه بام به راهب. بياسايند تا
 سوى و بگريختى خود آن از سرهنگى از و عجمى ملك خود تو كه رسولى نه تو: گفت راهب. شوم همى روم ملك سوى
 ايشان سوى راهب دارد؟ زيان چه آيى فرود ما سوى اگر: گفتا پرويز. دهد سپاه و كند نصرت ترا تا شوى همى روم ملك
 قيصر با من كار تا مرا بگوى پس است، علم چندين ترا كه ندانستم من كه دار معذور مرا: گفت را او پرويز. آمد فرود

 ملك و وى بر تا بفرستد تو با مرد هزار هفتاد با خويش پسر و دهد تو به زنى به خويش دختر قيصر: گفتا بود؟ چگونه
 :گفتا راهب بنشينم؟ ملك به من كه باشد كى: گفت پرويز. ستانى باز خويش
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 از اين تو: گفت پرويز. سال هشت و سى: گفت من؟ ملك باشد چند و: گفت پرويز. بود ديگر ماه هجده يا هفده مّدت
 يكى هر ملك و بود چند يك هر كه است گفته يكى هر عجم ملكان شمار كه پيغامبر دانيال كتب از: گفت دانى؟ كجا
 وى از پس بسيار، نه چند ماهى شيروى، وى نام را، پسرت: گفت بود؟ كرا من پس از: گفت. بود وقت چه به و بود چند
 اسماعيل فرزندان به افتد عرب به و بشود وى دست از عجم ملك پس بود، را پسرت پسر آنگاه چند، سالى بود ترا دختر
 .بماند ايشان بر ملك اين رستخيز تا و گوشت، و خرما و بود شير طعامشان و بنشينند عجم زمين به و. ابراهيم بن

 از ترا و كند تباه تو بر ملك اين بسطام، وى نام است خالى ترا بلى،: گفت كند؟ تباه من بر كسى ملك اين: گفت پرويز
: گفتا! كنى؟ تباه من بر ملك تو كه گويد چه همى راهب اين كه بينى: گفت را بسطام بهرام. بود ظفر وى بر سال سه پس
 مراد كه كرد چنان بسطام. نسازى مكرى و نكنى غدر من با تو كه خور سوگند و ده عهدى مرا پس]:  گفت. [گويد دروغ
 نامه تا گفت پرويز) ؟( انطاكيه از ايشان. بود مورق الّروم ملك قيصر نام و. شدند انطاكيه به و برفتند آنجا از و بود، پرويز
 از آمدم زينهار به تو سوى من كه نبشت اندر نامه به و فرستاد روم به تن پنج با را بسطام و بنشست آنجا پرويز و. كردند

  به پناه من و بستد من از ملك و كرد تباه من بر را سپاه شوبين، بهرام وى نام خويش، آن از سرهنگى

 ٧٩٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به و قسطنطينيه به برفتند ايشان. ستانم باز خويش ملك تا كنى يارى خواسته و سپاه به مرا كه كردم تو به اميد و آوردم تو
 را كسى هر و داد بار را ايشان. دراند بر عجم ملك رسوالن كه دادند خبر را قيصر پس. خواستند بار و شدند ملك درگاه
 را حاجت خداوندان و حاجتيم خداوندان ما: گفتند. بنشينند كه بفرمود قيصر. بدادند پرويز نامه ايشان. بنهاد زرّين كرسى
 :نشود روا حاجتش تا نبود روا نشستن

: گفت را خويش نديمان رومى زبان به قيصر. گرديم باز پاى بر هم تا نيست روا اگر و بنشينيم، كنى روا ما حاجت چون
 من برادرزاده او و بود من برادر هرمز: گفت را ايشان و پرويز، قبل از شد تافته بخواند نامه چون پس. بخرداند مردمانى
 پس زمانى، نشستند كرسيها آن بر و كردند ثنا را قيصر مر ايشان. دهم خواسته و سپاه و كنم نصرت را او من و است

 .شدند بيرون و برخاستند

: گفت و برخواند نامه و كرد گرد را ديگر سرهنگان پس. نيكوتر كدام هر قصرها به آريد فرود را ايشان كه بفرمود قيصر
 ما به سپاه چند و رومى اسكندر پس از [١٤٤ a] است ديده بال چه عجم از روم كه دانى! ملك يا: گفت يكى بينيد؟ چه

 تا بگذار بسالمتيم، ما كنند كارزار همى ديگر يك با و مشغولند خويشتن به ايشان تا اكنون كردند، قتلها چند و فرستادند
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 را او ملك. بود خاموش بزرگ اسقف و گويد، راست: گفتند مردمان همه. آن بر نه و باش اين بر نه تو باشند، همچنين
 گويى؟ چه تو: گفت

 و رسد فرياد كه بتواند و باشد شده بناحق وى از ملك و خواهد فرياد و آيد بدو اى رسيده ستم كه نشايد را ملك: گفت
 هفتاد و بسازيد را سپاه بفرمود. گويد راست: گفت ملك. آيد حاجت بدو ترا فردا آمد، حاجت تو به را او امروز. نرسد
 بخواند را او و پرويز به كرد نامه و كرد امير ثياطوس، را، خويش پسر و بداد روزى همه را ايشان و كرد نامزد را مرد هزار
 به كرد عرضه وى بر سپاه آن و مريم، وى نام زنى، به داد بدو را خويش دختر قيصر. بيامد پرويز كند، ديدار وى با تا

 نهاده مرد هزار به را يكى هر خواندندى، مرد هزار را ايشان كه بودند مردانى سپاه آن جمله اندر و. تمام خواسته و سالح
 قيصر. بكردندى تن هزار كار برفتندى چون. فرستادى را يكى ايشان از فرستادن، خواستى تن هزار قيصر كجا هر و بودند،
 و بگفت ايشان حال را پرويز

 ٧٩٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به ايشان با منزل سه قيصر و بفرستاد، وى با را مريم و بسيار، مال با كرد سپاهساالر را ثياطوس و سپرد بدو را ايشان
 .بازگشت پس شد، تشييع

 به چون. گرفت آذربايگان راه و بسيار، خواسته و مرد هزار هفتاد با و الّروم ملك دختر و پسر با آمد بيرون روم از پرويز و
 سوار يك با بندوى رسيدند، نزديك چون. آمدند وى پيش مرد هزار بيست آن با خالش، بندوى، برسيد، آذربايگان حدّ 
. شدند نزديك قوم دو هر پس. آمدند بيرون لشكر پيش از بسطام و پرويز رفتند، پيش و آمد بيرون خويش لشكر از ديگر
. ندانم ديگر و بندوى، است، من برادر يكى: گفت بسطام كيستند؟ آيند همى كه سوار دو آن: گفت را بسطام پرويز
 نزديكتر چون. گرفتند اسير يا بكشتند آوردند فرود صومعه از كه ساعت اندر هم را بندوى نيست هوش تو با: گفت پرويز

 و راند فرازتر اسب و بشناخت را او نيز پرويز پس داد، بوسه زمين و آمد فرود اسپ از بشناخت را پرويز بندوى آمدند،
 .پرسيدند همى خبرها و سه، هر بسطام با رفت همى وى با و برنشاندش و شد شاد

 آمدند اينك كه بگفت مخالفان آن با بهرام حال پس. بود آمده فرود صومعه از كه وقت آن از بگفت خويش خبر بندوى
 :گفت پرويز. تو هواى به مرد هزار بيست

 آذربايگان، حدّ  از بزرگ است شهرى شيز و. آمد فرود شيز شهر به و بيامد پرويز و. سپاه بدين آنكه از شدم شادتر تو به
 يك به تا آمد بيرون مداين از مرد هزار صد با و كرد عرض را سپاه. آمد بهرام به خبر و. بزرگ بود آتشكده اندر بدو و
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 بر بيستاد اندر قلب به بهرام و. ايستادند حرب به و كردند راست صفها و آمدند برابر حرب به روز ديگر و. فرسنگى
 بهرام كه روز آن مبارز، بودند ترك سه اندر بهرام لشكر به و بشناخت، را پرويز نيز بهرام و بشناخت را او پرويز. ابلق اسبى
. نبودند تر مردانه ترك سه آن از تركستان همه اندر و بودند، آمده بهرام سوى زنهار به ايشان بود كرده جنگ ترك سپاه با

 بيرون كنيم، حرب تو با يكان يكان سه هر و دهيم انصاف ما: گفتند را پرويز و آمدند بيرون بهرام لشكر از سه هر ايشان
 .آى

 .شدن نبايد حرب به را ملك كه مشو بيرون: گفتا ثياطوس. شد بيرون پرويز

  چون و بود، ننگ كه كشد باز پاى كه نبايد خوانند حرب به كه را خداوند: گفت پرويز

 ٧٩٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را او و بگشت وى با پرويز. آمد وى پيش ترك يك آمد، بيرون پرويز. بار آن نهادن بايد بر را خداوند بيفتد، خر از بار
 شمشير يكى را او پرويز. بيامد ترك ديگر. بكشتش و بزد شمشير و بيفگند، و برگرفت زين از و بزد اسب پشت از اى نيزه
 يك و شد اندر وى پس از و كرد بر اسب پرويز بگردانيد، پشت ترك ديگر و. خود با سرش كرد نيمه دو به و سر بر بزد

 پرويز كه ندانستند روم و عجم مردمان. آمد باز خويش لشكر به باز و كرد جدا وى تن از نيمه يك و زد كتفش بر شمشير
 بوسه را زمين لشكر همه و داد بوسه ركابش و آمد اندر اسب از شادى از ثياطوس و شدند، شاد دارد، قّوت و مردى چنان
 آن از سرهنگى از چرا است مردى چندين ترا! ملك يا: گفت را پرويز و بيامد يكى مردى هزار سوار ده آن و. دادند
 به وى از تو كه است كدام سوار آن: گفت را پرويز مردى هزار اين. بود خاموش و آمد اندوه را پرويز بگريختى؟ خويش
 .اندر لشكر ميان به دارد ابلق اسب كه است آن: گفت پرويز. برهانم وى از ترا و بروم تنها من تا آمدى روم به هزيمت

 .خواند حرب به را او و شد بهرام لشكر پيش و افگند بيرون اسب مردى هزار

 و جوشن و زره با ببريد. كوهه زين تا و سر بر را مردى هزار اين زد زخمى و بگشت مردى هزار اين با و آمد بيرون بهرام
 و را ثياطوس. بخنديد قهقهه به پرويز و. سوى اين از نيمى و افتاد سوى آن از نيمى مردى هزار و اسب، شكم به تا خفتان
 مرا كه زيرا: گفت شد؟ كشته مبارزى [١٤٤ b] جان كه خنديدى چرا: گفت ثياطوس. آمد اندوه پرويز خنده از را روميان
 و زنگار و صبر و برداشتند خون از را مرد آن تا بفرمود پرويز پس. بنمود را او بهرام ضربت خداى تا بهرام به كرد سرزنش
 گاه حرب از نه اين كه الروم ملك به نبشت نامه و بردند، قيصر سوى به جّمازگان بر و شد خشك تا براندودند كافور
 بدان مرا كه مردى هزار آن و بگريختم، خويش آن از سرهنگى از من كه كردند سرزنش همى مرا تو مردمان نوشتم،
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 را مرد اين و كرد، چنين را او ضربت يك به بهرام ايستاد، حرب به وى با چون. طلبيد بهرام حرب خويشتن كرد سرزنش
 حرب سپاه دو هر روز آن پس. است چنين وى ضربت بگريختم وى از من كه مرد اين كه بدانى تا فرستادم تو بسوى
 .آمد خسته و شد كشته كس بسيار و كردند

 ٧٩٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 شب سديگر پس شدند، كشته كس بسيار همچنان و ايستادند حرب به و برخاستند همچنان روز ديگر. بازگشتند شبانگاه
 وى نام بود مهترى را ايشان و. كنند حرب عجم سوار هزار بيست اين تا بياساييد فردا شما كه فرستاد كس را روميان پرويز
 بسيار و كردند حرب و برفتند. كن حرب امروز و برو: گفت را او پرويز روز ديگر. بود عجم سرهنگان از االرمنى، موچيل
 .بازگشتند شب و شدند كشته روى دو هر از خلق

 و كرد اجابت پرويز. مرا تو يا بكشم ترا من يا تن، به تن است، دو هر ما ميان حرب فردا كه فرستاد كس پرويز سوى بهرام
 اگر باشد چه: گفت پرويز. شوى بهرام حرب به تو كه نپسنديم ما: گفتند بسطام و بندوى روز ديگر. كرامة و نعم: گفت
 خواهش چند هر. اندرايد عذاب به من از شما تا شد دير كه برهيد ما از نيز شما و برهم خويشتن از من بكشد؟ مرا وى

 اگر: گفت و داد آواز را پرويز و آمد بيرون خويش لشكر از بهرام. كردند راست صفها ديگر روز و. نداشت سود كردند
 كه خواست و افگند پرويز بر خويشتن بهرام. كردند حمله را ديگر يك مر و آمد بيرون پرويز. آى بيرون خواهى ملك
. بگرفت وى بر راه و آمد وى پيش بهرام شود، خويش لشكرگاه با كه خواست. بگريخت وى پيش از پرويز زندش، ضربتى
 زاده حرام يا كه كرد بانگ بهرام رسيد، كوه بنزديكى چون. بتاخت و نهاد بيرون سر بماند، اندر لشكر دو ميان به پرويز
 به سر و كرد بيرون سالح و بازداشت دست را اسب و آمد فرود اسب از پرويز! شمشير پس از و كوه پيش! شوى؟ كجا
 كوه نيمه به پرويز چون. نهاد بر كوه به پرويز پس از سر و اسپ از آمد فرود رسيد، كوه نزديك چون بهرام. برنهاد كوه
 سوى سر كسرى. زند تير به كش كرد زه به را كمان و رسيد نزديك بدو بهرام. برشدن نتوانست و بلند كوه بر بماند رسيد
 و آمد اندر پرويز تن به نيرويى. ستمگاره اين از رس فرياد مرا كند، ستم همى من بر كه دانى! ربّ  يا: گفت و كرد آسمان
 كوه سر به كه خواست بهرام. بود شده ناپديد وى چشم از پرويز آورد، زه به كمان بهرام تا برشد، كوه سر به و بشتافت
 .برشدن نتوانست برشود،

  اين و برد، كوه سر بر را او و بگرفت پرويز دست و بيامد اى فريشته گويند مغان و

 ٧٩٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .شد باز خويش سپاه به برنشست و آنجا از آمد فرود بهرام پس. است دروغ سخن

 هر را روم و را عجم لشكر پرويز. شد خويش لشكرگاه به و. شد باز خويش اسب بر و آمد فرود كوه از پرويز بود زمانى
 يا: گفت را پرويز مر بندوى. بازگشتند دو هر و شدند كشته كس بسيار و شب تا نيز روز آن كردند حرب و كرد يكى دو

 و نيايند تو سوى همى بيم از ايشان و است بيگانه را ايشان بهرام بودند، هرمز آن و تواند سپاه از هم بهرام سپاه اين! ملك
! عجم مردمان يا كرد آواز و تنها بيستاد بهرام لشكرگاه برابر و بيامد اندر شب به بندوى. ده زنهار را ايشان. آمدن نيارند
. ها گذشته همه از است ايمن وى آيد زنهار به امشب كه هر. داد زينهار همه را شما كسرى و پرويز، خال ام، بندوى من

 و بگريخت بديد را بهرام چون بندوى. كرد بندوى آهنگ و گرفت دست به نيزه و نشست اسب بر بشنيد وى آواز بهرام
 .آمدند پرويز سوى بهرام لشكر همه شب آن و. آمد باز پرويز لشكرگاه به

 .بود نمانده بيش بهرام با هزار چهار مرد هزار صد آن از بهرام با بود بامداد چون

 مداين به كسرى و. مرد هزار چهار آن با گرفت خراسان راه و برنهادند بار تا بفرمود. رفتن ببايد: گفت را مردانشاه بهرام
 اندر را بهرام سديگر روز و برفت سرهنگ آن. بفرستاد بهرام پس از مرد هشتصد با خويش سرهنگان از مردى و آمد باز

 خواهش وى بكشد، كه خواست و گرفت اسير را او و كرد هزيمت را لشكرش و كرد حرب وى با و بيستاد بهرام. يافت
 حاجت تو به مرا كه باز خداوندت به شو: گفت و كرد رها را او بهرام. بيايم خواهى تو كجا هر تا مكش مرا: گفت و كرد

 با [١٤٥ a] پير گنده زنى خانه به آمد فرود اندر دهى به روستاها بدان. رسيد همدان حدود به تا برفت بهرام و. نيست
 .بود تاريك شب و بود درويش سخت زن آن و. خويش خاصه غالمان

 شراب و دادند، را پير گنده آن مر آمد بيشى چه هر و بخوردند لختى و كردند بيرون طعام داشتند، خورش صندوق را بهرام
 .كردن بيرون نتوانيم: گفتند بود، اندر ديگر جاى به قدحها و لختى ايشان با بود

 آب من: گفت و بياورد شكسته كدوى يكى زن آن خوريم؟ شراب او اندر ما كه دارى چيزى: گفت را پير گنده آن بهرام
  بدان مى و بستد او از بهرام. خورم اين اندر

 ٧٩٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :گفتا. ريخت زمين بر وى پيش و آورد نقل غالم خواست، نقل پس. خورد همى

 آنجا نقل اين تا دارى طبقى: گفت را پير گنده آن بهرام. كردن بيرون نتوانم است اندر صندوق به: گفت ندارى؟ طبق
. خورم اين بر نان من: گفت بنهاد، بهرام پيش و كنند، زنان چنانكه آميخته، سرگين با گلين بياورد طبقى زن آن بركنيم؟
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 وى پيش پير گنده آن و كرد كار بهرام اندر شراب پس. آمد همى آن از سرگين بوى و خورد، همى و بركرد آنجا نقل بهرام
 جهان؟ اين خبرهاى از دارى خبر چه: گفت را زن آن. كرد صبر بهرام و آمد همى ناخوش بوى كدو آن از و بود، نشسته
 :گفت

 همى مردمان: گفت بهرام. كرد هزيمت را بهرام و كرد حرب بهرام با و است آورده سپاه روم از پرويز كه شنيدم ايدون خبر
 خطا؟ يا كرد صواب اين بهرام اين كه گويند

 همى چاكرى همان را بهرام بود، ملك بيت اهل از نه او! است كار چه ملك به را بهرام و كرد خطا گويند همى: گفت زن
 بوى نقلش از و آيد كدو بود همى بهرام نبيد از كه است آن از! زن يا: گفت بهرام. زيستى همى خوش تا كردن بايست
 .سرگين

 ميان است كوهها دامغان حدود به رسيد قومش به چون. شد خراسان به آنجا از و شد رى به و برگرفت سپاه روز ديگر پس
 از و قارن، او نام بود ملكى را ايشان و. باشند كوهيار مردمانى آنجا و است، بسيار دههاى اندر بدو و جرجان، و قومش

 بود داده دستورى را او نوشروان و مال، به و نسب به بود كه بزرگوارى از بود داده بدو مملكت نوشروان و بود ملكزادگان
 بدو همه را كوهها آن و بود، شده پير و بود، داده دستورى همچنان را او رسيد هرمز به چون و نشيند، زرّين تخت بر كه

 .خوانند باز وى فرزندان به هم امروز تا و بازخواندندى،

 كس وى سوى بهرام. فرستاد بهرام پيش مرد هزار دوازده با را پسر و بگرفت بهرام راه و آمد بهرام پيش سپاه با قارن
 قارن. نيازردم ترا و بگذشتم سپاه با من كه است اين نه تو از من پاداشن و نيازارم، ترا و بروم تا ده راه مرا كه فرستاد
 به تا فرستم پرويز باز ترا من. كردى آشوب پر جهان همه و اى شده عاصى خويش خداوند بر تو كه ندهم راه: گفت
 را حرب بهرام نكرد، بهرام فرمان قارن چون. بفرستمت و كنمت اسير و كنم حرب تو با نه يا آيى طاعت به نيكويى
 و مرد، هزار چهار با بياراست

 ٨٠٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بكشد، كش خواست و گرفت اسير را قارن و بكشت، بسيار و بشكست را ايشان. بودند مرد هزار دوازده قارن سپاه با
 را او بهرام. كن عفو مرا پيرم مردى من و شد كشته خود پسر و آورد، پسر اين تو حرب به مرا: گفت و كرد خواهش قارن
 .شد تركستان به آنجا از و جيحون لب تا شد خراسان به و برفت و كرد رها
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 نيكو و بپذيرفت را او خاقان و شد زنهار به خاقان سوى بهرام. خاقان وى نام پرويز، خويش نه بود ملكى اندر تركستان به و
 اندر تركستان به را بهرام تا كرد حيلتها پرويز و تركستان، اندر]  مردانگى از[ كرد كارها بسيار بهرام و. داشت همى

 .بگوييم اين از پس بهرام قتل و شد پرويز زن و بيامد نام، گرديه را بهرام بود خواهرى و. بكشتند
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  شوبين بهرام گريختن پس از پرويز پادشاهى

 دستى را پرويز و شد شاد قيصر. كرد آزادى بسيار روم سپاه و ثياطوس از قيصر، سوى نوشت فتحنامه پرويز چون گفتا
 باز اندر مردمان پيش خلعت آن كسرى. كرده نقش چليپاها وى بر و نسيج ديباى خويش، جامه خاّصه از فرستاد خلعت
 اين بر: گفت كسرى. ببينند ترا رعّيت و سپاه تا پوش اندر را خلعت اين! ملك اى: گفت ثياطوس. بنمود را همه و كرد
 .بشورند من بر و شدم ترسا من كه پندارند من سپاه پوشم اندر من اگر و است، چليپا جامه

 چه كه بپرسيد را موبد كسرى. است واجب چنين نه تو بر وى حقّ  و باشى داشته خوار را قيصر نپوشى اگر: گفت ثياطوس
 حقّ  و ببينند مردمان تا بپوشى زمان يك جامه اين اگر ندارى، باز دست خويش دين تو كه دانند مردمان: گفت موبد گويى؟
 همه و بكرد بزرگ مهمانى و بساخت طعام روز ديگر كسرى. باشد روا كنى شاد روميان همه با را ثياطوس و بگزارى قيصر
 سر بر و آمد بيرون مردمان پيش و پوشيد اندر جامه آن كسرى بنشستند خوان به چون پس. بخواند روم و عجم سپاه

 همى ديگر يك با مردمان. بودند پاى بر بسطام و ثياطوس و بندوى و خوردند، همى طعام مردمان و گشت، همى خوانها
 همى مردمان: گفت را پرويز نرم نرم بندوى. پوشيد اندر چليپا با جامه اين كه شد اندر قيصر دين به كسرى همانا كه گفتند
 از تو كه بدانند تا باژگير و بستان زمزم و كارد و [١٤٥ b] بايست خوان سر بر گويند، چنين
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 .نشدى دين

 دعا را ايشان و گيرد زمزمه و آهن، از هم دسته برگيرد كاردى تن يك خورند نان جماعتى چون كه را عجم است چنان رسم
 جامه آن با بيامد كسرى. امروز كنند همچنين نيز مغان نگويند، سخن نخورند نان تا پس خورند، نان و شود خامش و كند
 و افگند خوان آن بر و بستد كسرى دست از كارد آن و بيامد ثياطوس باژگيرد، كه خواست بيستاد خوان سر بر و رومى
 دين بر وى كه است آمده اندر شما دين به كسرى نه: گفت را ثياطوس بندوى. كردن نتوان زمزمه چليپا جامه با: گفت
 جنگ ديگر يك با و است، قدر] را[ آن من چشم به: گفت ثياطوس. نيست قدرى وى چشم بر را چليپا و است، خويش
 بر اى طپانچه را ثياطوس بندوى. كردى تو كه است همين من پاداشن: گفت را كسرى ثياطوس. برآميختند هم به و كردند
 برفت بخشم آنگاه هم ثياطوس. كرد باز ديگر يك از را ايشان و آمد فراز بسطام و آورد، ناديده و بديد كسرى زد، روى
 .شد تباه كسرى بر جشن آن و برفتند ثياطوس با و برخاستند همه روميان سرهنگان از بود كس خوان آن بر كه هر و
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 را بندوى خواهى اگر كه كسرى سوى فرستاد كس ثياطوس و شدند، باز خويش لشكرگاه به روم سپاه همه روز ديگر چون
. آمد سخت را كسرى مر دو هر اين و بياراى، را حرب نه اگر و زد، روى بر مرا وى كه ببرم دستش تا فرست من سوى
 مريم. گويد چنين همى امروز و است كرده تباه من بر پادشاهى برادرت اين كه نبينى: گفت و مريم، شد، اندر زن سوى
 دستش خواهى اگر كه بگوى و بفرست را بندوى تو بود، جوانمرد و مهربان او و دانم، را خويش برادر من! ملك يا: گفت
 از و ثياطوس سوى بفرستاد را بندوى كسرى پس. بسالمت فرست تو باز و نيازارد را بندوى وى كه بكش خواهى اگر و ببر
 خود و آمدند فرود تا فرمود را سپاه و شد خشنود بندوى از و بود گفته مريم كه كرد همچنان ثياطوس. خواست عذر وى
 .آمد فرود

 فرستاد خلعت جدا جدا خويش مرتبت به را كسى هر و بنوشت روم سپاه همه نام تا بفرستاد را دبير بزرگ كسرى روز ديگر
 هزار و خوشاب، و آفتاب چون تابان و روشن كرده سوراخ مرواريد دينار هزار و. ثياطوس دست بر فرستاد دينار و درم و
 تا
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 اشتر هزار و بردعى اشتر هزار و تازى اسب هزار و) ؟( ناره اسب تا هزار و درم، هزار ده تايى هر قيمت زربفت، جامه
 كشته كه يكى آن و خواندندى، مرد هزار كه را سوار نه آن و. شد متحّير وى كه داد خواسته چندان را ثياطوس و. بختى
 .رفت تشييع به منزل يك ايشان با و كرد گسيل را ثياطوس و. فرستاد وى وارث به وى بهره بود، شده

 و. داد واليتها و كرد برّ  بودند شده روم زمين به وى با كه] را[ تن ده آن و بنشست، ملكت به و آمد باز مداين به پس و
 و اندازه، بى داد خواسته بود كرده بيرون مداين از را ايشان بهرام و بودند كرده مخالفت بهرام با كه را مرد هزار بيست آن

 ملكت تخت بر خود و داد، را او طبرستان و خراسان و رى و فرستاد خراسان به را بسطام و داد چيز بسيار را بندوى
 .بيستاد راست وى بر ملك و بنشست
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 ٨٠٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  تركستان اندر شوبين بهرام كار عاقبت

 و داشتى دراز زبان خاقان بر و يبغو، او نام بود برادرى را خاقان و. داد زينهار را او خاقان شد تركستان به بهرام چون و
 تا خواهى كه را خاقان مر گفت بهرام پس. آمدى اندوه سخت را خاقان و ترم، قّوت با من كه ترم حق ملك به من گفتى
 .فرمودم من كه داند كه نبايد ليكن و خواهم: گفت برهانم؟ برادر اين از ترا من

 وى جواب بهرام! گريخته اى كيستى بارى تو: گفت كنى؟ چنين چرا: گفت را او بهرام كرد، دراز زبان آمد اندر يبغو چون
. بود روا: گفت. آى بيرون اسب پشت بر من با است، زخم جاى نه اين: گفت بهرام كرد، بهرام زخم آهنگ يبغو. داد باز
 او و آورد بيرون پشت به و وى شكم بر بزد تيرى بهرام. نكرد كار بزد، ضربتى و آمد اندر يبغو. شدند بيرون همانگاه پس
 خرس كنيزكى را خاتون مر و كند، كارى نيز بزرگ خاتون بجاى كه خواست پس. داشت سپاس آن از خاقان و بكشت را

 .داشتى بزرگ را بهرام مر نيز خاتون و آورد، باز را كنيزك آن و برفت بهرام بر، كوه به بود برده

: گفت و مردانشاه، وى نام بفرستاد را سرهنگى و بترسيد وى از. دارد نيكو را بهرام مر ترك ملك كه شد آگاه پرويز پس
 ترك ملك. بداد ها نامه و بهرام، پنهان از را خاقان مر آورد خلعتها بسيار و بيامد مردانشاه. بكشى را بهرام تا كن حيلت
 او خاتون ناپاك، و خونخوار و پير بود تركى و داد، را او ها هديه آن و رفت خاتون نزد مردانشاه. نكنم اين هرگز من: گفت

  ترك آن. داد را او درم هزار بيست و بخواند را
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 زهر به اى دشنه و خواست، بار و آمد بهرام نزديك روز ديگر و كرد بدرودشان و داد را خويش كودكان و برد خانه به درم
 و شد بهرام فراز ترك آن. كن خالى جاى: گفت را بهرام دادندش، بار بود، كرده پنهان اندر آستين به داده [١٤٦ a] آب
. بردند خاقان پيش را ترك و آمدند اندر بهرام كسهاى. داد آواز و بگرفت را او بهرام. زد اندر بهرام پهلوى به دشنه آن

 .بود آمده خاتون پيش كه داد درم هزار بيست مرا مردى: گفت ترك آن را؟ بهرام كشتى چرا كه وى از بپرسيد

 گرديه پس و. بمرد آمد شب چون بهرام و بكشتند را ترك آن پس. بود بگريخته وى. كنيد طلب را مردانشاه: گفت خاقان
 ستودان به آنجا و آورد قومش زمين به و كرد اندر تابوت به را او بود، بهرام چون مردى به و بود، زنش و بود خواهرش

 كه گرديه به فرستاد كس پرويز شد، عاصى بسطام چون و كرد، زنى به را او بسطام. شد خراسان به و برفت گرديه و كرد
 .كرد زنى به را او كسرى و رفت، مداين به پس و بكشت را بسطام وى. كنم زنى به ترا من كه بياى و بكش را بسطام
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  عمرش مّدت و پرويز كار عاقبت

 نيامد گرد و نبود خواسته چندان عجم از را ملك هيچ و بود، پادشاه سال هشت و سى پرويز شد، كشته بهرام چون پس
 ياقوت از بود پايه چهار را آن و گفتندى، طاقديس تخت را آن و ارش، صد آن باالى بود زرين تختى را او و. را پرويز كه

 همه از نام، شبديز بود اسبى را او و گنجشكى، خايه چند يكى هر بود مرواريد دانه هزار صد اندر وى تاج به و. سرخ
 به يكى هر وى پاى و دست بستندى، نعل چون و. بود افتاده وى دست به روم از و افزونتر، بدست چهار به جهان اسبان
 به را آن مر تا بمرد، شبديز چون بفرمود و. دادندى آن از هم را شبديز خوردى خسرو كه طعام هر و بستندى، ميخ هشت
 و گريستى، همى و نگريستى همى اندر نقش بدان خواستى شبديز آرزوى كه گاه هر را پرويز و كردند، نقش اندر سنگ
 .است كرده نقش شبديز آن بر پرويز و كرمانشاهان، به است همچنان امروز

 عجم ملك و. آن از تر خوى خوش و نبود نيكوتر وى از ترك و روم همه اندر كه رومى كنيزكى نام، شيرين بود زنى را او و
 بود، عاشق او بر فرهاد كه بود آن اين و. نيافتند او چون تركستان همه به و فرستاده، ترك به و بود كرده نقش وى صورت

 اكنون است بينداخته كوه آن از فرهاد كه سنگ پاره هر كه است بكنده چندان بيستون كوه كه بود شيرين بهر از فرهاد و
 و خوانند، آورد باد گنج را آن بود گنجى نيز را پرويز و. است آنجا همچنان امروز و داشتن، نتوانند بر مرد صد به را آن
  كه بود گنج آن آن

 ٨٠٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 غرقه باد را كشتيها و ديبا، و ياقوت و مرواريد و گوهر و زر همه بود بار كشتى هزار فرستاد، همى حبشه سوى الروم ملك
 سزاوارترم گنج بدين من: گفت پرويز. بود كرده نام آورد باد گنج را آن و افتاده، پرويز دست و بود آمده موج بود، كرده
 .است آورده من سوى باد را اين كه

 مركب اسب هزار هشت آن جمله از و آويختندى، ايشان سر بر توبره كه استر و بود اسب هزار پنجاه را پرويز مر نيز و
 هزار دوازده نيز و. رامشگر آزاد، و بنده بود كنيزك هزار دوازده اندر كوشك به نيز و بودش، پيل هزار نيز و خاّصه، بود
 دست كه دستارى و افشار زرمشت چون. نبود را ملك هيچ كه را او بود چيزها ديگر و خوانند تركى را آن كه بودش اشتر
 و باربد چون داشت مطربى و. آن شوخ جز نسوختى و افگندى آتش در شدى شوخگن چون و وى، اندر ستردى بدان را
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 هشت و سى چون و آمد، بيرون مّكه به الّسالم عليه پيغامبر بگذشت سال بيست پرويز ملك از چون و!) ؟( سابرسربودس
 .الّسالم عليه بگوييم ما پيغامبر عالمتهاى و آيتها اكنون. كرد هجرت پيغامبر شد، تمام سال
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 ٨٠٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  الّسالم عليه ما پيغامبر معجزات و عالمات ذكر

 و بشدى، آنجا]  آبادانى به[ درم هزار پانصد بارى هر بشكست، بار دو مداين ايوان طاق كه بود آن عالمتى نخستين
 نو چيزى: گفتند بودن؟ شايد چه اين: گفت را منّجمان پرويز پس. است طاقديس تخت و تاج صفت همچون آن صفت
 اندر رود به كه خواست پرويز بار دو و ببرد، آب نيز را پول آن و مداين، كناره بر بود پولى نيز و. عالم اندر آيد پديد
 از مرد يكى قيلوله، وقت تنها بود نشسته اندر خانه به پرويز روزى ديگر و. كرد نفقه درم هزار پانصد نيز پول آن بر و افتد،
 بشكند تو ملك و دين نه اگر و بدو بگروى اگر است، حق محّمد اين: گفت را او و دست، به چوبى آمد اندر او خانه در

 .آمد باز بار دو و بود اى فريشته آن و بشكست، را چوب آن و بشكستم، چوب اين من چنانكه

 كه بود آن مورق اين و. مورق بكشتند، را روم ملك و بودند آمده گرد روم مردمان كه بود آن پيغامبر عالمت ديگر و
 چون. بنشاندند را پرويز و بشكست را بهرام تا بفرستاده او با سپاه با را خويش پسر و بود كرده نيكويى آن پرويز بجاى
 كه گفت و آمد [١٤٦ b] كسرى سوى و بگريخت ثياطوس اين و فوقا، او نام بنشاندند، ديگر ملكى و بكشتند را مورق
 و. سپارد بدو ملك و برود ثياطوس با تا فّرخان، وى نام سرهنگى با كرد بيرون مرد هزار دوازده پرويز. رسيد چه من پدر بر

 و بكشد همه را آن ترسا آن و شود المقّدس بيت به تا صدران، نامش بفرستاد ديگر سرهنگى

 ٨٠٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به آن: گفت ثياطوس. زمين زير بودند كرده پنهان وى پدر چليپاى آن ترسا آن و بشد، ثياطوس. فّرخان سوى آيد روم باز
 ملك. فرستادند پرويز پيش را آن و آوردند، باز چليپا آن و بيامدند تا بكشت علما آن از ترسا هزار سه پس. آريد باز جاى
 .بسوخت را آن عجم

 وى كه نخواهيم را مورق پسر ما: گفتند و آمدند گرد روميان. سپرد ثياطوس به و بگرفت روم همه و برفت فرخان اين و
 به مردمان و. روميان دست از ملكت به بود فّرخان همان پس. خويشان آن و كند طلب پدر خون و بود پدر همچون فردا
 است، يكى ما با عجم و نيستيم، كتاب اهل نيز ما و نيستند كتاب اهل عجم ملك: گفتند و كردند شادى بدين مّكه
 .نگردد پادشاه روم به ديگر هيچكس هرگز گرفتند، غلبه را روم اكنون

 بـَْعدِ  من ُهمْ  وَ  اْألَْرضِ  َأْدَنى في. الرُّومُ  ُغِلَبتِ . الم: گفت و فرستاد آيت الّسالم عليه ما پيغامبر بسوى جلّ  و عزّ  خداى
 پس. الِعْشَرةِ  الى الثالثة فوق ما اللُّغةِ  فى الِبْضعُ  و ٤ -١: ٣٠. بـَْعدُ  من وَ  قَـْبلُ  من اْألَْمرُ  ِللَّهِ  ِسِنينَ  ِبْضعِ  في. َسيَـْغِلُبونَ  َغَلِبِهمْ 
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 ابىّ . خواند قريش بر آيت اين و آمد اندر مزگت به عنه اهللا رضى صّديق بكر ابو و گشتند، شاد پيغامبر ياران آيت بدين
 بندم پيمان من: گفت بكر بو. نشوند غلبه روميان نيز هرگز و گويد، همى دروغ محّمد و نيست چيز خبر اين: گفت خلف

 .سال سه تا بستند پيمان پس. تو با

 .نه تا بود سه از بضع كه مبند سال سه بكر با يا: گفت. شد آگاه الّسالم عليه پيغامبر

 .بستند پيمان سال هفت تا و افزون، روزگار و كرد افزون گروگان و رفت باز بكر ابو

 به كردند صد اشتر و كردند سال نه اجل پس. االجل فى ابعد و الخطر فى زد بكر با يا: گفت الّسالم عليه پيغامبر
 و را قمار كه بود آن از پيش ايشان گروگان اين و. خويش دروغ از داشت شرم محّمد: گفت خلف بن ابىّ  و. گروگان
 َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّْيطانِ  َعَملِ  من رِْجسٌ  اْألَْزالمُ  وَ  اْألَْنصابُ  وَ  اْلَمْيِسرُ  وَ  اْلَخْمرُ  ِإنََّما: را ها مخاطره اين و آمد نهى آيت را گروگان

 غلبه عجم بر روم ببود، مدينه به سال دو چون و. شد مدينه باز و بود مّكه به سال پنج اين از پس ما پيغامبر و. ٩٠: ٥
 و بشد عجم دست از روم ملك و شدند

 ٨١٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .افتاد هرقل باز

 و كرد حرب عجم ملك با و فّرخان پس از بيامد هرقل و شد، هزيمت روم از فرخان و كرد صافى را روم هرقل چون پس
 آنجا و خوانند، الملك دسكرة را آن و است حّجاج راه به آنكه آمد، دسكره به و بگريخت و شد هزيمت عجم ملك

 روم به قيصر و كرد صلح پرويز با قيصر پس نبود، بزرگتر آن از شهر اندر عراق سواد به و استوار، و بزرگ بود حصارى
 ال اهللا َوْعدَ . الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  ُهوَ  وَ  َيشاءُ  من يـَْنُصرُ  اهللا بَِنْصرِ . اْلُمْؤِمُنونَ  يـَْفَرحُ  يـَْوَمِئذٍ  وَ : گفت جلّ  و عزّ  خداى پس. بازگشت

 بهر از شدند شاد مؤمنان شدند، غلبه روم به آن ترسا چون كه است ايدون آيت اين معنى و. ٦ -٤: ٣٠ َوْعَدهُ  اهللا ُيْخِلفُ 
 چون. بدر چاه به بودند آورده سپاه كافران بودند، شده غلبه روميان كه ايّام بدان و بشكست دل را قريش كافران آنكه
 .كرد مقهور را ايشان خداى و شدند اندوهگين شنيدند روميان خبر

 ديد خواب به بخفت اندر كليسيا به وقتى هرقل آنگاه پس بداشت، روم سال هفت فّرخان كه بود آن روميان غلبه سبب و
 و آيدى فرود آسمان از فريشته يكى و است، عجم ملك اين كه گويند نشسته، بر تخت به خويش پيش ندى بى مردى كه
 .كن خواهى چه هر گويد و دهد هرقل دست به و كندى گردن به رسن را عجم ملك اين
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 و بگريخت، عجم ملك و كرد ويران را عجم همه و بيامد و كرد عرض مرد هزار هفتاد. شد بيدار خواب از هرقل پس
 اين و الخلق ناقص آيد فرزندى تو پشت از كه بودند گفته را او نيز و بگريزى، تو كه بودند گفته را عجم ملك منّجمان
 .برود وى دست بر ملكت

 تا نگذاشتندى پسران اين بنزديك را زن هيچ و بركردند، موّكالن و داشتند باز حصار به را او پسران همه تا بفرمود پرويز پس
 الروم ملك و حرب، به شدند روم ملك بسوى دو هر فّرخان، و ايران شهر برادر، دو پس. نشود تباه ايشان بر پرويز دل

 .شديم هزيمت ما كه بياگاهانيدند را ملك و بازگشتند ايشان و كرد هزيمت را ايشان

 عجم ملك پس. شد ناخوش وى بر نيز ايشان دل و آمديد، هزيمت شما: گفت و كرد زندان به و بازداشت را همه پرويز
  روم و شام سپاه آنكه بر الروم ملك با كرد صلح

 ٨١١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را پرويز و آدمى مثال بر بيامد فريشته يكى و آمد، بيرون حصار از عجم ملك و نوشتند صلحنامه و باشد، را الروم ملك
 [١٤٧ a] .الّسالم و. بود قار ذى حرب پيغامبر عالمت ديگر و نگرويد، هم و بگرو، محّمد دين به: گفت
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 ٨١٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 قار ذى سر بر عجم و عرب حرب خبر

 بودى ترجمانى عجم ملوك در بر نيز آن از پيش و باز نوشروان وقت از پرويز خسرو درگاه بر كه بود آن حرب اين سبب و
 زبان هم كه بود مردى عرب در و. كردى باز آن جواب و برخواندى او عجم ملك به نبشتى نامه كه ملكى هر و فيلسوف،

 آن سخن او اى، نامه يا آمدى رسولى عرب ملوك از چون تا بودى پرويز خدمت در پيوسته و پارسى زبان هم و دانست تازى
 بهر از همچنين و. كردى جواب و برخواندى پارسى به را نامه و كردى ترجمه را عجم ملك مر پارسى به و بشنيدى رسول
 .بودى ترجمانى را يك هر خزران و هندوستان و ترك و روم ملك

 و بود عرب ملك بيت اهل از هم مردى و خواندندى، العبادى زيد بن عدى را او بود، عرب ملوك بهر از كه ترجمان اين و
 هر و. المنذر بن نعمان نشستى، عرب ملك كه آنجا بود، حيره به ومانش خان و بسيار، است شعرها را او و بود، پير مردى
 به و بودى همى المنذر بن نعمان با و كردى راست خويش كدخدايى و بيامدى و خواستى دستورى ماه سه كسرى از سالى
 بود سال دير و دادى، عطاها و كردى گرامى را او نعمان و كردى، پايمرديها آنجايگه نعمان بهر از و. بازگشتى كسرى در
 گشته ميراث را ايشان كار آن و بود، بوده هرمز ترجمان و بود كسرى ترجمان ايّوب بن زيد پدرش و. بود كسرى در بر تا
. بگذاشتى خويشتن خليفتى به را برادر آن شدى، خانه به و برفتى كسرى در از عدى چون نام، ابىّ  بود برادرى را او و. بود
  مردى و

 ٨١٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .داشتى نيكو را اوس]  ابن[ اين نعمان و بود دشمنايگى عدى با را او و] مرينا[ بن اوس]  بن عدى[ وى نام حيره به بود

 در بر زيد بن عدى: گفت را نعمان مر اوس ابن. كرد همى كسرى حديث و بود نشسته نعمان با اوس]  ابن[ اين روز يك
 و داد، ملك را نعمان تا را كسرى مر كردم مشورت من و دارم راست همى نعمان بر ملك اين من كه گويد همى كسرى
 .بشنيدم وى از اين من: گفتا گفت؟ كه ترا مر سخن اين: گفت نعمان. بازستانم وى از خواهم اگر

 ندانست عدى و كرد، اندر زندان به و بگرفت را او نعمان، خانه به بيامد عدى چون و گرفت اندر دل به سخن اين نعمان
 :فرستاد او سوى و نيكو سخت گفت شعر بيت دو. است كرده گناه چه كه

  المتبّغض المجرم جزاء هذا و            سخطة بالودّ  كافأت منذر ايا         
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  بالمتعّرض منك بودّ  فلست            كرامة منك الحسن جزاء انّ  و            

 بسوى كرد نامه عدى پس. كرد مى او كشتن تدبير و داشت همى زندان اندر را او و نينديشيد سخن اين از نعمان و
 از كرد بيرون رسولى آنگه هم و گرفت خشم نعمان بر كسرى. كرد آگاه را كسرى مر ابىّ . كن آگاه را كسرى كه برادرش
 من سوى و زندان از كن بيرون را عدى كه نعمان به نوشت نامه و فرستاد نعمان سوى و بزرگ، مردى خويش، سرهنگان
 .فرست

 زندان اندر كشته و كردند خبه را عدى تا بفرمود و زندان به فرستاد كس آيد، همى رسول كه بدانست چون نعمان
 چرا بودم، بازداشته مزاح به را او من: گفت نعمان داد، نعمان به نامه و بيامد كسرى رسول چون روز ديگر. بگذاشتند
 چون رسول. آر بيرون خويشتن] با[ را او و رو زندان به تو: گفت را رسول پس! كردن؟ آگاه سخن بدين را كسرى بايست

 نعمان سوى رسول. گفتن نيارستيم را نعمان ما و است مرده باز دى از او: گفت زندانبان. يافت مرده را او شد زندان به
 را كسرى: گفت و بداد دينار هزار را رسول نعمان. بگويم را كسرى من و كشتى را او تو كه كرد جنگ او با و آمد

 .بگفت همچنين را كسرى و بازگشت رسول. بمرد بيرون او و كرد بيرون زندان از تو نامه به را عدى كه بگوى

 ٨١٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هم بود دبير و بود آموخته زبان دو هر و بود تر فصيح و تر اديب پدر از عدى، بن زيد او نام حيره، به بود پسرى را عدى و
 و شد، كسرى در به و بگريخت حيره از و بترسيد عدى بن زيد بكشت، را عدى مر نعمان چون. تازى به هم و پارسى به

 سه دو سالى و. داد وى به او شغل و پدرش جايگاه و داد خلعت و بنشاند پدر جايگاه به را او تا بگفت را كسرى عّمش
 بفرستادى را خصىّ  سه سال هر كسرى پس. كند بدگويى را نعمان چگونه كه جست همى رخصت زيد و برآمد، اين بر

 كنيزكان آن صفت آنگه و را، او خواب جامه آوردندى كنيزك را او تا تركستان به يكى و خزران به يكى و روم به يكى
 يافتى صفت بدان كنيزك اگر بشدى، خصىّ  آن. خواهم صفت بدين كنيزك كه بفرمودى كسرى و پاى، تا سر از بنوشتندى
 زنى به را او كسرى تا بياوردندى بودى كه كس هر بزرگان، و ملوك و توانگر و درويش از يافتى آزاد اگر و بخريدى،
 كه بود آن صفت اين اصل و]. بود[ همچنين باز نوشروان وقت از بودند پرويز پيش از كه عجم ملوك همه رسم و. كردى
 ملك نام و كرد، غارت را شام و شد شام به او نوشروان، قبل از بود عرب ملك كه خواندندى الّسما ماء ابن را او كه منذر
 به او دست به و زادگان، ملك از يافت كنيزكى وى سراى در بر و بكشت را او و بود، الغّسانى شمر ابى بن الحارث شام

 به او صفت و فرستاد نوشروان به را كنيزك آن منذر. تر نيكوروى او از نبود زنى عجم و روم همه اندر و بود، افتاده بندگى
 .كرد پارسى به نوشروان بهر از را صفت آن مترجم و است، چنين كنيزك اين صفت كه بنوشت تازى
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 اندر خزانه به كنيزك صفت آن نوشروان [١٤٧ b] .افتاد بموقع و جايگير سخت و آمدش خوش بشنيد، او صفت نوشروان
 صفت و دادى، را او نسخت آن فرستادى را خصّيان كه واليتها اندر كردن طلب خواستى كنيزكى نوشروان گه هر و نهاد

 :بود چنين تازى به كنيزك

 :كنيزك صفت ذكر

 زّجاء، شّماء قنواء، عيناء، حوراء، دعجاء، طفاء، و قمراء، بيضاء الثغر و البدن و الّلون نقّية القوام، و الخلق معتدلة جارية
 الشعر، جثلة القّد، شهّية الخّد، اسيلة

 ٨١٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 المعصم، حسنة العضد، و المنكب مشاشة ضخمة الثدى، كاعب الّصدر، عريضة عيطاء، القرط، مهوى بعيدة الهامة، عظيمة
 ريّا الفخذين، لّفاء الكفل، رابية القبل، رداح الوشاح، ىغرث الخصر، خميصة البدن، طى لطيفة البنان، سبطة الكفّ  لطيفة

 مكسال المشى، قطوف القدم، و الكعب لطيفة الخلخال، مشبعة الّساق، مفعمة الركبة، عظيمة المأكمتين، ضخمة الروادف
 رزينة، حيّية، بؤس، فى تغذ لم الّنفر عزيزة االنف، ذليلة سفغاء، ال و بخنساء ليست للسّيد، سموع المتجّرد، بّضة الضحى،
 فى االمور احكمتها قد قبيلتها، جماع دون بفصيلتها و فصيلتها، دون ابيها بنسب تقتصر الحال، كريمة ركينة، حليمة
 و البيت، تزين[ الّصوت، رهوة اللسان، قطيعة الكّفين، صناع الحاجة، اهل عمل عملها و الشرف اهل رأى فرأيها االدب،
 و الوثبة تبادرك شفتاها، تذبذب و وجنتاها، تحمرّ  و عيناها، تحملق انتهت، تركتها ان و اشتهت، أردتها ان] العدوّ  تشين
 .معروفه كالمها

  صفت آن پارسى

 ناخن به تن همه و بناگوش و روى لون، سپيد كوتاه، نه و دراز نه تمام، باال و راست خلقتش است كنيزكى كه است ايدون
 و. گشاده ابرو دو ميان و كمان، چون طاق به ابروان آفتاب، و ماه گونه به غالب سرخى به او گونه سپيدى و سپيد، پاى

 كوتاه نه گردن بزرگ، نه و خرد نه ميانه سرش و. گش و دراز و سياه مژگان و سپيد، سپيدى و سياه سياهى فراخ، چشمى
 جاى و معتدل، بازوان و كتفها سر سخت، و گرد و كوچك پستانى گرد، و پهن برى زند، كتف بر گوشوار كه دراز نه و

 و بلندتر پشت پس از كونه دو راست، بر با شكم و كوتاه، نه و دراز نه باريك، دست انگشتان فربه، و معتدل برنجن دست
 خرد پاى شتالنگهاى سطبر، ساقها گرد، زانوها آگنده، و گرد پاى رانهاى باريك، بند گردن جاى و باريك، ميان و آگنده،

 هرگز نبرد، فرمان را خويش خداوند جز كه فرمانبردارى فربهى، از بود كاهل برود چون گرفته، و خرد پاى انگشتان گرد، و
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 به اگر كريم، مادر سوى و پاك پدر سوى نسب و مردمى، با و خرد با و شرمگين برآمده، جاه و عزّ  به و ناديده سختى
  به اگر و روى، از به نگرى پشت

 ٨١٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كردن كار به كاريگر، اندر خانه به بزرگى، و شرف با روى، از نيكوتر نگرى پشتش به اگر و پشت، از به نگرى رويش
 چون سخن، كم و خاموش زبان به و برگرفتن، و نهادن و دوختن و شستن و پختن به حريص و پرهيزگار، دست به حريص،
 اگر و شود، دور تو از شوى دور او از اگر و كند، تو آهنگ كنى، او آهنگ اگر زبان، خوش و سخن خوش گويد سخن

 .تو آرزوى از شود سرخ چشمها و رويش نباشى وى با

 زيد دست به و بود نبشته تازى به نسخت اين و خرد، صفت بدين كنيزك تا بود نهاده خزانه اندر صفتها اين نوشروان پس
 نوشتن بود فرموده را زيد مر كردن نسخت و صفت، بدين كند طلب را كنيزكى تا خواست كسرى روزى پس. بود عدى بن
 منذر، بن نعمان دختر مگر صفت بدين ندانم و نديدم كس جهان در من: گفت را كسرى مر عدى بن زيد پس. پارسى به
 صفت بدين دختر آن كه دانست او و. است بوستان چون دختر آن روى و پارسى، به بود بوستان حديقه و حديقه، او نام

 كسرى به را دختر آن نعمان هرگز و شود، دروغزن او كه نبيند را دختر آن هرگز كسرى كه بود يقين را او ليكن و نيست
 .ندهند عجم به دختر هرگز عرب كه ندهد

 من به را دختر آن تا خادمى يا نعمان به نويس نامه: گفت را عدى بن زيد و كرد ميل نعمان دختر به دل را كسرى و
 با را او تو و باشد ساخته دختر برگ او بازآيى تا رو روم به تو و ده نعمان به نامه بروى چون: گفت را خادم پس. فرستد

 روا نخواهى را نعمان دختر تو اگر و يابد، بسيار روم اندر كنيزك چنين اين كه گفت را كسرى مر زيد پس. بياورى خويشتن
 نخواهد خود اگر و بود، زشت را مملكت خداوند و ندهند، عجم به را دختر و باشند ادب بى مردمانى عرب كه باشد
: گفت را خادم آن كند، مى نعمان به ميل زيد كه پنداشت بگرفت، ملكانه لجاج كسرى پس. نيكوتر تدبير به و بود اوليتر
 باز زود نه اگر و بياور بدهد دختر اگر شو، نعمان سوى اينجا از و مرو روم به تو و نخواهم، را نعمان دختر بجز خود من
 .بداد نامه و برفت خادم و نبشت نامه زيد. گويم من چنانكه را نعمان بنويس نامه تو: گفت را زيد و. گرد

 و لطف، به كرد نامه جواب و نشايند، را ملوك خدمت و ادب بى و باشند روى سياه عرب دختران كه داد جواب نعمان
 را دختر اين كه را ملك بگوى: گفت را خصىّ 

 ٨١٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 اين و. العرب اهل سواد عن لملك لمندوحة العراق مها فى انّ : نبشت نامه اندر و باشد، ملك شايسته كه يافتم چنان نه
 بود، كوهى گاو تازى به مها آنكه بهر از گردانيد، زشت كردن ترجمه به زيد [١٤٨ a] ليكن و نيكو و است لطيف سخنى

 اندر گويند نيز و نباشد، نيكوتر كوهى گاو چشم از چشم را چيز هيچ چهارپاى و مردم از جهان اندر كه گويند نيز و
 به و خوانند مها را چشم گاو زنان عرب و. نبود آن از تر خوب و تر لطيف چشم را چيز هيچ چهارپاى و مردم از جهان
 سخن اين معنى. باشد مهتر سّيد و بود، نيز مهترى سود و باشند، سياهان آن اسود و. معنى بدان كنند اضافت گاو چشم
 عراق به را ملك: كه بود ايدون معنى به و. العرب سودان عن لمندوحة العراق مها فى انا و: گفت او كه است آن نعمان
 .نباشد حاجت عرب سياهان به را او كه هستند چشمان سياه و چشمان فراخ چندان

 كه گويد همى ايدون كه نمود باز چنان و گفت، مهتران سودان و گفت گاوان ماده مها و بگردانيد تفسير به معنى اين زيد
 است شده ادب بى نعمان: گفت زيد پس. نيايند كار به را او عرب مهترزادگان كه هستند چندان را ملوك عجم گاوان ماده
 واليت از را نعمان كه خورد سوگند و آمد خشم را كسرى. ندهد را دختر آن او كه دانستم من و دارد فضول سر اندر و

 ستم به نيايد اگر و خوانم، خويش خدمت به يا بكشم را نعمان و دهم، را ديگر كسى عرب ملك و كنم معزول عرب
 كسرى چون كه بود مرد آن اين و. مرد هزار چهار با الطائي قبيصة بن اياس وى نام بود مردى كسرى در بر پس. بيارمش

 سه دو بر مهمانى به و آمد پيش را او اياس اين شد، گرسنه اندر راه به و شد همى روم زمين به و بگريخت بهرام پيش از
 .است آمده گفته يكبار قّصه اين و برفت، او با دليلى به خود و داد بيابان توشه و داشت مهمان را او روز

 و آمد كسرى خدمت به خويش بيت اهل از تن پنجاه با اياس خواند، درگاه به را اياس بنشست، ملك به كسرى چون پس
 را اياس گرفت، خشم نعمان بر پرويز چون. داد مهترى و كرد ساالر بودندى او درگاه بر كه مرد هزار چهار بر را او كسرى
 گردن را نعمان و بنشين آنجا و بگير حيره ملك و برو: گفت و عجم، از هم و عرب از هم داد بسيار سپاه را او و بخواند
 از بشنيد خبر اين نعمان چون. بفرست و ببند

 ٨١٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به همه داشت كه دختر آن و داشت آنچه سالح و اسب و خويش، زنان و بيت اهل و عياالن با بگريخت اياس پيش
 كس ياران و قبيله به و نبود، مهتر او از مرد شيبه بنى اندر و. اندر باديه به شيبان بنى از مسعود بن هانى او نام سپرد مردى
 پاره صد چهار او خانه سالح اندر و دادم، زنهار به تو پيش من فرزند و عيال و خواسته اين: گفت را او نبود، بيشتر او از

 و سپرد مسعود بن هانى بدين جمله اى، گونه هر از بسيار خواسته و بود تازى اسب تا صد چهار او اصطبل بر و بود جوشن
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 از نپذيرفتند را او شد، ايشان زنهار به بود، بسيار دستگاه طى به را او و طى، به شد خويش قبيله به و برفت زنش با خود
 .كسرى بيم از نپذيرفتند و دادند جواب اين نيز ايشان و شد، سعد بنى به و بشد آنجا از پس. كسرى بيم

 گناهى تو و خواه، عذر وى از و رو كسرى در به و برخيز: گفت زنش. شود كجا كه ندانست و شد متحّير نعمان
 راست: گفت نعمان. كسى هر از بينى همى كه خوارى و ذلّ  اين از بود بهتر بكشد اگر پس نكشد، ترا او اى، نكرده
 زمين آمد كسرى پيش چون پس. است كرده تباه عدى بن زيد او كار كه دانست و شد كسرى نزد و برخاست پس. گويى
 من كه است كرده ترجمه آن جز من نامه زيد، يعنى غالم، اين: گفت را كسرى و خواست عذر و كرد آفرين و داد بوسه
 .من بر گفت دروغ و بودم نبشته

. او خداوند نه اويى رهى تو كه پندارد خورد نبيذ و نهد سر بر تاج و نشيند تخت بر او كه كه هر! ملك اى: گفت زيد
 و! من؟ فرزند به يا آيد من به و است مرا عجم ملك كه بودى نشسته تخت بر كه حيره به گفتى تو نه: گفت را نعمان پس
 .گفت چنين او كه كسرى پيش در خورد سوگند اين بر

 نعمان دختر حديقه و بكشتند، و افگندند پيالن پاى در را او چهارم روز و روز سه بازداشتند را نعمان تا بفرمود كسرى
 حديقه چون پس. بازداشته دست عرب دين و بودند شده ترسا همه فرزندانش و نعمان و شد، غمگين بشنيد اين چون
 السماء ماء ابن را او آنكه بود، بزرگ منذر دختر هند و. شد هند صومعه به و برخاست كشتند، را پدرش كه بشنيد

 را صومعه آن امروز و بمرد، اندر ترسايى به تا كرد همى عبادت آنجا هم و كرده اى صومعه و بود شده ترسا و خواندندى،
 هند دير

 ٨١٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 قبيصه بن اياس كرد، هالك را نعمان كسرى چون پس. كرد همى ترسايى عمر آخر تا و شد آنجا نيز حديقه اين و. خوانند
 .بفرست و كن طلب را نعمان تركه كه كرد نامه را

 آن را هيچكس دارم جان تا داد جواب هانى. بفرستى نعمان تركه كه بايد: گفت و مسعود بن هانى به فرستاد كس اياس
 :گفت و كسرى به كرد نامه اياس. ندهم تركه

 حرب ايشان با اگر و باشد، معلوم خود را ملك و مبارز، و حربى و بسياراند مردمانى عجل بنى و بكر بنى و شيبان بنى قوم
 .بايد بسيار سپاهى كنم
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 تغلب، بنى از زرعه بن نعمان [١٤٨ b] او نام كسرى، در بر بود مردى. فرستد سپاه كه خواست بشنيد اين چون كسرى
 سر به شيبان بنى با تابستان به هانى اين و يافت، توان را ايشان دشوار و بپراگنند باديه اندر زمستان ايشان! ملك يا: گفت
 بنى هم و را بكر بنى هم و شيبان بنى هم نيست چاره و. است مدينه و بصره ميان به آب اين و. قار ذى آن نام آيند، آبى
. بفرست سپاه آنگاه يافتن، توان جاى يك به همه و آمدن، چاه آن سر بر را شيبان بنى قبايل همه و را ذهل بنى و را عجل
 :گفت كسرى

 اياس. تو پيش فرستادن خواهم سپاه كه باش آراسته را عرب حرب كه اياس بسوى فرستاد كس كسرى پس. گويى راست
 مسعود، بن قيس او نام شيبان، بنى از بود مردى پس. گفتن چيزى نيارست و عرب با كردن حرب آمد سخت سخن اين را
 .بود بسيار سپاه با و عرب، همه اندر بود مهتر و عراق، و سواد بر بود كسرى كاردار و

 خليفت كه قبيصه بن اياس نزد شو حيره به سواد اندر تواند با كه عرب همه با و كن گرد را سپاه كه كرد نامه بدو كسرى
 .مسعود بن هانى و وايل بن بكر و شيبان بنى با كردن حرب به كن يارى را او و است،

 كسرى بيم از و كردن، حرب خود خويشان و عرب قبايل با آمد سخت نيز را او رسيد، مسعود بن قيس به نامه اين چون
 بزرگان از كرد بيرون را مردى كسرى و. حيره به رفت اياس سوى و كرد گرد عرب از مرد هزار ده پس. گفتن نيارست هيچ
 با خراد هرمز او نام كرد بيرون ديگر سرهنگى او پس از و فرستاد، حيره به و مرد هزار دوازده با هامرز، او نام عجم،
 داد را او حرب و كرد مهتر سپاهها همه آن بر را اياس و آمد، گرد حيره به قبيصه بن اياس سوى نيز او و مرد، هزار هشت

 لشكر كه بفرمود و
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 بنى و بكر بنى و شيبان بنى با مسعود ابن هانى و. شد قار ذى سوى و برفت و بكشيد لشكر اياس. رو حرب به و بكش
 راى چه و گوييد چه: گفت و كرد گرد را خويش مردمان هانى بشنيدند، سپاه خبر چون. بودند نشسته قار ذى به عجل
 و است مرد هزار چهل ايشان با و است، من با كه فرستاد نعمان تركه و زنهاريان بهر از فرستاد كه سپاه اين كسرى زنيد؟
 جانها ما كه بدار را زنهارى تو: گفت را هانى مر سّيار، بن ثعلبة بن حنظلة وى نام بود مهترى را ايشان. هزاريم ده از كم ما

 .را خصم ندهيم زنهار و بدهيم

. بودند آب سر بر خود ايشان و داشتند روز دو آب عجم و بنشستند، ديگر يك برابر لشكر دو هر آمد، فرود اياس چون
 هانى و كردند باران تير عجم لشكر و كردند حرب روز ديگر و. آورد آب حبوبه و قراقر چاه از و كرد حيلت اياس پس
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 نرفتند، ايشان پس از بودند شده مانده و يافتند آب چون عجم لشكر. ببرد بود او با كه خواسته و مال آن و شد هزيمت
. بماندند قار ذى چاه سر بر هم شب آن و روز آن و نماند، چيزى پس. بخوردند همه چاه آن آب و آمدند فرود آنجا هم
 گفت و كرد گرد را خويش قوم جمله و آمد فرود شود، نمى ايشان پس از كسى كه ديد و بود رفته روز يك هانى چون پس
 شما سپارم، بديشان نعمان خواسته اين من! بميريم تشنگى از همه و آب، بى باديه و بيابان ما پيش شويم، همى كجا ما كه

 داريم جان تا و بازگرديم ما كه مشكن زنهار تو: گفتند و آمد عار سخن آن از را ايشان. مكنيد هالك باديه در را خويشتن
 .كردند حرب روز آن و آمدند اياس سپاه پيش و بازگشتند. كنيم حرب

 هزيمت عرب سپاه كه آمد اندوه سخت را همه بود اياس سپاه با عرب از كه هر و شدند، تشنه همه اياس سپاه و عجم
 .شدند گرد همه عجم و عرب سپاه و نيافت، هيچ و كرد طلب آب ديگر چاههاى آن از اياس. بودند شده

 شما گناه كسرى از من و بازگرديم تا دهيد باز نعمان تركه يا بكنيد، يكى كار سه از: گفت و فرستاد كس هانى به اياس
 و بگريختند كه كنم بهانه من تا برويد خواهيد كه كجا هر و بگريزيد آيد شب چون يا بگذرد، شما گناههاى از تا بخواهم
 اگر: گفتند و آمدند گرد هانى و حنظله با همه ايشان. بياراييد را حرب يا نيافتند، اندر را ايشان
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 يكى بگريزيم اگر. نرهيم عار اين از باشد جهان تا و آوردن، نتوانيم بر سر عرب ميان اندر باشيم ما تا هرگز بسپاريم زنهار
 و است تميم بنى بر ما رهگذر آنكه ديگر و شويم، هالك همه و است باديه آنكه ديگر و ما بر باشد عظيم عارى آنكه
: گفتند و فرستادند رسول اياس سوى. نيست روى كردن حرب جز را ما. بكشند همه را ما است، عداوتها ايشان و ما ميان
 شويم هالك باديه در آنكه از داريم تر دوست شويم كشته حرب در چون كه بياراى را حرب نيز تو كردن، خواهيم حرب ما
 .اندازيم دشمن دست در را خويشتن يا تشنگى از

 و زن و بودندى قار ذى به تابستان به هانى سپاه آنكه بهر از ببريد پاك را هودج هاى رشته ثعلبه بن حنظلة شب آن در و
 وضين تازى به بندند بدو عمارى كه رسن آن و. هودجها و عماريها اندر است، عرب رسم چنانكه داشتندى، آنجا عيال
 آن هانى و. كردند لقب الوضن مقّطع را حنظله و. نهند حرب بر دل بيكبار عرب تا ببريد را رسنها آن حنظله و. خوانند
 ما اگر و نهيم جاى باز بود را ما ظفر اگر: گفت و ببخشيد خويش قوم بر جوشن و زره صد چهار و اسب صد چهار شب
 صفها سپاه دو هر بود، روز دگر چون. باشد اوليتر شود هالك] ١٤٩ a[ همه نيز اين بود را ايشان ظفر و بكشند را

 اندر خود و خراد، هرمز ميسره و عجم، با كرد پاى به را هامرز خويش ميمنه اياس و كردند، راست ميسره و بركشيدند
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 بن حنظلة ميسره بر و بود، بكر بنى مهتر او و كرد، پاى به را الشيبانى قاسم بن زيد خويش ميمنه بر هانى و بايستاد، قلب
 .بايستاد قلب اندر خود و بود، عجل بنى مهتر او و كرد، پاى به را ثعلبه

 پارسى زبان به خواست مبارز و بود هامرز بايستاد، صف ميان به و افگند بيرون اياس ميمنه از خود كه كسى نخستين و
 سگ اين كه پرسيد را يكى. الكلب هذا تقول ما: گفت بود، هانى ميسره بر سهل بن يزيد. مردى به مردى كه كرد بانگ
 پيش افگند بيرون را خويشتن هانى لشكر از مردى پس. عدل و انصف قد برجل رجل:] گويد مى گفتند[ گويد؟ مى چه

 شمشيرى را هامرز برد پس. بگشتند ديگر يك با و حرب، اندر دلير و مردانه مردى يشكرى، حارثه بن برد وى نام هامرز،
  كسى نخستين و بمرد، و بيفتاد اسب از هامرز و شد جدا وى تن نيمه يك و راستش كتف بر بزد
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 اندر و. كردند حرب روز آن و را، ظفر مر زدند فال و كردند شادى عرب لشكر و هانى و شد، كشته او عجم لشكر از
 تا كردند همى صبر و نيافتند آب و شدند تشنه عجم و. بكشتند عرب از بسيارى تير به بودند، بسيار اندازان تير عجم
 قرابت آنكه بهر از بود هانى با دلش بود، اياس با كه مسعود بن قيس اين و. آمدند فرود لشكر دو هر. آمد اندر شب

 .بود را ايشان ظفر كه خواست بودند،

 خواهيم مى و است شما با دل را ما كه: گفت را عرب جمله و حنظله و هانى و فرستاد كس ايشان سوى اندر شب به پس
 كه آمدن نتوانيم زينهار به شما سوى ليكن و قرابت، شما و اند بيگانه ايشان كه را عجم نه و را اياس نه بود را شما ظفر كه

 حرب صف چون فردا كه خواهيد آن يا شوند هزيمت عجم تا بگريزيم امشب كه داريد دوستتر آن بود، را كه ظفر ندانيم
 هزيمت نيز ايشان و شوند عاجز و حيران جملگى تا نهيم هزيمت به روى و دهيم پشت ما پيوندد، در حرب و شود راست
 روند؟

 بر زدند فال و كردند شادى خبر بدين عرب و. شويد هزيمت حرب صف در فردا كه خواهيم آن ما: گفتند حنظله و هانى
 .عجم لشكر ساالر هامرز كشتن

 ايّام اندر كه چيزى هر خوانند، الفال كتاب را آن و تاريخ، كتاب اين از بيرون و اخبار اين از بيرون است كتابى را عجم و
 و فرستاد حرب بدين را هامرز كسرى كه است گفته ايدون معنى اين اندر و است، كرده ياد جايگاه آن اند كرده فال عجم
 آن پارسى و پهلوى زبان به هانى و. است آمده گرد هانى با كه سپاه آن بر بود ترا ظفر كه بايد: گفت و كرد فال او نام به
 گفت و كرد فال بدين كسرى پس. برخيز كه بود آن هامرز و. گفتندى زبان اين اكاسره و عجم ملوك و بنشين، كه بود
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 اكنون و بنشين، كه است آن تو دشمن نام و برخيز كه است آن تو نام معنى و برخيز كه است ايدون تو نام كه را هامرز
 .شد كشته هامرز نخست و نيامد راست فال اين خود و. بود ترا ظفر و برخيزى تو كه بايد

. بزنيم را جان فردا كه نهادند مرگ بر دل و شدند حريص حرب بر بشنيدند، مسعود بن قيس پيغام چون عرب لشكر پس
 در حرب و شويم حرب به ما و نبيند، كس كه جايى نشانيم، كمينگاه در مرد پانصد فردا كه گفت را هانى حنظله پس

  پس پيونديم،
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 را او و حمار، بن يزيد وى نام بكر، بنى از گفت را مردى هانى. شوند هزيمت مگر تا افگنند عرب بر را خويشتن ايشان
 هجرت و بود آمده مدينه به عليه اهللا صلى ما پيغامبر كه بود وقت بدان حرب اين و. فرستاد كمينگاه به و داد مرد پانصد
 از كه شنيديم كه گفتند سپاه همه با حنظله و هانى و. بوده را او ظفر و بود كرده حرب بدر روز مّكه مشركان با و كرده،
 روا حاجتش بر او نام كه هر گويند مى و است، بوده حرب سه دو را او و محّمد، وى نام است آمده بيرون پيغامبرى عرب
 شما. يابد مى راه باز برد مى محّمد اين نام و شود مى گم چيزى يا شترى يا شود مى مستهلك بيابان در كه كسى و شود، مى
 .بود را ما نصرت تا داريد عالمت محّمد نام حرب بدين فردا

 ما با محّمد كه بود چنان پارسى. منصور محّمدنا: گفتند و كردند بانگ هانى لشكر بركشيدند صف ديگر روز چون پس
 و كردند حمله بجمله هانى لشكر. كنيد حمله كه بفرمود حنظله بگفتند، چون پس. بود را ما پيروزى و نصرت و است

 لشكر آن و منصور، محّمدنا كه كردند بانگ و بگشادند كمين نيز مرد پانصد آن و زدند، عجم لشكر بر را خويشتن
 شده طاقت بى تشنگى از خود و بشنيدند، هزيمت چون عجم. بماند تنها اياس و شدند هزيمت بودند اياس با كه عرب
 از] ١٤٩ b[ نهادند اندر شمشير و گرفتند ميان اندر را عجم بگشادند، كمين مرد پانصد آن چون شكسته، دل و بودند
 هيچ به كه عجم لشكر از شد كشته چندانى تا كشتند، همى ايشان از عرب و نهادند هزيمت به روى عجم. پس از و پيش
 .بستد داد عجم از عرب و بودند، نشده كشته چندان حرب

 حديث و بود نشسته سلم و عليه اهللا صلى پيغامبر پيش الّسالم عليه جبريل كردند، مى حرب اين كه ساعت آن اندر و
 جلّ  و عزّ  خداى و اند، كرده عالمت به تو نام و زنند همى شمشير تو نام به اندر حرب به عرب كه كرد همى ايشان حرب
 ذى تا مدينه از كرد دراز خويش پر الّسالم عليه جبريل بود، منزل بسيار قار ذى تا مدينه از و. داد نصرت عجم بر را عرب
 ايشان صف دو هر در و بديد حربگاه آن الّسالم عليه پيغامبر تا نماند حجاب هيچ چنانكه كرد، دور حجابها همه و قار
 :گفت الّسالم عليه پيغامبر شدند، شكسته عجم چون. بودند نشسته همه ياران و كرد، همى نگاه
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 داد عجم از عرب كه بود روز اّول اين: گفت. نصر باسمى و العجم من العرب انتصف يوم اّول هذا اكبر اهللا اكبر، اهللا
 .كردند من نام خويش عالمت كه يافتند نصرت ايشان من نام به و بستدند

 مدينه به بسيار هانى ياران و مردمان و بگفت، را ايشان مر قّصه اين پيغامبر بودند، نشسته الّسالم عليه پيغامبر پيش ياران و
 پيغامبر كه را ساعت آن و را روز آن الّسالم عليه پيغامبر ياران پس. بودند آنجا كس بسيار مدينه و باديه عرب از و بودند،
 خواستند، باز ايشان از حكايت آمدند، باز قار ذى به بودند آنجا كه مدينه عرب و مردمان چون و بنوشتند، بگفت
 را او كه خواست و يافت اندر را اياس مر هانى روز آن اندر و. بود گفته الّسالم عليه پيغامبر كه كردند صفت همچنان
 كسرى و بگفت، كسرى با محّمد نام حكايت آن و كسرى، در به تا شد مى هزيمت به اياس و نكرد رها حنظله و بكشد،
 .گرفت دل اندر محّمد كين و كرد غضب

 وى بر عرب و بود شده ضعيف كسرى كار كه قار ذى حرب پس از الّسالم عليه پيغامبر كه است چنين اندر خبر به و
 :بود اين نامه آن نسخت و. فرستاد پرويز به و نوشت نامه بودند، كرده غلبه
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 بود نوشته خسرو پرويز سوى كه الّسالم عليه پيغامبر نامه نسخت

 اّلذى القّيوم الحىّ  هو اّال  اله ال اهللا اليك احمد فاّنى بعد اّما. هرمز بن برويز الى اهللا رسول محّمد من الّرحيم الّرحمن اهللا بسم
 انّ  له هادى فال يضلله من و له مضلّ  فال اهللا يهدى من و عقولهم سلب و الشقا غلبهم قوم الى نذيرا و بشيرا بالحق ارسلنى

 .يعجزها لم و رسوله و اهللا من بحرب ايذن او تسلم فاسلم بعد اّما البصير الّسميع هو و ء شى كمثله ليس بالعباد بصير اهللا

 نامه آن تا بفرمود و است؟ نبشته من نام از پيش خويش نام كه كيست اين گفت آمدش، خشم بديد نامه اين چون كسرى
 .داشتند خوار را رسول آن و بدريدند را

 كار چون كسرى كه مغازى اندر خواندم ايدون و. دريد خويشتن ملك: گفت بشنيد، خبر اين چون الّسالم عليه پيغامبر
 باذان به كرد نامه و فرستاد الّسالم عليه پيغامبر نزد و عجم مهتران از كرد بيرون رسول] دو[ شد، قوى الّسالم عليه پيغامبر
 نامه آن اندر و خرخسره، نام را يكى و بود بابويه نام را يكى كسرى رسوالن اين و. كسرى دست از يمن به بود ملك كه

 نام كند، مى پيغامبرى دعوى آنجا كه مرد آن سوى يثرب زمين به فرستى كس بخوانى نامه اين چون كه بايد كه نبشت باذان
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 كرد، بيرون رسوالن و نوشت نامه الّسالم عليه محّمد سوى و آرند من سوى و ببندند آهن به را او تا بفرمايى و محّمد، او
 را مرد اين و شويد مدينه به نخست كه بفرمود را رسوالن و
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 اين و شويد يمن به و ،]يد[ بگذر او از نيايد اگر و] يد[ بازگرد او با بيايد اگر بشنوم، وى سخن من تا خوانيد من سوى
 دو هر پس. بود كسرى عمر آخر به حديث اين و. فرستند من بنزد و ببندند را او و فرستد كس تا دهيد باذان به نامه

 .كرده دراز سبلتها و بسترده ريشها شدند، پيغامبر سوى و برفتند رسول

 امرنا. گويد را ما ما خدايگان: گفتند كرديد؟ چنين چرا: گفت و آمدش، عجب بديد را ايشان چون الّسالم عليه پيغامبر
 مرا. الّلحية أعفو و الّشارب اقص ان رّبى امرنى: گفت الّسالم عليه پيغامبر. الّشوارب عن نعفو و اللحية ننقص ان ربّنا

. نكرد اجابت بدادند، را پيغامبر مر كسرى نامه ايشان پس. كنم عفو ريش و بسترم سبلت تا فرمود چنين جلّ  و عزّ  خداى
 عليه پيغامبر پيش روزى هر و. خرما و پست از فراخ بفرمود ايشان بر جرايت و آوردند فرود سلمان خانه به را ايشان مر

 همى را ايشان مدارا به و داد همى نيكو وعده را ايشان الّسالم عليه پيغامبر و كردند همى شتاب و آمدند مى الّسالم
 مر شيرويه كه كرد آگاه را پيغامبر و آمد جبريل نيمشب پس. شدند دلتنگ ماه شش از بعد كسرى رسوالن و داشت،
 تا ده دستورى يا بياى ما با يا نمانده صبر اين از بيش را ما: گفتند و بيامدند سلمان با رسوالن روز ديگر. بكشت را كسرى
 پاى بر ايشان. كنيد صبر لختى] ١٥٠ a: [گفت عليه اهللا صلوات پيغامبر كرد، ترجمه را پيغامبر مر سلمان. بازگرديم
 :گفتند و كردند تنگدلى و خاستند

: گفت مصطفى. بگفت الّسالم عليه] را[ مصطفى مر سلمان سخن اين و. نپسندد شكيبايى چندين ما از ما خدايگان
 .البارحه قتله شيرويه ابنه عليه اهللا سّلط رّبكما قتل قد جلّ  و عزّ  رّبى انّ : بگوى را ايشان

 وى بر را پسرش شيرويه و بكشت، را شما خدايگان من خداى: گويد مى الّسالم عليه پيغامبر كه گفت را ايشان سلمان
 استوار را او و بودن، مردمان اين با نيست روى را ما گفتند و بازگشتند شب همان ايشان. بكشتش تا دوش كرد مسّلط

 كه بود آمده وى به شيرويه نامه و. بدادند كسرى نامه و يمن به شدند باذان پيش رفتن، نيارستند كسرى سوى و نداشتند،
 بيعت مرا تا بگوى را سپاه و كن، راست من با تو، بيعت] در[ است سپاه تو با چه هر بنشستم، ملك به من و بمرد پرويز
  به كه را مرد آن و كنند،

 ٨٢٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 مجنبان را او زنهار فرست، من سوى را او كه است كرده نامه ترا او حقّ  در كسرى و كند همى پيغمبرى دعوى يثرب زمين
 پس از و بود باذان آمد يمن به عجم ملك جهت از كسى آخر و. بماندند باذان بنزد رسوالن اين و. رسد تو به من امر تا
 .نيامد يمن به عجم از ديگر هيچكس او
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 ٨٢٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  شيرويه پادشاهى و را پدر مر شيرويه كشتن خبر

 كرده تباه خود بر را خلق همه و سپاه و رعّيت و كرد همى خطا كارهاى و رسيد آخر به پرويز كار چون پس كار چون پس
 و كرد، زندان به را همه را ايشان او آمدند، گرد او با همه بودند شده باز روم قيصر هزيمت از كه سپاه آن و بود،

 شما و داشتم، همى نيكو و بپروردم همه را شما من: گفت و بكشد، را همه كه بود آن بر را ايشان فرزندان و را سرهنگان
 و داشت همى ايشان از را مرد هزار پس. مرا مباح و است حالل شما خون نكرديد، حرب من دشمن با و نكرديد وفا مرا
 و نشورند، سپاه تا گفت كشت، نمى را مهتران حرس امير و كشت، مى را پنج و چهار تا فرمود مى را حرس امير شب هر
 به ساله سى و ساله بيست خراج باقيهاى تا كرد خراج بقاياى بر بود فرخزاد او نام كه را مرد آن و. شد تباه او بر سپاه دل
 .شد تباه وى بر نيز رعّيت دل و ستد همى سختى و ذلّ 

 اندامى را او و بود پسرى ترا كه بودند گفته را او منّجمان آنكه بهر از كرده محبوس داشت همى خانه در را فرزندان و
 اندر خويش پسران كسرى و. بود شهريار پسر يزدجرد اين و. برود وى دست از تو بيت اهل و تو مملكت و باشد ناقص
 گويند گروهى و بودند، پسر سيزده ايشان و. نشود ايشان بنزد زنى هيچ تا گماشته ايشان بر را موّكالن و بود كرده حصار
 بود، شهريار مهتر پسران همه از و. شدند تنگدل. بود افتاده احتياج زن به را ايشان و بودند شده بزرگ همه و بودند، هفده
  شيرين سوى

 ٨٢٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اندر كردى حجامت بود سياه پرستارى را شيرين. باشد كه هر فرستد، او نزد كه خواست زنى پنهانى از و فرستاد كس
 .كردى حجامت را شيرين كنيزكان و سراى

 .گرفت بار حّجام سياه آن و آمد گرد وى با شهريار. فرستاد شهريار پيش را سياه آن شيرين پس

 يا است زن او كه نداند شهريار تا نگويد سخن او با تا بود گفته و بود فرستاده حّجامى بهر از را او كه گويند گروهى و
. كرد دراز وى به دست شهريار پس. است زن او كه بدانست شهريار نهاد، شهريار گردن و سر بر دست چون پس. مرد
 بيرون مداين از را او تا بفرمود و كرد نام يزدجرد آمد پسرى را او و داشت، باز خانه به را كنيزك آن بدانست، شيرين چون
 باز شيرين به را او شد ساله پنج چون. داشتند مى را او تا گماشت او بر دايگان و بردند اندر سواد ديههاى به و بردند
 :گفت پس كرد، همى حديث شيرين با پرويز روز يك تا داشت، همى پنهان خانه در را او شيرين. آوردند
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 .شدم پشيمان حال آن از و ندادم زنان را فرزندان و ببريدم خويش نسل هرزه به

 .خواهم: گفت پسران؟ آن از بينى پسرى خويش نسل از تا خواهى: گفت شيرين

 پسر را او من ليكن و است شهريار پشت از پسر اين: گفت كيست؟ پسر اين: گفت پرويز آوردند، كسرى پيش را يزدجرد
 خواسته بسيار و بنواخت و نشاند خويش كنار بر را او و كرد شادى پرويز. پرورم مى را او باز سال پنج از و ام خوانده خود
 برود، او دست بر عجم ملك و بود نقصانى وى اندام بر و بود پسرى پسر را او كه آمدش ياد منّجمان سخن آن پس. داد
 مگر بود راست او اندام همه و كرد برهنه را او. بنگرم را او اندام همه تا كن برهنه را اين: گفت را شيرين پس شد، تافته
 كه خواست و بود اندر را او و. كردن بايد حذر وى از مرا كه است اين: گفت راست آن از بود كمتر وى چپ كونه دو
 از تو آنكه كه باشد و داشتن، نتوانى باز تو است كرده قضايى تعالى ايزد اگر: گفت و بستد وى از شيرين زند، زمين بر
 :گفت. است اين نه ترسى مى وى

 .افتد وى بر من چشم كه نخواهم هرگز من كه ببر من پيش از را اين اكنون است، اين راست

  موّكالن و گرفت تر سخت پسران آن بر كار پرويز و. فرستاد سواد به را او شيرين

 ٨٣٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 او طاعت به و بزرگوار، بود سرهنگى را او كه بود آن يكى او خطاهاى نيز و. شد تباه او بر دل را پسران همه و كرد بيشتر
 او نام رعّيت، هم و سپاه هم داشتندى، بزرگ را او عجم مردم و سال، بسيار بود كرده پدرش آن و او خدمت و بود

 در است شهرى و. عراق حدّ  در و بود بسيار زابل شهرهاى و. زابل به بود داده اميرى [١٥٠ b] را او پرويز و. مردانشاه
 دو به عمر، آخر به پرويز. بود امير آنجا مردانشاه اين و نشستندى، شهر آن در همه زابل اميران و نيمروز، آن نام ميان آن
 :گفتند ايشان بودن؟ خواهد چگونه من كار آخر كه پرسيد را منّجمان بمرد، آنكه از پيشتر سال

 مردانشاه كه بترسيد مردانشاه از و برانديشيد پرويز. بود نيمروز و زابل امير او كه تو سپاه از بود مردى دست بر تو مرگ
 .بود بسيار سپاه و مال با و بود مردانه مردى

 تو با كه بياى خويش خاصگان با خود و بگذار آنجا را سپاه كه بدو كرد نامه بكشد، را مردانشاه كه بنهاد آن بر دل پرويز
 و آورد، باز ياد وى نصيحتهاى و خدمتها و پيرى از نگريست، اندر وى روى به پرويز. بيامد مردانشاه. بگويم دارم سخنى
 را او و ببرد راستش دست كه كرد تدبير پس. بكشد را او كه مردمان از و وى از داشت شرم. بود نكرده گناهى نيز
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 و ببريدند دستش تا بفرمود پس. شود ايمن وى از كسرى و زيد دست بى تا فرستد باز خويش جاى به و دهد بسيار خواسته
 .فرستاد باز خانه به

 روز. نخفت و نخورد طعام و شبانروز سه خروشيد همى و گريست همى و نهاد كنار بر خويش بريده دست مردانشاه
 قضا اين: گفت و فرستاد بسيار خواسته و داد دلخوشى و خواست عذر وى از و فرستاد كس او خانه به كسرى سديگر

 مردانشاه. شوى خشنود تو كه دهم خواسته چندان ترا من اين از بعد و نيست، گناهى هيچ ترا كه دانم من و برفت، و بود
 روا: گفت كسرى. گردد خوش تو بر من دل كنى روا اگر است، حاجت يكى تو به مرا بايد، نمى خواسته هيچ مرا: گفت
. كنى روا باشد گران چه اگر تو به من حاجت آن تا بكن عهدى و كن گواه آن بر و بخوان را خويش موبد: گفت. كنم

 پس. كرد عهد و خورد سوگند و كرد گواه و بخواند را موبدان موبد بود، كرده معاملت چنان وى با آنكه بهر از كسرى
  كه خواه حاجت اكنون: گفتا

 ٨٣١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بكشى مرا تو كه است آن من حاجت: گفت. خوردم سوگند

 به او جاى به كه خواست بود هرمز او نام كه را او پسر. بكشتند را او تا بفرمود نيافت، چاره سوگند آن بهر از كسرى
 بهر از شد تباه كسرى بر عجم همه دل سبب آن از. كرد توبه لشكرى از و نرفت گفتند چند هر نكرد، قبول فرستد، زابل

. نكرد اجابت كن، رها را محبوس مرد هزار بيست آن كه خواستند حاجت كسرى از و آمدند گرد همه پس. مردانشاه
 .كن رها اند سرهنگان كه مرد هزار اين نكنى رها را همه اگر: گفتند

 وى از ملك كه كردند تدبيرى و كردند اتّفاق همه سرهنگان و لشكر پس. بكشم را همه كه خورد سوگند و نكرد هم
 از كه گفتند گروهى و. شيرويه او نام قيصر، دختر مريم، از بود پسرى را پرويز و. دهند وى آن از پسر يك به و بستانند
. دهيم ترا و بستانيم پدرت از مملكت ما: گفتند و كردند يكى خويشتن با را شيرويه آن. بود مهتر او پرويز پسران همه

 .كرد اجابت شيرويه

 بازخواند خراسان از را بسطام نيز و بود، كشيده او كه محنتها و رنجها چندانى با بود بكشته را بندوى خويش خال پرويز و
 كشتن از را او كه شود معلوم را مردمان تا بود، كشته را پدرش او آنكه از بعد نيامد، و گشت عاصى بسطام. بكشدش تا

 و سى پرويز ملك و. كردند يكى خود با را او مردمان. بود پرويز با بندوى پسر و نداده، رضا و است نبوده خبر پدرش
 .بود شده تمام سال هشت
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 آوردند، بيرون مرد هزار بيست آن و بشكستند زندان و آمدند گرد سپاه همه ببود نيمشب چون كردند، راست تدبير شبى
 .آرند بيرون سراى از را پرويز شب آن هم كه خواستند و بنشاندند، ملك به را او و رفتند شيرويه سراى به آنگاه هم و

 آذر، ماه اندر بود آذر آن روز كه شبى كردند، بيعت شيروى بر مردم و. بامداد فردا تا كنيد رها است شب: گفت شيروى
 را عجم و. بگشادند در و گشت روز تا بود، آنجا پرويز كه اسبان پشت بر بيستادند سراى آن در بر و بازگشتند همه و

 كه دانستندى مردمان تا بردندى ملك آن نام و ملك كوشك بام بر كردندى بانگ پاسبانان شب همه كه بودى چنان عادت
 ملك چون. بودى چنين رسم را عجم ملوك همه و. شاهنشاه پرويز كه كردند بانگ شب اين در پس. است بسالمت ملك
  شيروى به

 ٨٣٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كه كردند بانگ پاسبانان. نيست كوشك اندر وى چند هر گردانيدند، شيروى]  به[ نام: گفت را پاسبانان حرس امير آمد،
 .شاهنشاه شيرويه ملك باد شاد

 شب به هم كردند، بيعت وى بر و دادند شيرويه به ملك و است معزول وى كه دانست شد، بيدار خواب از سحرگاه پرويز
 شهر از شد خويش باغ بدان و بجست پياده و هشتند، فرو ديوار به را او تا بفرمود و آمد بر كوشك بام به كنيزكان با اندر

 شيرويه. نيافتند را او آرند، بيرون را پرويز كه شدند بيرون مردمان و بگشادند كوشك در بود، روز چون. شد پنهان و بيرون،
 و افگندند اندر وى گردن به دستار و بگرفتند باغ اندر را او و رفتند، پرويز طلب به و بنشاندند كوشك اندر و بياوردند را

 در زربفت فرش و فرستاد ملكانه جايگاه به را او شيروى و. كوشك اندر داشتند باز اندر خانه به را او و دادند را شيروى
 من رضاى به نه ملك و نكردم طلب ملك من كه [١٥١ a] خواست عذر وى از و كرد بپاى وى بر موّكالن و افگند او زير
 .نشود بيرون ما خاندان از تا گرفتم آن بهر از من و بودند، آزرده تو از آنكه بهر از دادند مرا بسختى و بود

 يك اندر ملك دو: گفتند و آمدند گرد نكشت چون بكشد، را پدر او كه دانستند چنان مردمان ببود، روز سه دو چون
 زمان روز سه و شد تافته شيروى. بكشد ترا خود او تا دهيم باز وى به ملك نه اگر و بكش، را او تو نباشد، روا كوشك
 اندر سر به جامه يكى را پرويز شيروى. نيايد خوب بودن جا يك به ملك دو كه فرست زندان به را او: گفتند. خواست
 او نام سرهنگى خانه به پوشيده سر همچنين را او: گفت و كرد موّكل او بر مرد پانصد با سرهنگى و نشاند اسبى بر و آورد
 .بريد اسفند ماه
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 است، پرويز او كه دانست كفشگر آن بگذشتند، كفشگرى دكان به راه اندر. ببردند و پوشيده سر آوردند بيرون را كسرى
 بر كه اى كه تو! سگ اى: گفت و بازگشت سرهنگ آن. آمد پرويز سر بر و انداخت وى به كالبدى و داد دشنام را او

 اسفند مار خانه به و ببرد را پرويز و بينداخت، كفشگر سر و بزد شمشيرى و! اندازى كالبد و كنى دراز دست ملوك
 .بنشاند

 فرستاد، زربفت هم نيز تن جامه و افگندنى، فرستاد زربفت جامه را او شيروى و
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 با بنشيند اسفند مار در بر تا بفرمود را او و قدر، با و بزرگ و مردانه مردى جالينوس، وى نام كرد موّكل وى بر سرهنگى و
 اگر و بكشند، تا بفرماى را پرويز ملكى تو اگر: گفتند را شيرويه مردمان. برسيد بودند كرده ميعاد چون. سليح با مرد پانصد

 سرزنش و فرستم پيغام او نزد من تا دهيد زمان ديگر امروز يك: گفت شيروى. بكشيم را او و برويم ما تا ده دستورى نه
 مهتر اسفادجشنس، وى نام بخواند، را مردى شيروى. دهد جواب چه و آرد حّجت چه تا است كرده كه گناهها بدان كنم

 :گفت را او و بسيار، حكمت و علم با بود دبيران

 و كردى تو گناه ديگر، كسى از نه و من از نه بود تو از رسيد تو به كه بال اين كه بگوى و ده پيغام من از را كسرى
 آنكه ديگر و كردى، كور را او و بكشتى را پدرت كه بود آن گناه نخست و. بستد تو از ملك و بگرفت ترا تعالى خداى
 تو است كرده مباح خلق و تعالى خداى آنچه و داشتى، باز ايشان از زنان را نسل و كردى اندر خانه به را بزرگ فرزندان

 و بازگشتند روم در از ايشان آنكه بهانه به كشتن بخواستى و داشتى باز زندان به را مرد هزار سديگر و كردى، حرام ما بر
! بود؟ گناه چه را ايشان نداد نصرت ترا تعالى خداى اگر و. آن بر گاه و بود اين بر گاه حرب و شدند، هزيمت قار ذى به
 و برفتندى ديگر تا دادى سالح و خواسته را ايشان باز و بنواختى را ايشان كه بودى واجب چنان آن ملك سياست اندر و

 كشتى، همى ششگان و پنجگان شبى هر و كشتن، بخواستى را همه بود كس تو زندان در كه هر چهارم و كردندى، حرب
 خواسته جهان اندر چه هر]  پنجم[ و كرد، بايست نمى كشتن بودند زندان در كه بود بس سختى و ذلّ  آن خود را ايشان و
 چنانكه خواسته گونه هر از و گوهر و سيم و زر از شد پر خزانه تا ندادى هيچ را كس و نهادى خويش خزانه اندر همه بود
 باز خويش كوشك اندر آزاد زن هزار چندين ششم و ترا، كه آمد گرد چندان را ملك هيچ نه و ندانست، كس آن عدد

 و ظالم مردى هفتم و كردى، مشغول كنيزكى به را خويشتن و بازداشتى مردمان از را ايشان و نرسيدى همه به تو و داشتى
 با روم ملك هشتم و بستد، شكنجه و زخم به مردم از ساله سى و ساله بيست خراج تا رعّيت سر بر گماشتى بر را ستمگار

 را بهرام تو تا بفرستاد تو با را پسر و داد سپاه ترا و كرد نيكويى چندان تو
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 دست به چليپا چوب آن و كردى غلبه روم بر و افتاد دست ترا چون و داد، تو به زنى به را خويش دختر و كردى، هزيمت
 كشتن، بخواستى را شهريار خويش] پسر[ پسر مر تو و نشناختى، وى نعمت حق و نفرستادى و بازخواست تو از افتاد، تو

 گناه بى و بياوردى را منذر بن نعمان هم و كرد، پنهان و بستد تو دست از و نگذاشت شيرين تا بود، شهريار از كه يزدجرد
. بود داده وى گور بهرام به پادشاهى و بود پرورده را گور بهرام كه بود الكندى القيس امرؤ بن منذر و زنى، بهر از بكشتى

 به را دختر آنكه بهر از بكشتى دبيرى دروغ به را او و نشناختى او حقّ  تو و شناختند، مى حقّ  را نعمان ما پدران و جّدان و
 تو اگر گويند همى امروز تا برگماشت، را خلق و بستد تو از ملك و بگرفت گناهان بدين ترا جلّ  و عزّ  خداى و. نداد تو
 مرا و برهى كشتن از مگر تا بگويم را ايشان من تا بگوى مرا دارى حّجتى تو اگر. را او پس كشيم ترا نخست نكشى را او
 .باشد جوابى و حّجتى ايشان با

 رسول. خاستند پاى بر ديدند را او چون پرويز موّكالن آن رسيد، پرويز زندان به چون. بگزارد پيغامها همه اين و برفت دبير
 نخواهد حرب تو با كس كه رنجانى چه گران سالح بدين را خويشتن: گفت را او بود مهتر كه سرهنگ آن و بنشست
 :گفت موّكل آن. شدند مطيع را او خلق همه و بايستاد راست شيروى بر ملك و كردن

 و آيد، داشته نگاه مجلسى هر ادب كه بايد ايدون است، سالح مجلس ام نشسته من كه مجلس اين ليكن و گفتى راست
 شراب آلت و نقل بى كه توانند بنشينند شراب مجلس به چون مردم و دارند، خويشتن با كه بايد مجلسى هر سالح
 سالح مجلس باشند، گزارده مجلس آن نيكويى و جمال تا بنشانند مغّنيان و بنهند ها ميوه و سپرغم و نقل ليكن و خورند،

 و شو اندر دارم، پيغام [١٥١ b] پرويز سوى شيروى ملك از: گفت را موّكل بنشست، رسول چون پس. است همچنين نيز
 .خواست دستورى و شد در موّكل. خواه دستورى

. داد بار را رسول پس. شيروى نه منم ملك پس بايد حاجب اگر و نبايد حاجب مرا است شيرو ملك اگر: گفت پرويز
 را آن و داشت دست اندر اى آبى پرويز. برگرفت سر رسول. برگير سر: گفت را او پرويز. كرد سجده و رفت اندر رسول
  بالش بر

 ٨٣٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 بساط بر و درگذشت مصّلى از و گشت فرو بالش از آبى آن بود، كرده كه تكيه آن از. بنشست راست خود و نهاد
 پيش و كرد پاك خاك از و برگرفت آبى آن رسول پس. آمدش غم و داشت بد فال به را آن پرويز. افتاد خاك به و بگشت
 .بنهاد پرويز

 نكرد، بر سر ديرى. افگند فرود سر پرويز. بنشست رسول. بنشين: گفت را رسول و بر، دور من نزد از را اين: گفت پرويز
 من از ملك اين كه نمود چنان مرا فال به اين و ندارد، سود حيلت را آن گردد باز كه كارى هر: گفت و كرد بر سر پس

 به و شود، بيرون من فرزندان از و نماند هم كس سديگر و كس ديگر به و نماند، شود بدو من از كه كس بدان و بشود،
 :گفت را رسول پس. باشند مملكت اهل نه ايشان كه شود كسهايى

 .بگوى گفتند چه

 هست، حّجت كردم كه كارها اين بر مرا! زندگانى كوته مسكين يا بگوى را شيروى: گفت پرويز. بداد پيغامها آن رسول
 او كه كسى اّال  شمارد بر ديگرى گناه كه نرسد را هيچكس كه شمردى من بر را آن كه نبايستى ترا نبودى حّجت اگر

 جهان اندر هنوز تو و گفتى، تو كه است چنان نه هرمز، پدرم كار از گفتى آنكه اّما. نيست معصوم كس و بود، معصوم
 چوبين بهرام كه نكرده زنى به ترا مادر و بودم نرفته روم به هنوز من و افتاد، جدايى پدرم آن و من ميان كه بودى نيامده
 آنجا و شدم، آذربايگان به و بگريختم پدر از من و كرد تهمت بدو مرا پدرم. زد درم من نقش و نام به و من بر كرد حيلت
 تدبير به نه افتاد پدرم بر كه محنت آن كه دانستند مردمان همه و شدم، مشغول خداى عبادت به و بنشستم آتشخانه اندر
 چشم نبود، ملك شايسته كه ديدم حالى بر را پدرم آمدم باز چون و بودم، غايب خود كه من هواى و رضا به نه و بود من
 .ننشستمى ملك اندر هرگز من بودى درست او تن اگر و يافته، تباهى تن و شده

 نپسنديدم و نفرمودم و ندانستم من بازگشت، راه از بندوى من خال چون شدم، روم به و برفتم چوبين بهرام پيش از چون
 بيت اهل و بكشتم را بندوى، خويش، خال من شد، راست من بر كار و آمد باز من به ملك چون و كشت، مرا پدر او كه

 برادران و خويش بهر از آنكه اّما و دانند، همى حال آن مردمان و كردم، بيرون خويش مملكت از و كردم ناچيز را ايشان
  بدان داشتم، باز خانه اندر را شما كه گفتى خويش
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 اجرا شما بر من و بايست، مى طرب و لهو و بود بازى به دل را شما و شويد، شايسته را ملك و آموزيد ادب تا داشتم باز
 گفته مرا منّجمان كه بازداشتم آن بهر از شما از نسل و بايست، كار به را شما چه هر و پوشيدنى و خوردنى از داشتم تمام
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 زنده من تا بيايد نسل اين كه نخواستم بشود، وى دست بر عجم مملكت كه آيد فرزندى تو فرزندان پشت از كه بودند
 آذر، ماه اندر آذر روز بستانى، من از ملك كه باشى تو كه بودند گفته مرا تو مولود اندر منّجمان و نكشتم، ترا و باشم
 و است من مهر به و است نبشته ايشان خط به و بودند، كرده حكم اين هم تو مولود از و من، ملك از هشتم و سى سالى
 بكشتمى، ترا بدانستمى اين من چون كه كردى واجب چنان و. بنگر و بخواه وى از خواهى اگر و ام، نهاده شيرين دست به
 فرستاد، رسول و هديه و كرد نامه من به هندوستان ملك شدى، بزرگ تو آنكه پس از و را، فرزندى بهر از نكشتم ليكن و
 كه داده بشارت و بود نبشته تو بهر از و. برخواندم نامه آن من و بود، نبشته احوال جدا جدا يكى هر فرزندان شمار ز و
 بخوان، و بستان خواهى اگر دادم، را شيرين و كردم مهر را نامه آن و آذر، ماه اندر آذر روز به آيد تو دست به ملك اين
 آنكه بهر از يكى نكردم، آگاه اين از ترا و نداشتم بند و تنگ به و نكشتم ترا و آمد پديد تو از مرا عالمتها چندين و

 ترا كه نداد دلم پدرى شفقت از كه ديگر و گردانيدن، نتواند را آن كس بود تعالى خداى قضاى چه هر كه دانستم
 .رسد تو به ملك اين كه نيامد دريغم و بكشتمى،

 من كه بودند مردمانى آن كه بدان بكشى، را ايشان كه خواستى و بازداشتى سپاه از مرد هزار بيست گفتى آنكه اّما و
 نصيحت مرا و شدند هزيمت آمد حاجت بديشان مرا كه روز آن ايشان كنند، حرب من دشمن با تا بپروردم را ايشان
 در مرا كه نيز سياست حكم به شد مباح من بر حكما و علما قول به ايشان خون نشناختند، من نعمت حق و نكردند
 شنوم همى من و. نه يا است حالل ايشان خون كه كنند معلوم ترا تا بپرس و كن گرد را عالمان. نماند اميدى هيچ ايشان
 زندانيان بر و نبينى، منفعت هيچ ايشان از تو هرگز آوردن، خواهى ديوان در ايشان نام و كردن خواهى عفو را ايشان تو كه
  واجب او بر كشتن كه اّال  نداشتم باز زندان به را هيچكس من كه نكردم رحمت آن از
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 .نه يا اند كشتن اهل ايشان كه بدانى تا بخوان ايشان گناه قّصه و بخواه ها جريده بود،

 .ام كرده ايشان جاى به من كه] ١٥٢ a[ است بوده فضلى آن ام، كرده تقصير ايشان كشتن در من كه روزى هر و

 داشت، نتوان سپاه بى ملك كه باش آگاه و بدان نبود،] را[ ملك هيچ چندانكه كردى گرد خواسته كه بودى گفته آنچه و
 سپاه و ملك، قّوت و بود سپاه دل تقويت ملك توانگرى و بود، ملك عزّ  سپاه توانگرى و داشتن، نتوان خواسته بى سپاه و
 نيارند اندر او پادشاهى به و بترسند وى از ديگر ملكان و دارند اميد بدو و دارند دوست را او و بنهند دل آنگهى ملك بر

 و رعّيت، و سپاه ميان به نبود مقدارى هيچ را درويش ملك و كند، خواسته بدان دست افتد كارى كه گاه هر كه آمدن
 ميان به نكنى تلف را آن تا نگر و آورى، فراز ديگر و دارى نگاه خواسته آن تا كن جهد تو و دشمن، دل اندر نبود هيبت
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 و روزگار به خواسته آن كه نمانى درويش و تهيدست و نشوى فريفته ايشان سخن به تا نگر و بنشانند، ملك به ترا كه غوغا
 .بود روزگار چندان نه و قّوت چندان ترا كه كردن نتوانى چنان آن تو و است، آمده گرد عجب هاى قّصه

 كه بدان. داشتم باز ايشان از مردان لّذت و نرسيدم همه به و كردم گرد سراى اندر بسيار كه گفتى زنان بهر از آنچه اّما
 شيرين سالى هر نيز و نگزيدند، من بر مرد هيچ ايشان كه بسيار هاى خواسته به و كامروايى و نعمت به بداشتم را ايشان من
 جهاز را او رود بيرون من سراى از كه كردى رغبت و خواستى شوى ايشان از كه هر و كردى گرد را همه تا بفرمودمى را

 هالك كه امروز و ايشان، بر من نعمت بسيارى از شود بيرون من سراى از كه نخواست خود و دادمى، شوهر به و كردمى
 .دارند دوستر اند بوده من با كه حال بدان هم كنند، شوهران ايشان و شوم

 ملك. است واجب چيزى خراج اين بستدى، خراج ساله سى و ساله بيست و گماشتى خراج بقاياى بر مردى گفتى آنچه و
 نهاد انوشروان خراج اين و ام، آورده بدعت اين من نه را، المال بيت مر رعّيت بر است واجب اين و شود، درست خراج به
  همه را زمينها و كرد گرد را رعّيت همه و نيست، چاره خواسته از را ملوك كه
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 كه بود آن بهر از و ثلثى، ماه سه هر بدهند بار چهار به يا بار سه به سال هر كه نهاد رعّيت همداستانى به و كرد مساحت
 ملك شاهنشاه: بود او درم مهر اين و نهاد انوشروان نام اين و. الّرضا مال يعنى كردند، نام همداستانى خراج را مال آن

 بر و نداد خراج كه كس آن و كردند، نام شمرده سراى را آن ستانند، او اندر خراج كه سراى آن و انوشروان، دادگر
 خواسته و المال بيت ويرانى او كه كند عقوبت را او نيز و بستاند وى از را آن كه ملك بر است حقّ  كرد جمع خويشتن
 كه ستدند چيزى و كردند ستم ايشان بر كارداران اگر. نكردم عقوبت را كس و بستدم ايشان از حقّ  من و بود، ملك
 آن و بينند، همى خلق همه كه بزرگى بدان كردم دّكان دو خويش درگاه بر كه نبود آن از بيش من بر بود، نادانى را ايشان

 و كردم نگه و نگريستم خلق حاجتهاى قضاى در و بنشستمى آنجا نيمروز تا روز يك ماهى هر و كردم، نام داد دّكان را
 و من، نه كرد ستم خويشتن بر او نخواست داد كه هر و شنيدم، مى و گفتم همى دربان و حاجب بى خواهى داد هر با

 چون من داد، من به مريم، را، دخترش و بفرستاد من با را پسر و داد سپاه مرا اگر نشناختم، الروم ملك حقّ  من گفتى آنچه
 و انديشيده، دل به نه و بود نديده او چشم هرگز كه فرستادم وى به نعمت و مال چندان كردم، هزيمت به را چوبين بهرام
 به مرا اوفتاد، من دست به چليپا چون و همچنين، او سپاه از را كسى هر و بماند، متحّير كه دادم خواسته چندان را پسرش
 و ذليل ايشان و بود دست ايشان بر را ما بود ما دست به چوب آن تا كه ندادم باز بديشان آن بهر از افتاد، چيرگى ايشان
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 تو كه ندهى باز بديشان چوب آن تا نگر و بودند، غالب ما بر ايشان بود، ايشان دست به چوب آن چون و بوند، مقهور
 .كنى چيره خويش مملكت بر را ايشان

 مرا منّجمان كه بود سبب بدان بكشم و زنم زمين بر كه برگرفتم و كشتن بخواستم را شهريار يزدجرد من كه گفتى آنچه و
 بودند گفته كه عالمتى و افتد، عرب به و بشود وى دست بر عجم ملك اين كه آيد فرزندى تو فرزندان از كه بودند گفته
 روى بر كه بكشتمى را او كه مرا بود واجب و است، آن اين كه شد يقينم بديدم را او من چون. بود پيدا يزدجرد بدان
  ملكى كه فرزند آن از شومتر مادر از نيامد فرزندى زمين

 ٨٣٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بكشيد يابيد كجا هر و داريد دشمن را او كه بايد همچنين را شما و بشود، وى دست از پدر بر پدر ساله چندين

 دبيرى دروغ به و زنى، بهر از نشناختم پدرش آن و او حقّ  و بكشتم را او من كه منذر بن نعمان بهر از گفتى آنچه اّما و
 و بگريختم چوبين بهرام دست از كه وقت آن من ليكن و دبير، گفتار به نه و نكشتم زن بهر از را او من كردم، هالك را او
 از ملك اين كه بود گفته مرا همه ديدم امروز تا كه كارها همه اين مرا ديدم، را راهبى رفتم، همى اندر راه به شدم، روم به

 كس بزرگتر او از عرب اندر من و كيست، مرد آن كه نگفت و عرب، از افتد بزرگ مردى دست به و برود ما خاندان
 ملك صيانت بهر از را او و جستم بهانه وى بر و بود او عرب اين كه آمد چنان دلم به. شناختم نمى و دانستم نمى و نديدم

 حّقى هيچ آنجا بود، ملك شدن تهمت كه جايى و كردم، معنى اين از و خويش، بيت اهل بر ملك داشتن نگاه و بكشتم،
 كناره به من كار كه دانم من اكنون. بود منفعتى مرا آنكه بهر از نه كردم حّجت به كردم كه همه اين من و. نماند جاى را

 كردى مالمت مرا نادانى به و يافتم نادان ترا كه كنم، آگاه] ١٥٢ b[ ترا كه خواستم ليكن و شد، تباه من روزگار و رسيد
 دينى همه اندر جهان خلق كه نخورى بر من ملك از بكشى مرا چون كه سوزد همى تو بر دل مرا و ندانستى، من حّجت و

 بر آن از بگيرد اگر پس شود، حرام وى بر پدر ميراث بكشد را پدر كه هر كه مغان و آن ترسا و جهودان از اند مّتفق
 و باشى تر زندگانى كم تو پادشاهان همه از و باشى، تو باشد زندگانى ملك به جهان بدين را او كه ملكى كمترين و نخورد،

 .الّسالم و. بودن خواهى تو

 درد و بگريست شيرويه. داد شرح شيرويه با نيز آبى آن حديث و بگفت، بحرفا حرفا جواب همه و بازگشت رسول پس
 من پيغامهاى آن كن عرضه: گفت و بخواند را رسول او و آمدند، او بنزديك سپاه همه روز ديگر و. پدر كشتن از آمدش
 شيرويه. گفت باز عجم بزرگان و سپاه پيش بود گفته او كه همچنان رسول. آوردى باز كه جواب و بردى پرويز به كه
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 نيست، حالل او ريختن خون آورد، پيش بّينت و حّجت همه است كرده خطا او كه پنداشتيم ما كه چيزى آن هر: گفت
  راست ملك دو به ما پادشاهى: گفتند و نپسنديدند سپاه اين مردمان. داشتن بايد مى آنجا هم را او

 ٨٤٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بهر از دهيم باز وى به ملك اين ما نكشى را او تو اگر خواهند، مى را پدرت كه اند آن بيشتر رعّيت ميان اندر و نشود،
 تو دهند باز بدو ملك چون و نشود، راست تو بر ملك اين و اندر، مردمان ميان به انگيزند حيلت و كنند خالف آنكه
 .نكشد ترا تا بگذرد تو بر روز يك كه نگذارد و نكند مشورت كسى با تو كشتن به او كه دانى

 بفرمود را يكى بزرگ سرهنگان آن از. بكشد ساعت در هم را او نشيند ملك در پرويز اگر كه دانست و شد متحّير شيروى
: گفت پرويز. اند فرستاده چه به را او كه گفت و بايستاد پرويز پيش و برفت سالح با مرد آن. كن هالك را او و برو كه
 آمد، شيروى سوى و بازگشت سرهنگ آن. نيست تو دست به من مرگ كار و كشتن، نتوانى مرا كه مردى آن تو كه برو
 اندر مردم ميان به شيروى پس: گفت همچنين را او پرويز. بفرستاد ديگر مردى شيروى. بودند نشسته همچنان سپاه آن و

 مهر مردانشاه پسر نام و بكش، را پرويز و شو: گفت را او بود، بريده را او دست پرويز كه ديد را مردانشاه پسر. نگريست
 دست به من مرگ كه بودند گفته منّجمان مرا كه كشتن خواهى تو مرا: گفت آمد، پيش هرمز مهر اين پس. بود هرمز
 كه هر و اويى، پسر تو و بكشتم را پدرت و نشناختم ترا و بودن، خواهى تو كه ندانستم و نيمروز، واليت از باشد كسى
 .بودن خواهد تو دست بر اين كه ندانستم و كشتم تهمت بدين را پدرت من و. بود حرامزاده نكشد را پدر كشنده

 كه دانست پرويز. نكردى كار وى بر آهن كه بود تعويذى پرويز بازوى بر كه نكرد كار زد پرويز كتف بر تبرزينى هرمز مهر
 و بگسست مهره آن و خويش بازوى به كرد فراز دست دارد، رنجه را او هرمز مهر و نكند كار وى بر تبرزين اين

 .بينداخت

 چه ترا: گفت. كشتمش: گفت را شيروى و بكشت، را او و آورد فرود او كتف يك و بزد تبرزينى باره ديگر هرمز مهر
 و كردند آفرين همه سپاه. بود حرامزاده نخواهد باز پدر خون كه هر كه بودن خواهى تو من كشنده: گفتا گفت؟

 بكشت و بخواند را هرمز مهر آمد، اندر شب چون و گريست، همى شب تا روز آن و گرفت گريستن شيروى و. بازگشتند
 نكشد را پدر كشنده كه هر كه باشد آورده او پيغام كه خاّصه باشد، كشته مرا پدر كه را كسى ديدن نتوانم من: گفت و

 .بود حرامزاده

 ٨٤١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 از ايشان نام پدرش كه كسها آن و داد، بار را سپاه بزرگان همه و نهاد سر بر تاج و نشست تخت بر شيروى روز ديگر پس
 برامكه جدّ  فيروز بن برمك و بازداشت دست همه را زندانيان آن و. داد خواسته و بنوشت نام را همه بود افگنده ديوان
 پسران همه بود برادر شانزده را او كه گفتند و. كرد داد و عدل و نستد و برداشت رعّيت از سال آن خراج و كرد وزير
 ماه اندر و بزيست ماه هفت او و. بماند او بر ملك تا آنكه سبب به بكشت را همه بود، هفدهم شيروى اين و پرويز،
 .بمرد هشتم

 اهللا صلوات مصطفى محّمد ما پيغامبر به بود فرستاده رسول سال، يك به بكشند را وى آنكه از پيش عمرش بآخر پرويز و
 خويش نام و است فرستاده نامه من سوى كه رهى اين كيست: بود گفته و بود آمده او سوى پيغامبر نامه كه آنگه عليه،
 بفرستد، و ببندد الّسالم عليه را پيغامبر تا بود نوشته يمن ملك به نامه و. شد گفته قّصه اين و. است نوشته من نام از پيشتر

 و ببندد را او تا يمن ملك باذان پيش شو يمن به نه اگر و بيايد اگر رو، محّمد پيش نخست: بود گفته را خويش رسول و
 پس. بداد پرويز پيغام و كرد عرضه الّسالم عليه پيغامبر بر را نامه آن و بيامد او و بفرستاد را رسول پرويز و. بفرستد
 شش لطافت و خوش سخن و نرمى به پس. كنم تدبير و بنگرم تا آى فرود گفت را پرويز رسوالن اين الّسالم عليه مصطفى

 و. آمدند ايشان كه مدينه به مّكه از بود كرده هجرت الّسالم عليه پيغامبر كه بود سال پنج و بازداشت، آنجا را ايشان ماه
 خواهى اگر: گفت را مصطفى و شد دلتنگ برآمد، ماه شش چون پس. كرد همى صبر و بود بخرد مردى پرويز رسول اين

 .بروم باذان پيش من نه اگر و آمدن

 كه داد خبر را او و] ١٥٣ a[ بيامد جبريل اندر شب به و. دهم باز جواب اين فردا: گفت عليه اهللا صلوات مصطفى
. نپسندد من از من خدايگان و كردم، صبر تو با چندينى من: گفت و بيامد پرويز رسول ديگر روز بكشت، را پدر شيروى
 .كشت ديگ را شما خداوند من خداى. امس رّبكما قتل قد رّبى انّ : گفت الّسالم عليه پيغامبر

 وى بر شيرويه را او پسر جلّ  و عزّ  خداى. قتله حّتى شيرويه ابنه اهللا سلطه: گفت الّسالم عليه مصطفى چگونه؟: گفت
 اگر كه گويى مى چه كه بنگر! محّمد يا: گفت و شد متحّير بشنيد اين چون پرويز رسول. بكشت را او تا كرد مسّلط
  هالك نگويى راست

 ٨٤٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و بدادند پرويز نامه و شدند باذان سوى روز ديگر و بنشستند روز آن ايشان پس. است راست سخن اين: گفت! شوى
 .پرويز حال از گفت چه محّمد كه بگفتند را باذان
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 تا بباشيد ايدر شما است، راستگوى محّمد اين كه گويند مى مردمان كه باشد راست خبر اين كه بودن شايد: گفت باذان
 پادشاهى همه به و كند نامه من به سبب بدين بنشيند، ملك به شيروى چون كه نيست خالف هيچ كه آيد پديدار چه

 .گرويدن ببايد وى به همه را شما و مرا نبود دروغ و بود راست سخن اين اگر و خويش،

 .خويش حضرت به كرد راست ملك كار شيروى و. بماندند آنجا رسوالن پس

 به جلّ  و عزّ  خداى را پرويز كه كنيد بيعت نيز خويشتن و بستانيد سپاه از من بيعت كه گفت و كرد نامه شهرى هر به پس
 خوانده را او كسرى و است آمده بيرون يثرب زمين به كه مرد آن كه بود كرده ياد باذان نامه در و. كرد هالك وقت فالن
 بماند، عجب اندر پيغامبر سخن به باذان پس. بگويم ترا من كه آنگه تا مجنبان را او البّته نوشته، نامه ترا وى حقّ  در و بود
 عليه پيغامبر كه وقت همان در و بديد، تاريخ و كرد عرض ايشان بر شيروى نامه آن و بخواند را پرويز رسوالن آن و

 ما پيغامبر به باذان پس. بگرويم مرد بدين كه است واجب: گفت باذان. آمد راست بودند نوشته ايشان و بود گفته الّسالم
 عليه پيغامبر. كرد مسلمان را يمن اهل همه و كرد، اعالم خويش اسالم از را پيغامبر و فرستاد كس و بگرويد الّسالم عليه

 .كرد دعا وى بر و شد شاد الّسالم

 و آموزاند در شريعت و قرآن و اسالم را مردم تا يمن به بفرستاد را جبل بن معاذ الّسالم عليه پيغامبر بمرد، باذان چون
 بوران نام يكى: دختر دو مگر بود نمانده پرويز از فرزندى هيچ بكشت، برادران شيروى چون و. بستاند ايشان از صدقات
 را رستم پدر كه بود آن آزرمى و بود مهتر دختر بوران و بودند، پرويز دختر دو هر و. دخت آزرمى نام را يكى و دخت

 بن عمر روزگار به پرويز بن شهريار بن يزدجرد اين و. بنشاند ملك به او را شهريار يزدجرد كه بود آن رستم و بكشت،
 .كنيم ياد خويش جايگاه به را قّصه اين و بود، عنه اهللا رضى الخطّاب

 :گفتند و بسيار كردند مالمت را او و آمدند شيروى پيش خواهر دو هر اين پس

 و بكشتى را برادران همه و بكشتى را پدر كه رسيد جاى بدان اندر ملك به تو حرص

 ٨٤٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 آخر بمانى بسيار تو چه اگر و بماند، تو بر ملك جاودان كه كردى اميد بدان اين و بكردى، اندر ماه چهار سه به همه اين
 تن به و شد بيمار او و. كردند نفرين و كردند مالمتها را او. مدهاد برخوردارى ملك اين از ترا تعالى خداى. بميرى هم

 نيز و ساله، هفت ماند پسرى را او و. بمرد پس بزيست ماه هفت تمامى و نيافت بهره هيچ ملك از و ماند اندر خويش
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 شيرين و بود، سواد به نبود آنجا يزدجرد اين و. بنشاندند ملك به را او مردمان شيروى، بن اردشير وى نام ساله، يك گويند
 .بود فرستاده آنجا را او
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  شيرويه بن اردشير پادشاهى

 ماه وى نام بياوردند را مردى كردن، نداند ملك تدبير و است خرد او كه دانستند بنشاندند ملك به را اردشير چون پس
 و كردند خويش وزير را او و نيكمرد، و راى و تدبير با بود مردى و بود، خوانساالر پرويز وقت به مرد اين و جشنس، آذر
 همى نگاه ملك و كرد همى تدبير آن او پس. شود بزرگ اردشير تا كند همى بيند صواب آنچه تا دادند بدو ملك تدبير
 شش مقدار سپاهى با شهربراز، وى نام پرويز آن از سرهنگى اندر، روم ثغر به بود مردى و. داشت مى را اردشير و داشت
 وى از كردى كه كارى هر و داشتى بزرگ را او بنشست ملك به شيروى چون. داشت همى نگاه روم ثغر و مرد، هزار
 مخالف و آمد اندوه را او نپرسيدند، وى از و نكردند مشورت وى با و بنشاندند را اردشير ايشان چون و. خواستى تدبير
 همه را عجم بزرگان از خلقى و را جشنس مهاذر نيز و بكشت، و بگرفت را اردشير و آمد مداين به و بكشيد سپاه و شد

 .بگرفتيد ملك خود و بيفگنديد ملك از را پرويز شما آنكه تهمت به بكشت

 تخت بر و گردانيد خويشتن به را عجم ملك او پس. بود نمانده نرينه كس پرويز بيت اهل از و بگرفت، ملك شهربراز پس
 .آمد ننگ را عجم همه و بود، ملك بيت اهل از نه او و نهاد، سر بر تاج و بنشست ملك

 .بود ماه شش و سال يك اردشير ملك و
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 شهربراز پادشاهى

 عجم رسم و. ايستادن و نگريستن و كردن سجود او پيش داشتند ننگ عجم سپاه بنشست، ملك به شهربراز چون پس
 .آمدى بيرون ملك تا بايستادندى اسبان پشت بر و بزدندى سماطين لشكر و سپاه همه دادى بار ملك چون كه بود چنان

 بزد اى طعنه را او و آمد فراز يكى. بودند بزده سماطين همه [١٥٣ b] سپاه و آمد بيرون و بود نشسته بر شهربراز روزى پس
 او پاى به رسنى آنگه بكشتند، را او پراگنده زخم به و درآمدند ديگران پس بيفگند، اسب از و پهلوى اندر نيزه سنان به

 كند پادشاهى دعوى و بود ملك خاندان از نه كه هر كه كرد مى بانگ منادى و بكشيدند، محلتها همه به و افگندند اندر
. پرويز دختران مگر نيافتند را كس ملك اهل از او پس از و بود، روز چهل شهربراز پادشاهى همه و. باشد اين وى جزاى
 .بنشاندند ملك به بود مهتر خواهر كه را دخت بوران و آمدند گرد عجم لشكر پس
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 ٨٤٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پرويز بنت دخت بوران پادشاهى

 را او بوران بود، كشته شهربراز كه را مرد آن و برگرفت، جور و كرد داد و عدل بنشست، ملك به دخت بوران چون
 به نوشت نامه و خويشتن از داد وزيرى را او دخت بوران. بود فسفروخ وى نام و بود خراسان از او و بنواخت، و بخواند
 نامه شهرى هر به نسخت بدان و برخواند، ايشان بر نامه آن و آمدند گرد او حضرت به سپاه همه تا بفرمود و سپاه

 :كه بود نوشته چنين نامه آن اندر و نبشتند،

 سياست و عدل به ملك و است، تعالى و سبحانه حقّ  پيروزى به كه مال به نه و داشتن توان نگاه مردى به نه پادشاهى اين
 و عدل به مگر داشتن نتوان را سپاه و سپاه، دادن عطا به مگر شكستن نتوان را دشمن سپاه و داشت، توان نگاه پادشاه
 عطا به شما كه دارم اميد من و زن، اگر و بود مرد اگر و داشتن، بتواند را ملك بود دادگر پادشاه چون انصاف، و داد
 روزگار آن مردمان بر واليت در چه هر كه بفرمود و نديديد، مرد هيچ از كه ببينيد آن من از فرمودن داد و عدل و دادن
 روزگار هيچ به چنانكه بگسترانيد عدل و داد و بشستند، دفترها آن و بيفگندند را همه بود مانده خراج بقاياى از پرويز
 .بودند نديده

 و افتاد، ميل بوران به را او تا داد باز الّروم ملك به را آن بود، نداده باز پرويز و بودند آورده روم از كه چليپا چوب آن و
 بكر ابو و بمرد الّسالم عليه مصطفى محّمد ما پيغامبر او روزگار در و. رود او پادشاهى در را كسى كه نكردندى رها

 ٨٤٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بنشست خالفتى به عنه اهللا رضى

 .بود او وزير خراسانى فسفروخ آن و بود، پادشاه ماه چهار و سال يك بوران و

 بمرد پس بود ماه يك و بگرفت ملك بوران پس از جشنسده، او نام دور، قرابتى پرويز خويشان از مردى بمرد، بوران چون
 .آمد دخت آزرمى به پادشاهى و
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 ٨٤٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پرويز بنت دخت آزرمى پادشاهى

 راى به داشت مى نگاه خويش پادشاهى و نكرد خويش وزير را كس و كرد داد و عدل بنشست، ملك به دخت آزرمى چون
 اسپهبد و مردى، با و اصل با بزرگوار، عجم اندر بود مردى و. نبود تر نيكوروى وى از كسرى آل همه در و. خود تدبير و

 را او بود پسرى و كرد، مى خدمت پرويز در بر او و بود هرمز فرخ او نام بود، داده خراسان اميرى را او پرويز و بود بزرگ
 وى از تر مردانه كس وى عهد به عجم اندر كه بود رستم آن وى و بود، فرستاده خراسان به خويشتن خليفتى به و نام رستم
 را رستم اين يزدجرد عجم، به فرستاد سپاه عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر و بنشست ملك به يزدجرد آنكه پس از و نبود،

 جايگاه به ها قّصه اين و. نيافت تر مردانه وى از مرد عجم همه اندر و. فرستاد عرب پيش عجم سپاه با و كرد سپاهساالر
 باشد چه كه فرستاد كس را دخت آزرمى. بود رستم پدر خراسان امير و بزرگ اسپهبد هرمز فرخ اين و آيد، گفته خويشتن

 كند شوهر كه نشايد ملكه اكنون و بكردمى، بودى گفته اين از پيش اگر: گفت دخت آزرمى باشى؟ من زن به تو اگر
. شوم جمع تو با امشب من خواهى اگر پس خواهانم، ترا نيز من و بايد، مى كار به فريضه ملك كار اندر تو مرا و بآشكارا،

 آورد من پيش ترا تا ملك كار اندر است تدبيرى تو با مرا كه بگويم را حرس امير من تا آى من در به شود تاريك شب چون
 .كنم شادى تو با امشب من و

 ٨٤٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پس. كن خبر مرا بيامد هرمز فرخ چون امشب: گفت و بخواند را حرس امير دخت آزرمى پس. كرد همچنين هرمز فرخ
 و شد اندر حرس امير. حديثى به است خوانده مرا ملكه: گفت را حرس امير و بيامد تنها هرمز فرخ شد، تاريك شب چون
 و برگرفت هرمز فرخ سر و آمد بيرون حرس امير. آر من پيش و برگير سرش و برو: گفت دخت آزرمى. كرد آگاه را ملكه
 را هرمز فرخ آمدند، ملكه در به سپاه چون روز ديگر. بيفگندند كوشك در بر تن با سرش تا بفرمود پس. آورد ملكه پيش
 گناه چه او كه گفتند را حرس امير و بترسيدند آن از سپاه. بودن مولع زنان بر بود معروف هرمز فرخ اين و. ديدند كشته
 بودند خاموش. است كرده ملكه آهنگ كه بدانستند پس. بود كشتن موجب كه بود كرده عظيم گناهى: گفت بود؟ كرده
 اين از و بود خليفه خراسان به هرمز فرخ پسر رستم و. كردند مالمت سبب بدان را هرمز فرخ و نگفتند، چيز هيچ و

 قهر به وى با و بگرفت را او و كرد حرب دخت آزرمى با و آمد مداين در به و بكشيد سپاه خراسان از و شد آگاه حديث
 آزرمى پادشاهى و بكشت، نيز را حرس امير آن و بكشتش آن از بعد كرد، كور چشمش دو هر پس [١٥٤ a] .ببود جور و

 .بنشانند ملك به كه نيافتند را كس آنكه بهر از شدند متحّير عجم شد هالك او چون. بود ماه شش دخت
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 ٨٥٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

  جشنس مهر بن كسرى پادشاهى

 را مردى. بنشانند ملك به و بيارند را او تا ملوك نژاد از يابند مگر را كسى تا فرستادند كس جاى هر]  به[ عجم چون پس
 تخت بر او. بنشاندند ملك به و بياوردند را او جشنس، مهر بن كسرى وى نام بابك، بن اردشير فرزندان از اهواز به يافتند

 او. داشتن نتوانست نيز را مردمان و بود هول و كردن ندانست ملك تدبير ببود چند روزى چون. نهاد سر بر تاج و نشست
 .بكشتند نيز را
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 ]خرادخسرو[

 برادران كه آنگه بود گريخته شيرويه دست از و پرويز، فرزندان از خرادخسرو، او نام نصيبين، از بياوردند ديگر مردى پس
 .است پرويز پسر اين گفتند و براندند و كردند دور نيز را او. نيامد بسامان هم و بنشاندند ملك به را او و كشت، مى را
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 مهران] بن فيروز[

 و ميسان، زمين به مهران بن فيروز وى نام عادل، انوشروان فرزندان از يافتند را مردى. كردند همى طلب را ديگر كسى پس
 بر تاج و دادند وى به ملك و بياوردند را او چون پس. نوشروان بن يزداذ دختر بود دخت مهان مادرش و بياوردند را او

  اين كه نخواهم تاج اين من: گفت او بايستادند، او پيش سپاه همه و نهادند سرش

 ٨٥١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 سخن مقدار اين كه نشايد را ملك اين آمد تنگ وى از سخن نخستين چون گفتند و كردند فال آن مردمان و است، تنگ
 .است ملكان فرزند از نه خود اين داند، نمى ملك و تاج حديث اندر
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 خسرو] فرخزاد[

 نزديك مغرب از شهرى به پرويز فرزندان از يافتند فرزندى او پس از و براندند و آوردند فرود تخت از را او آنگه پس
 به ملك و بياوردند مرد اين كشت، مى را برادران كه وقت بدان بود گريخته شيروى دست از خسرو، زاد فرخ او نام نصيبين،

 و عزّ  خداى و بشايستى را ملك كه نيافتند را هيچكس و شدند، متحّير و بكشتند نيز را او ببود ماه شش چون. دادند وى
 .داشت همى متحّير همچنان را ايشان و گردد، ظاهر مسلمانى و بشود ايشان از ملك آن كه خواست جلّ 
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 شهريار] بن يزدجرد پادشاهى[

 بود پارس اصطخر به او و بود گريخته شيروى از كه شد شهريار بن يزدجرد به خبر اين. كردند مى كسى طلب جاى هر پس
 ضعيف عجم كار و بنشست اندر ملك به سال چهار و بود ساله شانزده او و بنشاندند ملك به و بياوردند را او پس. پنهان
 حرب و مداين به فرستاد سپاه عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر و آمدند، اندر ايشان ملك به دشمنان سوى هر از و شد،
 و يزدجرد حديث و افتاد، مسلمانان به و بشد او دست بر عجم ملك و شد كشته مرو به و بگريخت يزدجرد و كردند
 مصطفى محّمد ما پيغامبر اخبارهاى وقت اندك به و شود، گفته عنه اهللا رضى عمر خالفت اندر و است بسيار او حربهاى
 او اخبار و گرديم باز پيغامبر حديث به اكنون. ايم نگفته چيزى و است مانده عنه اهللا رضى بكر ابو آن و عليه اهللا صلوات

 .او عاقبت و شد كشته چگونه وى كه بگوييم يزدجرد قّصه باز و بگوييم عنهما اهللا رضى عمر و بكر ابو آن از و
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 ٨٥٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بدلها نسخه تفصيل

 ٨٥٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 آراسته تازى اى مقدمه با ها، نسخه از اى پاره شود، مى آغاز مقّدمه دو با طبرى تاريخنامه هاى نسخه دانيم، مى چنانكه ١ ص
 تاريخنامه كه كتاب نخست بخش چاپ در است من حدس مؤّيد خود اين و فارسى، مقّدمه با ها نسخه از اى پاره و است
 تاريخنامه از گوناگون روايتهاى با ما روى اين از و است، شده برگردانيده مترجمان از گروه سه تا دو دست به طبرى

 :آورم مى زير در صب و ص هاى نسخه روى از را فارسى ترجمه اينك. متفاوت هاى نسخه با نه روبروييم

 نه و يار و دستور نه و انباز نه و همتا نه كش آن را، آسمان و زمين آفريننده و كامران كامكار خداى مر آفرين و سپاس»
 آنچه و روز و شب و زمين و آسمان. است پيدا آفرينش نشان او هستى بر و باشد، هميشه و بود هميشه. فرزند نه و زن
 .است اندر بدو

 بر او نعمتهاى و است، پيدا بندگان بر وى سپاس و است، گوا او هستى بر او آفرينش كه بدان كنى نگاه خرد به چون و
 .است گستريده او بندگان

 و جهان بهترين پيغمبر، محّمد بر او درود و است، كرده خويش بندگان با كه نيكوييها اين بر را خداى آن داريم سپاس
 از وى خاندان بر و باد وى بر ايزدى درود. بزرگ روز به بندگان خواه شفاعت و آدم، فرزندان همه نازش و پيغامبران گزين

 .پسنديدگان و گزيدگان

  بن جرير بن محّمد جعفر ابو آورد گرد كه است بزرگ تاريخنامه اين كه بدان و
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 بن محمد على ابو را، خويش دستور داد فرمان نوح بن منصور صالح ابو خراسان ملك كه عليه، اهللا رحمة الطبرى، يزيد
 وى اندر چنانكه نيكوتر، چه هر گردان پارسى است، كرده جرير پسر تازى تاريخ نامه اين كه را، البلعمى اهللا عبد بن محمد
 .نيفتد نقصانى
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 و قرآن آيتهاى با بسيار وى اندر ديدم علمهايى بديدم و كردم نگاه وى اندر چون كه بلعمى على ابو گويد ايدون پس
 و بردم رنج پس. بسيار ديدم ها فايده وى اندر و ملوكان، آن و پيغامبران سرگذشتهاى و نيكو مثلهاى و شاعران شعرهاى
 .جلّ  و عزّ  ايزد نيروى به گردانيدم پارسى به اين و نهادم خود بر ستيز و جهد

 كه گروهى هر اهل از و نجوم اهل از است گفته كسى هر آنچه كنيم، ياد وى اندر عالم روزگار تاريخ كه خواستيم ما و
 و عزّ  ايزد توفيق به كتاب اين اندر كنيم ياد اند گفته آنچه گروهى هر مسلمان، و جهود و ترسا و گبر از اند گفته تاريخ
 وى اندر كه هر تا نموديم باز ما و نيافتيم، جرير پسر كتاب اندر اين و بود، چند رستخيز]  گاه[ تا آدم روزگار از جّل،
 .المآب و المرجع اليه و بالصواب اعلم اهللا و گردد، سهل و آسان وى بر و يابد اندر زود نگرد،

 .است نيامده ها نسخه اين در برگها اين: فب فا، ٤ ص

 اين ندارد. كتاب آغاز: صب. باشد چند و است چند كه قول هر از عالم روزگار مدت نمودن باز اندر گفتار: ص: عنوان
 .بقراطون و ارسطاطاليس: صب. افالطون و ارسطاطاليس: ص. گويد چنين: صب گويند، ايدون: ص: ١ س را برگ

 .ندارد »را كواكب جمله و« ستارگان، و آفتاب: ص: ٢ س

: ٥ س پانزده به مشترى و ميزان از درجه يك و بيست بر شرف جايگاه بر بودند استاده...  بيستادند خويش: ص: ٣ س
 ايستادند رفتن در: صب افتادند، رفتن به يكى هر: ص: ٧ س حوت درجه هفت و بيست: ٦ س جدى از درجه: ص
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 .گويند چنين نجوم: صب گويد، ايدون نجوم: ص: ٩ س

 .را برگ اين ندارد: فا ٥ ص

 .را برگ اين محتواى ندارد: فا ٦ ص

 .انجيل از آن ترسا: صب: ١٤ س

 .سال دو و هفتاد و نهصد و هزار پنج: صب: ١٥ س

 .بود سال پنج و شصت و پانصد السالم عليه ابراهيم وقت تا طوفان گاه از: صب: ١٧ س

 .بود سال نه و شصت و سيصد السالم عليه عيسى هنگام تا القرنين ذو گاه از: صب: ٢٠ س
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 .عام مردم و بود سال يك و پنجاه و پانصد سّلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر تا السالم عليه عيسى گاه از: صب: ٢١ س

 .١٤: ٣٦ ُمْرَسُلونَ  ِإلَْيُكمْ  ِإنَّا َفقاُلوا بِثاِلثٍ : صب: ٢٣ س

 .را سطرها اين ندارد: فا: ٢٢ تا ١ س ٧ ص

 .بالصواب اعلم اهللا و است نهاده سال هزار هفت: صب: ٢ س

 .معنى درين هم منّبه بن وهب: .. صب: ٣ س

 .پريان جهان اين و: صب ص،: ٥ س

 .داشتند پريان سال هزار پنج: صب و ص: ٦ س

 .داشتند ايشان سال هزار دو و داد را فريشتگان جهان اين و كرد عزل: صب و ص: ٦ س

 .كرد مهتر ايشان سر بر: صب: ٧ س

 .داردشان باز فساد از و كنند فساد كه نهاد را ايشان تا براند را جان: صب: ٨ س

 .گرفت عجب اندر خويشتن به براند را جان ابليس چون: صب و ص: ٨ س

 .الجله الخلق اهللا خلق فيما القول: فا: عنوان ٨ ص

 .است شده گرفته ص نسخه از: عنوان

 .آفريدشان آن بهر از: فا: ٣ س

 .پرستند نه كه: فا. نپرستد كه كيست: صب: ٤ س

 .نكند كه كيست و كند وى فرمان: صب و ص: ٥ س

 ٨٥٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .از تا فرمايدشان تا كه: ا. بيافريدشان كه آمد واجب: فا: ٦ س

 .ندارد »بالربوبية ليعرفون اى: «فا: ٨ س
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 .گويد همى ايدون: صب و ص: ٩ س

 .نبود منفعت هيچ مرا ايشان كسب از و منم ايشان دهنده روزى و نخواهم روزى ايشان از و پرستند: فا: ٩ س

 .ندارد...»  تعالى قوله گفت پس« از: فب: ١٦ تا ١٣ س

 .بيافريد جهان اين تعالى و تبارك خداى نخستين: فا: ٢ س ٩ ص

 .١ سطر ١٠ ص تا شده گرفته صب و ص نسخه از و ندارد را كروشه درون عبارتهاى: اساس: ١٣ س

 .آفريدن نتوانست...  بدانند اين كه را كسها آن كردم پيدا آيتها: صب و ص: ٤ س ١٠ ص

 .ندارد »فرمود را شما...  تأذن معنى: «صب ص، فا،: ٧ س

 .است صب و ص از كروشه درون عبارت: ١٢ و ١١ س

 .است سنجش قابل غير و ديگرگون عبارت: فا: پايان تا ١١ س

 .روشنايى هيچ نيافريدى را ماهتاب و آفتاب گر بود آفريده: فا: ١٣ س

 :گفت تعالى خداى چنانكه بدانستند شمارها و: فا: ١٨ س

 مقدار فى القول: فا. است چند كه جهان اين مقدار اندر گفتار: صب. جهان اين مقدار اندر گفتار: ص: عنوان ١١ ص
 .الّدنيا هذه

 .نيست سنجش قابل كه است متغاير چندان صب و ص عبارتهاى: صفحه پايان تا ١ س

 .بود مانده چيزى كم سال هزار و بود گذشته چيزى و سال هزار شش: فا: ٢ س

 .است گذشته چند و است مانده چند كه نداند: فا: ٣ س

 .وقت آن كه است نبشته اندر تورات به كه گويند ايدون جهودان: فا: ٤ س

 اند و سيصد و هزار شش جهان اين مدت كز انجيل از گويند ايدون آن ترسا و: آمده يونان حكيمان جاى به: فا: ٥ س
 .گاه كز گويند ايدون يونانيان و بقراط و بود گذشته سال
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 عليه اهللا صّلى ما پيغامبر از كه بود مسئله هشت و بيست آن كه بدان و آيت آخر تا ٦٣: ٣٣ السَّاَعةِ  َعنِ : فا: ٩ س
 .بپرسيدند

 بود او عمل آن و ،١٥: ٢٨ الشَّْيطانِ  َعَملِ  من هذا و كند همى دعوى بدروغ نه يا پيغامبرست او كه: صب ص،: ١٤ س
  نبرى گمانى تا باشد خرم بدين ديو كه بود]  ص ٣ b] جمله آن از كه بود آن معنيش لكن و

 ٨٥٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

: چيز سه در مگر كند كه نيست مباح چيز هيچ در عجله كه است گفته الّسالم عليه پيغامبر و كردن تواند چيزى ديو كه
 .برند مهمان بر به زود طعام آنكه سديگر و كند، گور به زود را مرده آنكه يكى و دهدش، شوهر به بود دخترى آنكه يكى

 از جماعتى و نيافريد، چيز هيچ شنبه روز و ساعت، آخر آدينه روز تا آفريد همى و كرد ابتدا يكشنبه بيافريد كه چيز اّول و
. روز شش به گفت آفريد روز چند به را جهان اين خداى! محّمد اى كه پرسيدند السالم عليه پيغامبر و بيامدند جهودان
 گفتند. گشت تمام جهان خلق همه آفرينش و آفريد همى آدينه روز تا شنبه يك روز از گفت كرد ابتدا روز كدام از گفتند
 چهار روز و مضّرتها، و منفعتها از است اندر بدو آنچه و آفريد زمين دوشنبه و شنبه يك روز گفت. آفريد چه روزى هر
 است اندر بدو آنچه و آفريد كوهها شنبه سه روز و بايد، را بندگان آنچه و آب و است، وى با آنچه و آفريد درختان شنبه
 بِالَِّذي لََتْكُفُرونَ  ِإنَُّكمْ  أَ  ُقلْ : گفت و كرد ياد اندر نبى به و شد تمام روز چهار به زمين كار همه و مضّرت، و منفعت از

 وَ  آفريد، روز دو به را زمين اين كه خداى به شويد كافر همى شما گفت -٤١/ ٩ -٩: ٤١ يـَْوَمْينِ  في اْألَْرضَ  َخَلقَ 
 ... گويند انباز همى را او و -٤١/ ٩ -٩: ٤١ أَْنداداً  َلهُ  َتْجَعُلونَ 

 جهان آفرينش در كه را بدلها نسخه صورت را نمونه و است ناهمگون ما اساس متن با: فا و صب و ص: پايان تا ٣ س
 .آوردم است

 .ندارد: فا: عنوان ١٢ ص

 و بنگريدند تورات همه: فا: ١ س كردند گرد را القرى وادى و را فدك آن و را قريظه بنى آن و را خيبر جهودان: فا: ٧ س
 .صعبتر كدام هر بجستند

 .است ناخوانا و مخدوش عكس در ها صفحه از نيمى: فا ١٤ ص و ١٣ ص
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 اين در. است چگونه رفتنشان و است اندر فلك كدام به رفتن را ستاره هر و آيد فعل چه ايستاده ستارگان آن: فا: ٦ س
 .ها نسخه ديگر خالف بر شمارد مى يك يك را مسئله فا نسخه

 كدامين به و بودند تن چند و مردمان چه و بودند كه الكهف اصحاب كه بپرسيدش گفتند دهم مسئله: فب و فا: ١٦ س
 .داشتند دين چه و بودند كه االخدود اصحاب تا بپرسيدش گفتند يازدهم مسئله. داشتند دين چه و بودند اندر روزگار

 ... پشت بر را تعالى خداى نيز و است چگونه روح آفريدن و چيست روح و دوازدهم مسئله: فب و فا: ١ س ١٥ ص

 .آورده االخدود اصحاب بر مقّدم را الكهف اصحاب گذشت چنانكه: فب و فا: ٢ س

 ٨٦٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 روى آن از و رفتى همى روان آب چون كه گداخته بودست كرا روى چشمه تا بپرسيدش گفتند يازدهم: فب و فا: ٦ س
 ... رويين كرد سارستان روان

 يكى بر فرستاد پيغمبر داود سوى تعالى خداى كه است بوده چه سخن ده آن تا بپرسيدش گفتند هفدهم: فب و فا: ٩ س
 .بگويد سخن ده اين پاسخ تو فرزندان از كه هر گفت و نهاده اندر صحيفه يكى را آن و نبشته انگشترى

 گور، بدان كه آدميان از بودست كه و است كجا داود بن سليمان گور كه بپرسيدش گفتند هژدهم: فب و فا: ١٥ س
 .است ناهمخوان اساس با ها نسخه: صب و ص هاى نسخه

 .گناه چه و بودند كه ماروت و هاروت كه بپرسيدش و) نقطه بى فا( ششم و بيست: فب و فا: ٤ س ١٦ ص

 گفتند هشتم و بيست مسئله. بودست كه دست به جهان اين آدم از پيش تا بپرسيدش و هفتم و بيست: فب و فا: ٦ س
 كه صفت برين تورات از كردند بيرون ها مسئله اين چون پس. آفريد چگونه و آفريد چه از را آدم تعالى خداى تا بپرسيدش

 كدام هر كنيد نامزد مرد پنج شما از اكنون كه را جهودان آن مر گفتند ايدون مغيره بن وليد و هشام بن جهل بو كرديم ياد
 چيزى اگر دهد، باز آن پاسخ وى و بپرسيم محّمد از ها مسئله اين و شويم باز مكه به چون تا باشند ما با تا تر عالم و داناتر
 و بود تر عالم كدام هر خوانان توريت از تن پنج اين پس. دهند باز آن جواب تن پنج اين جهودان شما كتاب خالف باشد
 بن اشرس سيم و حافى، بن كعب دوم و بود، اشعث بن مالك گويند و كردند بيرون نامشان اندر تورات به دانست بهتر
 گرد را قومش و مّكه اهل وليد و جهل بو با برفتند مرد پنج اين چون. قدوس) ناخوانا... ( با بود افلح چهارم و سعد،
 خبر ها مسئله اين جواب از خود السالم عليه پيغامبر و بپرسيدند وى از ها مسئله اين و آمدند ص محّمد نزد و كردند
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 السالم عليه جبريل كه داشت همى چشم و كنم، پاسخ را شما سخنهاى اين من گفت را قريش كافران مر لكن و نداشت،
 سخت جبريل ناآمدن به سّلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر و برآمد روز ده تا نيامد همى جبريل و بياگاهاند، ازين را او و بيايد
 خشم ص محمد بر صلعم محمد خداى كه گفتند همى مّكيان و قريش كافران و جهودان آن و تافته، و بود مشغول دل

 پس. است ره بى و ديوانه و گويد همى خود بر از قرآن اين او و دهد، نمى آگاهى را او مسايل اين از و است گرفته
 قول از آمد واجب چنانكه ها مسئله پاسخ و بيامد جبريل بگذشت روز پانزده چون. نيامد جبريل. ببود روز پانزده همچنان
 اندر سلم و عليه اهللا صلى را پيغامبر مر و السالم عليه رسول قول از كرد واجب چه هر آورد آيت قرآن در تعالى خداى
: ٩٣  َقلى ما وَ  رَبُّكَ  َودََّعكَ  ما ، َسجى ِإذا اللَّْيلِ  وَ  ، الضُّحى وَ : آورد آيت اين نخست و داد باز همه آن پاسخ تا آموخت

 آيت اين و نيامديم بيرون تو بر و نگرفتيم خشم تو بر ما كه آيد فراز همى كه شب به و برآيد همى كه روز: گفتا. ٣ -١
 َعلََّمهُ  ، يُوحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ  ، اْلَهوى َعنِ  يـَْنِطقُ  ما وَ  ، َغوى ما وَ  صاِحُبُكمْ  َضلَّ  ما ، َهوى ِإذا النَّْجمِ  وَ : خوان بر گفت و آورد

 ... گفت و بخواند آيت ديگر پس ،٥ -١: ٥٣  اْلُقوى َشِديدُ 
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 :صب آفريد، چند به است اندر بدو آنچه و را جهان اين جلّ  و عزّ  خداى آنكه اندر گفتار: ص: عنوان ١٧ ص

 .آفريد بچند اوست در چه هر با جهان اين جلّ  و عزّ  خداى آنكه اندر گفتار

 .است ناهمخوان سنجش در: صب و ص: ١٤ تا ١ س

 السَّماواتِ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ  وَ : گفت چنانكه آفريد روز شش به را جهان اين جلّ  و عزّ  خداى كه بدان: صب و ص: ١٤ س
 .است افتاده برگى: فا) بود( بودند جهان آن روزهاى به روز شش آن كه گويند چنين ٧: ١١ أَيَّامٍ  ِستَّةِ  في اْألَْرضَ  وَ 

 پيغامبر چنانكه آفريد قلم آفريد تعالى ايزد كه چيزى نخستين پس ٤٧: ٢٢ تـَُعدُّونَ  ِممَّا َسَنةٍ ...  صب ص،: ١ س ١٨ ص
 ... آفريد لوح پس العلم، اهللا خلق ما اّول: گفت سّلم و عليه اهللا صّلى ما

 كه آفريند ايزد تأّنى و آفريند شيطان عجله كه آنست اين معنى و الّشيطان، من العجلة و اهللا من الّتأّنى: صب و ص: ٣ س
 آن از تأّنى و دارد دوست شيطان كه است جمله آن از عجله كه است آن معنى لكن و گردد، درست گبركان مذهب
 كرد ياد الّسالم عليه موسى قّصه به كه است چنان اين و. ندارد دوست شيطان و دارد دوست تعالى خداى كه است جمله
 .گفت موسى پس. بكشت را قبطى آن كه

 .است ديگرگون روايت و آمده بيشتر تفصيل به نسخه دو اين در و است ناهمگون: فب و فا: ١٠ س
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 مرا و است خدا امر روح كه است من كار نه روح بگو روح از پرسيدن خواهند ترا گفتا. ٨٥: ١٧ رَبِّي َأْمرِ : فا: ٢٤ س
 بر شد نرم داود دست به گداخته روى با آهن كه بدان و گداخته روى با آهن دادن پاسخ. است نكرده آگاه اين از بيش
 زره را آن و نيست بند جاى را آن مانده اندر جهان به اكنون كه زره اين و آتش، بى كرد مى خواست مى چه هر تا موم مثال

 :است گفته خداى كه است آن از خوانند داودى

رَ  وَ  َمَعهُ  َأوِِّبي ِجبالُ  يا َفْضًال  ِمنَّا داُودَ  آتـَْينا َلَقدْ  وَ   كه باشد زره معنى آن از كه چيزى هر و. ١٠: ٣٤ اْلَحِديدَ  َلهُ  أَلَنَّا وَ  الطَّيـْ
 كس روان روى اين تعالى ايزد و خوانند القطر عين تازى به روان روى اما و خوانند سانع تازى به را آن دربند بى بود تمام آن
 اثرى روان روى اين از را او مر تا درخواست ايشان از و آوردند گرد آدميان و ديوان و پريان داود بن سليمان مگر نداد را

 كنيم شارستانى روان روى اين از ترا گفتند و شدند سخن يك و كردند تدبير همه پس بود پاينده قيامت تا بنا آن كه كنند
 حيلت كه نباشد گذر آنجا را آدميان كه جايگاهى به و برد بايد آنجا را روى اين و ميل دوازده در ميل دوازده بزرگوار
 .نهاد بايد شارستان بدان همه است اندر تو دست به علمها و گنجها اين و كنند تباه را آن و سازند

 روزه بيست اندلس سو آن از پس. است بيابان آن از را اندلس آن و گويند اندلس را آن است شهرى كه گفتند چنين پس
 كردند بنا را آن كرديم ياد مثال برين كه شارستان اين و بردند آنجا القطر عين چشمه اين با را ديوان بفرمود است راه

 راه آنجا در هيچكس چنانكه ساختند طلسم و) نسخه در آمده مكرر جمله( كردند زمين بزير آنجا در ره و بزرگوار سخت
 نتوانند آنجا آدميان از كس و نيافت

 ٨٦٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 امير ايّام تا نكرد آن رغبت كس و نيافتندى خبر هيچكس -نبود گيا و آب و شراب و طعام بيابان بدان كه زيرا رفتن
 اين و مغرب به بود وى خليفت نصير بن موسى وى پيش رفت مى مروان ابن روزى پس. مروان بن الملك عبد المؤمنين
 .الخ...  الرحيم الّرحمن اهللا بسم گفت و كرد نامه وى نزديك الملك عبد. بود موسى اين دست به هم اندلس حدود

 .است سنجش قابل غير و ناهمگون: فا صب، ص،: صفحه پايان تا ١ س ١٩ ص

 آمده آدم، آفرينش ابتداء: صب و ص نسخه دو در. ناسنجيدنى و است ناهماهنگ: صب ص، فا،: پايان تا ١ س ٢٠ ص
 .ديگر اى گونه ما اساس متن و است ديگرگون ها نسخه: صب ص، فا،: پايان تا ١ س ٢١ ص -ص ٦ b -است

 .است مقابله قابل غير و ناسنجيدنى ها نسخه: صب ص، فا،: پايان تا ١ س ٢٢ ص

 .ها نسخه ديگر با اساس است مغاير هم برگ اين در: صب ص، فا،: پايان تا ١ س ٢٣ ص
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 با يكباره اساس عنوان اينك آوردم، ١٧ ص بدلهاى نسخه ذكر به را نسخه دو اين عنوانهاى: صب و ص: عنوان ٢٤ ص
 .است متغاير آن

 .كردم ياد را هماننديها اى پاره ١٨ صفحه بدلهاى نسخه در: صب و ص: ٢ س

 ... قلم و لوح اين در پس. خلق من: صب و ص: ٩ س

 .لكن و: ص: ١ س ٢٥ ص

 .نيست چيز هيچ: صب نيست، خير هيچ: ص: ٢ س

 .بود او عمل آن و الشيطان، عمل: صب ص،: ٨ س

 ٨٦٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

: صا و ص: ٧ س گفت پس باشد منفعت را خلق آن از كه: صب و ص: ٥ س گويند انباز را او: ص: ١ س ٢٦ ص
 و: صب( سترد خواهد خداى آنكه گفت. السعاده و الشقاوة و: ... صب و ص: ١٠ س نباشد نقصان و زيادت او روزى
: ١٥ تا ١٣ س گفتند جهودان پس است پرداخته اين از كه سعادت و شقاوت و اجل و روزى چيز چهار مگر) كند بدل

 عبارات، و است مشترك مضامين حدودى تا: صب و ص: ٤ تا ١ س ٢٧ ص عبارت و است مشترك حدودى تا مضمون
 .باحتمال دارد افتادگى: فب فا،

 مضمونها و است مختلف عبارتها: صب و ص: ٩ تا ٧ س آفرينش به كردند اختالف علما مردمان و: صب و ص: ٥ س
 پس بود آفريده آسمان آنكه پس از اندر آسمان زير كشد باز را زمين اين پس از و دحيها: صب و ص: ١١ س يكسان
 تَْأِتي يـَْومَ  فَاْرَتِقبْ : گفته جلّ  و عزّ  خداى چنانكه شود دود هم گردد ويران چون رستخيز روز: صب و ص: ٢٢ س آيت اين

 .ندارد...»  أشيا لالرض و« آيه: صب و ص: ٢٢ س آسمان هفت اين و ١٠: ٤٤ ُمِبينٍ  ِبُدخانٍ  السَّماءُ 

 َسماءٍ  ُكلِّ  في  َأْوحى وَ  يـَْوَمْينِ  في َسماواتٍ  َسْبعَ  فَـَقضاُهنَّ : آمده اساس در شده ياد آيه جاى به: صب و ص: ١ س ٢٨ ص
 ... كرد راست آسمان هفت چون ١٢: ٤١ َأْمَرها

ْنيا...  است آمده ١٢: ٤١...»  زَيـَّنَّا« آيه دنباله: صب و ص: ٣ س : ٤١ اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تـَْقِديرُ  ذِلكَ  ِحْفظاً  وَ  ِبَمصابِيحَ  الدُّ
 عبارت: فب و فا را، فرودين آسمان اين بود آرايش و زينت تا كردم »صريحا( فرودين آسمان بر را ستارگان گفت ١٢

 در: صب و ص: ١٥ س نديدند گفتا ٣٠: ٢١ اْلماءِ  من َجَعْلنا وَ  فَـَفتَـْقناُهما رَْتقاً : صب و ص: ١٠ س است ناهمگون
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 در ،٣٢: ٧٩ َأْرساها اْلِجبالَ  وَ  سپس و كرده تفسير و شرح و آورده ،٣١: ٧٩ َمْرعاها وَ  ماَءها ِمْنها َأْخَرجَ : آيه ما اساس
 .است افتاده ظاهرا: فب و فا. آورد مى هم با را آيه كلّ  صب و ص نسخه دو كه حالى

 بخش: ص: ١٧ س گاهى را آفتاب ١٦: ٧١ ِسراجاً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  وَ  نُوراً  ِفيِهنَّ  اْلَقَمرَ  َجَعلَ  وَ : صب و ص: ٧ س ٢٩ ص
  گرفتيم ص نسخه از را كروشه درون

 ٨٦٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .شود همى آسمان آسمان گفت شود كجا: صب و ص: ٢٤ س

 .دارد افتادگى: فب و فا. از حّله يكى تا: صب و ص: ٢ س ٣٠ ص

 بن اهللا عبد حديث: صب. ماه و آفتاب اندر السلم و الصالة عليه پيغامبر از عباس بن اهللا عبد حديث: ص: عنوان ٣١ ص
 .ماه و آفتاب سبب السالم عليه پيغامبر از عباس

 .ندارد »عنهما اهللا رضى: «صب و ص: ١ س

 .االخبار كعب: ص: ٣ س

 .دارد افتادگى: فب و فا. ندارد »لكم« ٣٣: ١٤...  اْلَقَمرَ  وَ  الشَّْمسَ  سخر: صب و ص: ١٢ س

 .فا و فب نسخه و است مقابله قابل غير و ناهمگون عبارتها: صب و ص: ١٤ تا ١ س ٣٢ ص

 .آفتاب و نخستين آسمان: ص: ٢١ س

 همى روز در بازگردد كه بارى هر و برگردد بار دو مشرق و مغرب چشمه هشتاد و صد برين: صب و ص: ١ س ٣٣ ص
 كرده ياد نبى اندر جلّ  و عزّ  خداى را مغربها و را مشرقها همه اين و تر كوتاه گاهى و شود درازتر روز كمى و گردد باز

 .٤٠: ٧٠ أُْقِسمُ  َفال: گفت ايدون و است

 .دارد افتادگى: فب و فا: پايان تا ١ س

 از است آفريده خداى است دريايى بر آسمان و هوا برين را خداى گفت ايدون السالم عليه پيغامبر: صب و ص: ٤ س
 .موجى چون ايستاده آب مغرب به تا مشرق
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 پنج اين گفت السالم عليه پيغامبر. كدامند ١٥: ٨١ بِاْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال گفت خداى كه ستارگان اين: صب و ص: ٨ س
 اساس ١٧ درس -هم ستاره پنج اين گفت پس. عطارد پنجم زهره چهارم مريخ سديگر و مشترى ديگر و زحل يكى ستاره

 .صب و ص هاى نسخه با اساس نسخه دارد مضمونى همانندى

 جاى بر همه پنج اين بجز ستارگان ديگر و كنند شناه همى نگفتى نبودى] اندر: صب[ بداب گر و: صب و ص: ٢١ س
 .دارد افتادگى: فب و فا. اندر هوا به معّلق اند ايستاده

 عجايبهاى از و اندر جهان بدين است بسيار عجايب را خداى گفت الّسالم عليه پيغامبر پس: صب و ص: ٨ س ٣٤ ص
 ... مشرق به يكى است آفريده شارستان دو كه آنست يكى او

 ٨٦٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به آنكه و اند گرويده پيغامبر هود به آنكه عاداند، قوم بقيت از اند مشرق شارستان اندر كه مردان آن: صب و ص: ١٩ س
 كه مردمان آن و است مغرب به كه سارستان اين پس از و اند گرويده پيغامبر صالح به آنكه. ثمودند قوم نسل از اند مغرب
 .است ياجوج ايشان پس از و فارس سديگر و قيل ما را ديگر و خوانند مسك را يكى اند اّمت سه آمد اندر

 بر است كرده موّكل اى فريشته و تاريكى از است آفريده حجابى مشرق به جلّ  و عزّ  خداى و: صب و ص: ٧ س ٣٥ ص
 .احيانا دارد افتادگى: فب و فا...  مشت يك فريشته آن شود فرو آفتاب كه شبى هر و آن

 .گذشت اندر وقت از شب كه دانند بگزارند وظيفه چون: صب و ص: ٢ س ٣٦ ص

 مغرب بسوى و گرديد باز كه آيد فرمان تعالى خداى از را ماه و را آفتاب و بيايد السالم عليه جبرئيل: صب و ص: ٥ س
 .برآييد

 و شوى پشيمان گنه از كه باشد آن گفت باشد كدام نصوح توبه اهللا رسول يا گفت جبل بن معاذ: صب و ص: ١٦ س
 ... پستان از شير چنانكه نكنى گناه دگر هرگز كه بنهى ان بر دلت

 را ماه و آفتاب آن پس از گفت بود چگونه جهان اين پس از اهللا رسول يا گفت كعب بن ابىّ  پس: صب و ص: ٢٣ س
 .روشنايى

 .ظ دارد افتادگى: فب و فا: پايان تا ١ س
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 نيز و ٥٣: ٢٩...  بـَْغَتةً  لََيْأتِيَـنـَُّهمْ  وَ : گفت جاى ديگر و آيت، آخر تا ٤٩: ٣٦ واِحَدةً  َصْيَحةً : فب و فا: ٤ س ٣٧ ص
 باز يكى گويند همى سخن بيكديگر تن دو اگر كه بود چنان هنگام آن و آيت آخر تا ١٨٧: ٧ بـَْغَتةً  ِإالَّ  تَْأتِيُكمْ  ال گفت
 و ديگر از كودك و افتد سو يك از مادر دهد همى شير را فرزند مادر كه گردد چنان نيز و سو، آن از يكى و افتد سو اين

 .شوند فرو همى باز و برآيند همى ماهتاب و آفتاب و دهند همى بر درختان و بميرند

 حديث و باشد نشسته هم به تن دو چنانكه را خلق اين رستخيز و گيرد مفاجا ٥٣: ٢٩ َيْشُعُرونَ  ال: صب و ص: ٥ س
 و زمين و آسمان اين و بود خالى سال چهل جهان آنگاه و سو آن از يكى و بدهد جان و بيوفتد سو آن از يكى كند همى
 ... آيد باران آسمان از و شوند فرو و برآيند همى آفتاب و ماه و ستارگان و هوا

 و را ميكايل و را جبريل جلّ  و عزّ  خداى پس. خلق از ماند ميراث من به باز و آفريدم من اين گفتم نه: فب ،١٩ س
 ماند زنده او كه جلّ  و عزّ  خداى مگر نماند زنده خلق هيچ مگر بميراند را ابليس و الموت ملك و را اسرائيل و را اسرافيل

 پس خالى، بماند همچنان سال چهل جهان اين و ،١٦: ٤٠ اْلَقهَّارِ  اْلواِحدِ  ِللَّهِ  اْليَـْومَ  اْلُمْلكُ  ِلَمنِ  گويد آنگاه نميرد هرگز كه
 را اسرافيل كند زنده كه كسى نخستين تعالى خداوند باز

 ٨٦٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 تا بفرمايد جلّ  و عزّ  خداى و آيند، گرد شمار جايگاه به و شوند زنده باز جهانيان همه و دمد اندر صور به تا گرداند زنده
 سجده جالله و جلّ  را خداى برسند عرش برابر چون قيامت هول وز جلّ  و عزّ  خداى بيم از سپيد بيارند را ماه و آفتاب
 مشركان پرستش گناه به مكن باذافراه را ما جهان اين روزگارهاى به ما رفتن و ما فرمانبردارى دانى تو! رب يا: گويند و كنند
... 

 زمين روى بر تعالى ايزد كه خلق نخستين ذكر: صب. برنشاند زمين روى بر كه خلقى نخستين ذكر: ص: عنوان ٣٨ ص
 .سنجش قابل غير و است ديگرگون موضوعات: فب و فا. برنشاند

 متن مكّمل كه را نسخه دو اين مندرجات آورم مى ناگزير كه است متغاير چندان مضمون و عبارت: صب و ص: ١ س
 :است

 آسمانى هر به و بيافريد ستارگان و آفتاب و ماه و كرد تمام زمينها و آسمانها آفرينش تعالى و تبارك خداى چون پس«
 ياد اندر نبى به چنانكه خواند جان را ايشان و آتش از بيافريد فريشته گروه يك و روشنايى، و نور از همه بيافريد فريشتگان

 به او نام و كرد، گروه اين مهتر را ابليس و بود، آتش زبانه مارج و ،١٥: ٥٥ نارٍ  من مارِجٍ  من اْلَجانَّ  َخَلقَ : گفت و كرد
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 بر خوانند جان را آفتاب كه فريشتگان گروهى اين جلّ  و عزّ  خداى و الحرث، تازى به و بود عزرياپيل عبرانى و سريانى
 جان اين و هوا اندر مرغ و بيابان سباع و مرغان و چهارپايان از بيافريد خلقها و زمين، بر بپرستند را او تا بنشاند زمين
 فريشتگان آن با كرد نخستين آسمان به او جاى و برايشان، كرد مهتر را ابليس و پرستيدند، همى را خداى جهان اندرين
) كذا( گروهى اين. بود همچنين سال سيصد و كرد، بهشت خازن و دربان را، او و كرد همى عبادت بود آفريده نور از كه
 را ابليس و آورد مى بر را نخستين آسمان فريشتگان و خداى و ريختند، خون و كردند فساد و شدند عاصى خداى در جان
 و بردند بيابانها و ها جزيره و درياها به و كردند بيرون آبادانيها از را بهرى و بكشتند بهرى را جان آن تا كرد مهتر ايشان بر
 و داد، را او يكسر زمين ملك و كردشان، او بردار فرمان و پرستند را خداى و بنشينند زمين بر تا بفرمود را فريشتگان آن

 پرستيدى، همى را خداى و كردى همى حكم فريشتگان آن ميان به و بود، ابليس بود]  زمين[ روى بر كه پادشاهى نخستين
 و خويشتن با انديشيد چنين و آمد اندر ابليس دل به كبر پس. ببود همچنين سال هزار تا زمين بر گاهى و آسمان بر گاهى

 تواند كه كردم من كه اين و ملكم، بر زمين همه بر و مهترم فريشته هزار چندين بر كه كيست من چون گفت خويشتن با
 همى وى دل از جلّ  و عزّ  خداى و بستدم، ايشان از زمين و برمانيدم زمين روى از را جان هزار چندان آن كه كردن

 ابليس و شدن، نبايد فريفته بسيار عبادت به كه بدانند تا كند آگاه را خلق كه خواست پس. ندانست خلق و دانست،
 و آمدى، عجب آن از را آسمان و زمين فريشتگان همه كه كردى عبادت چندان آسمان و زمين روى بر تعالى را خداى
 .نيارند عجب بسيار عبادت بر فريشتگان تا كند ظاهر فريشتگان بر ابليس] از را: ص[ راز آن كه خواست تعالى خداى

  خواهم خلق من كه بودند او زيردست كه فريشتگان آن و ابليس نزد زمين به فرستاد وحى پس

 ٨٦٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بستانم شما از زمين اين و زمين بر كردن خواهم خويش خليفت و كردن خواهم] مهتر[ شما بر را او و شما از جز آفريدن
 اْألَْرضِ  في جاِعلٌ  ِإنِّي ِلْلَمالِئَكةِ  رَبُّكَ  قال ِإذْ  وَ : گفت و كرد ياد اندر نبى به چنانكه را، او فرزندان و دهم ميراث را او و

 َيْسِفكُ  وَ  ِفيها يـُْفِسدُ  من ِفيها َتْجَعلُ  أَ . گفتند بشود ايشان از زمين ملك كه بشنيدند اين فريشتگان چون. ٣٠: ٢ َخِليَفةً 
 ريزند خونها و كند فساد كه نشانى را كسى زمين بر رب يا: گفت. ٣٠: ٢ َلكَ  نـَُقدِّسُ  وَ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َنْحنُ  وَ  الدِّماءَ 
. ٣٠: ٢ تـَْعَلُمونَ  ال ما َأْعَلمُ  ِإنِّي: گفت خداى. داريم همى طاعت و كنيم همى تسبيح ترا ما و كردند، ما پيش از چنانكه
 و انبياآن ايشان ميان اندر مرا لكن و ريزند، خون و كنند فساد آدم فرزندان كه دانم من. ندانيد شما كه دانم آن من گفتا

. شود كافر ابليس وى بهر از كه دانم من و باشد پرهيزگاران و عباد و زهاد و حكما و علما و باشد صالحان و اولياآن
 خلقى آن كه پنداشت دهد را او ملك به زمين اين كه آفريدن بخواهد خلقى آينه هر تعالى خداى كه بدانست چون ابليس
 خلق اين خداى اگر كه انديشيد چنان اندر دل به. باشد بسيار لشكر او با و باشد، او سپاه از و نورانى فريشتگان از باشد
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 جان همچنانكه برمانم زمين روى از را او تا كنم، حرب او با و بستانم وى از زمين اين من دهد، را او زمين اين و بيافريند را
 و فرستاد وحى بار ديگر و كند، ظاهر نيز خلق بر كه خواست. دانست همه اين وى دل از جلّ  و عزّ  خداى و برمانيدم، را

 .دهم را او زمين اين كه گل از آفريدن خواهم خلق يك من. ٧١: ٣٨ ِطينٍ  من َبَشراً  خاِلقٌ  ِإنِّي: گفت

 آتش جاى كه گل، از او و آتشم از من كه ستدن نتواند من از را زمين آفريند گل از كه خلق آن گفت خويشتن با ابليس
 را خود اين و فروردين، آنكه از بود بزرگوارتر باشد برين آنكه پس. زمين بر باشد فرود گل جاى و است فلكها همه زير

 و است يكسان محتوا و مضمون: صب و ص: پايان تا ١ س ٣٩ ص »الّسالم عليه آدم آفرينش ابتداء. آدم بر نهاد فضل
 .اساس با دارد ناهمانندى ديگر اى گونه به: فب و فا متغاير، حدودى تا عبارتها

 .هيچ و وحوش نه و دام نه دد نه و جنى نه و فريشته نه نبود ديده كس هرگز صورت اين و: صب و ص: ١٥ س

 .برزد وى بر پاى و آمد وى ديدن به ابليس پس: صب و ص: ٢٠ س

 داشت دل اندر كه نفاق و كفر از آمد بيرون آدم ميان از چون ابليس. بودند آنجا بود ايشان ملك: صب و ص: ٢٤ س
 .دارد افتادگى هم شايد و است سنجش قابل غير: فب و فا. ندارد اصلى خلق اين گفت و كرد ظاهر ايشان بر

 نيرو بى و ضعيف او باشد تهى ميانش كه خلقى هر و است تهى ميانه آنكه بهر از ندارد نيرو و: صب و ص: ١ س ٤٠ ص
 .باشد

 را جان. گرداند ظاهر وى هاى انديشه همه اين كه خواست جلّ  و عزّ  خداى پس: صب و ص: ١١ س

 ٨٦٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 چشم و بينى و روى و سر و برشد سرش به و شد فرو گلوش به و شد اندر دهن به و شد اندر آدم قالب به تا بفرستاد
 ).كذا( شد فرو گلوش به و شد تمام

 .دارد افتادگى: فب و فا: صفحه پايان تا ١ س

 .ناهمگون عبارتها و است يگانه مضمونها: صب و ص: ١٧ س

 .محتوى جهت از است ما اساس همگون صب ١١ a برگ ولى دارد، افتادگى برگى نسخه اين: ص: پايان تا ١ س ٤١ ص
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 ابليس دست زير و بودند زمين روى بر كه فرمود را فريشتگان آن كه گفتند گروهى. كنيد سجود را آدم: صب: ٣ س
 ... قال اذ و: گفت چنين ديگر آيت بدان همچنانكه خاصه بود فريشتگان با مخاطبه و بودند

 .ظاهرا است افتاده: فب و فا. آفريدش زمين اديم از: صب: ١٠ س

 ... است ايدون معنى) ؟( حبلتست معنى اينجا اّال  معنى: صب: ٤ س ٤٢ ص

 .دارد افتادگى ظاهرا: فب و فا. شو نوميدى و ابليسى حال به فرشتگى حال از شو بيرون گفتا: صب: ٢٠ س

 .ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا. ديگرگون عبارتها و است همانند موضوع: صب: ٢٥ تا ١ س ٤٣ ص

 افتادگى احيانا: فب و فا. است يكسان موضوعها ولى ما اساس با است ديگرگون عبارتها: صب: ٢٥ تا ١ س ٤٤ ص
 .دارد

 شدن فرو آفتاب وقت آن و بپذيرش كند توبه اگر و: متغاير عبارت و است يگانه مضمون: صب: ٥ تا ١ س ٤٥ ص
 .دارد افتادگى احتماال: فب و فا. است

 .بهشت از حوا و آدم آمدن بيرون: صب و ص: عنوان ٤٦ ص

 .ندارد »مطرود و: «صب و ص: ٢ س

 ٨٦٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بگردانيد صورتش: ص: ٢ س

 .است افتاده باحتمال: فب و فا. متغاير بيش و كم عبارتها و است يگانه مضمون: صب و ص: ١٦ تا ٢ س

 و فا. است يكى مضمون ولى است متغاير ما اساس با نسخه دو اين نگارش اسلوب: صب و ص: پايان تا ١ س ٤٧ ص
 .ظ دارد افتادگى: فب

 .ظ دارد افتادگى: فب و فا. ديگرگون عبارتها و است يگانه مضمون: صب و ص: پايان تا ١ س ٤٨ ص

 .زمين به السالم عليه آدم آمدن اندر گفتار: صب زمين، به الّسالم عليه آدم آمدن خبر: ص: عنوان ٤٩ ص

 .بود جهان آن روز يك جمله اين آمدن زمين به و بودن بهشت به و آدم آفريدن روزگار: صب و ص: ٣ س
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 و اوفتاد كوه آن سر بر. آدم توز او نام است كوهى آنجا و سرانديب به اوفتاد هندوستان زمين به آدم: صب و ص: ٥ س
 .اوفتاد جده به حوا

 :ص: ١١ ص. نخورد هيچ شبانروز چهل و...  گريستى همى و شنودى مى نخستين آسمان: ص: ٩ س

 آمد بيرون آرد چون كن، آس گندم دانه اين گفت و كوه بران بنهاد آسياب تا بياموخت را وى الّسالم عليه جبرييل پس ز
 عبارت: صب ،... چون حّوا و بخور آنگه شود پخته تا بند او اندر خمير و فكن اندر آتش و بكن چالى و كن خمير گفت
 .احتماال دارد افتادگى: فب و فا. اساس با ناهماهنگ ها جمله ولى است مضمون بدين

 بتافته آفتاب بر سنگى به و برآوردى ماهى و كردى فرو دريا به دست شدى گرسنه چون حوا: ص: ١ س ٥٠ ص
 ).كذا( بخفتى و شدى بريان تا برافگندى

 .ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا. ناهمگون عبارتها و است هماهنگ مضمون: صب و ص: پايان تا ٥ س

 .دارد افتادگى: فب و فا. ديگرگون عبارت و است مشترك مضمون: پايان تا ١ س ٥١ ص

 .بنشدى وى دل از: ص: ٣ س ٥٢ ص

 ٨٧٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پاك ها جمله آوردم كه اى نمونه به: صب ص، مقابله، قابل غير و است ديگرگون يكباره عبارتها در: فب و فا: پايان تا ١ س
 .دارد افتادگى: فب و فا. نيست قلم يك ريخته است پيدا و است ديگر

 افتادگى: فب و فا. ديگرگون پاك عبارتها و است آدم كردن سپرى حج همان موضوع: صب و ص: پايان تا ١ س ٥٣ ص
 .باحتمال دارد

 با مكه زمين برابرى نيز و متغاير، عباراتى به است ميوه فرستادن گونه سى حديث: صب و ص: پايان تا ١ س ٥٤ ص
 .عرش

 .دارد افتادگى: فب و فا...  داد آهن بداد را آدم كه چيزى نخستين جلّ  و عزّ  خداى پس: صب و ص: ٢٤ س

 .دارد افتادگى ظ: فب و فا. ٤٠: ١١ التـَّنُّورُ  فارَ  وَ  است ع على حضرت حديث همان: صب و ص: ١٥ تا ١ س ٥٥ ص

 .باحتمال دارد افتادگى: فب و فا: است ناهمگون عبارتها و مشترك مضامين: صب و ص: پايان تا ١ س ٥٦ ص
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 .متغير عبارت و است همانند مضمون: صب و ص: ١٥ تا ١ س ٥٧ ص

 ببر راه از و كن هالك را خلق اين كه بفرمود را او نه رجلك و بخيلك عليهم واجب بصوتك منهم: صب و ص: ١٦ س
 .ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا... 

 .است آمده مختلف عبارات و يگانه مضامين با: صب و ص: پايان تا ١ س ٥٨ ص

 .زمين اندر السالم عليه را آدم ابليس فريفتن: صب. زمين اندر الّسالم عليه را آدم ابليس فريفتن اندر: ص: عنوان ٥٩ ص

  هم و آمد ديگر سه آن از بعد و بمرد و آمد فرزندى حّوا از را آدم كه بود آن بفريفت: ... صب و ص: ٧ س

 ٨٧١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... من آدم اى: گفت را آدم ابليس گرفت بار فرزند چهارم به حّوا چون. بمرد

 .دارد افتادگى ظاهرا: فب و فا. بخشى مرا باشد پسر: صب و ص: ١٣ س

 دوستى عادت در لكن و باشد چاكر نه و رهى نه بحقيقت اين تست چاكر و رهى فرزند: صب و ص: ١٤ س ٦٠ ص
 .دارد افتادگى ظاهرا: فب و فا. آدم و گويند چنين كه گويند چنين كه باشد

 .الّسالم عليه آدم فرزندان قابيل و هابيل حديث: صب. بودند چگونه كه هابيل و قابيل كشتن حديث: ص: عنوان ٦١ ص

 از پس: صب بودى، دو بيامدى كه فرزندى هر و پيوستند اندر فرزندان السالم عليهما را آدم شيث بعد از پس: ص: ١ ص
 هر و ماده يكى و نر يكى شكم يكى به بياوردى دو بزادى كه فرزندى هر پيوست اندر فرزندان السالم عليه آدم شيث پس
 هر تا كنيد قربان و برويد گفت آدم كرد لجاج قابيل چون پس: ص: ١٤ ص دادى پسر بدان زادى پسر اين با كه دختر
 س ٦٢ ص ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا بشويد برويد،: اختالف اندك با: صب دهم، را او دختر اين بپذيرند قربان را كه
 .نكنم دراز دست من كنى دراز دست من كشتن به تو گر و بپذيرد ترسكاران از جلّ  و عزّ  خداى: گفت هابيل: ص: ٦

 او ندانست: صب و ص: ١٧ س بكشت را هابيل قابيل چون پس: صب و ص: ١٦ س شكهيد همى: صب و ص: ٦ س
 اين در شعرها: پايان تا ١ س ٦٣ ص ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا. بفرستاد را كالغ...  كندش پنهان كجا و كند چه را

 .است افتاده باحتمال: فب و فا. است آمده نيز نسخه
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 عليه آدم پشت از ذرّيت آوردن برون: صب. الّسالم عليه آدم پشت از ذرّيت آوردن بيرون حديث: ص: عنوان ٦٤ ص
  نعمان وادى: صب و ص: ٣ س شدى هندوستان باز: صب: ٢ س السالم

 ٨٧٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 باك و فرستم دوزخ به را گروه اين و: صب و ص: ١٦ س گرفت عهد را ايشان جلّ  و عزّ  خداى: صب و ص: ١٠ س
 .دارد افتادگى احتماال: فب و فا. ندارم

 .ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا. دارد سود چه كردن كار اين پس: صب. سود چه كاركردن اين گفت: ص: ٧ س ٦٥ ص

 داد تنها و داد پسرى: ص: ٦ س الّسالم عليه آدم نبّوت خبر: صب السالم، عليه آدم نبوت حديث: ص: عنوان ٦٦ ص
 جمله از و محّمد آخر و: ص: ١٦ س خداى بخشش بود اهللا هبة: صب و ص: ٨ س زاد تنها داد پسرى: صب. خواهر بى

 ص: عنوان ٦٨ ص دارد افتادگى ظ: فب و فا. بودند مرسل سيزده و سيصد: آمده حاشيه در -سيزده و) ؟( شرست ايشان
 او پشت از او ذريّه: صب و ص: ٢ س اندر آدم عمر به اند كرده: صب و ص: ١ س السالم عليه آدم مرگ خبر: صب و

 ص: ١٣ س است رفته چند كه شمرد همى خويش عمر: صب و ص: ١٢ س كرد عرضه وى بر و كرد پديد و آورد بيرون
 .دارد افتادگى ظاهرا: فب و فا. بردارد او از جان: صب و

 و ص: ١ س ٧٠ ص احتماال دارد افتادگى: فب و فا. است ناهمانند نگارش و يگانه دقيقا مضمون: پايان تا ١ س ٦٩ ص
 .فرستاد طوفان نوح وقت در تعالى خداى چون كه آمد چنان اندر خبر به: صب

 .است آنجا تربتشان اكنون: صب و ص: ٣ س ندارد »استخوانها: «صب و ص: ٢ س

 .السالم عليه آدم شيث نبّوت اندر گفتار: صب الّسالم، عليه آدم بن شيث نبّوت حديث: ص: عنوان ٧١ ص

 ٨٧٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .يافت فرمان آدم: ص: ١ س

 .زمين بر كرد خليفت و وحى: ص: ١٣ س

 .بزيست سال شش و سال بيست و نهصد هابيل: ص: ١٦ س
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 سال هر گشت مهتر آدم بنى ملك همه بر و بنشست پادشاهى به شيث چون اخنوخ عهد الى آدم بن شيث ذكر: فا: عنوان
 پسرى را او مر بگذشت او زندگانى از سال پنجاه و سيصد چون. نهاد عدل و داد و داشت آبادان جهان و كردى حج
 را شيث و كرد اندر گور به حوا و آدم با را او انوش مرد شيث چون و ساخت خويش وصى را او و كرد نام انوش آمد

 را او مر و بنشست خليفتى به انوش آنگه پس. بود زندگانى) شده كشيده خطى رقم اين روى بر( سال دوازده و نهصد
 را قينان وفات وقت به. بود سال دوازده و نهصد هم انوش زندگانى و كرد، نام قينان را او عالم، و دانا سخت آمد پسرى
 چون. مهالييل او نام ماند پسرى را قينان اين مر و پيغامبر، نه بودند زمى خليفتان دو هر قينان و انوش بدانكه و كرد وصى
) رقم روى كشيده خط( سال هفتصد و كرد نام ابردس و آمد پسرى را او و بنشست پادشاهى به مهالييل بمرد قينان

 است سريانى به اخنوخ و. پيغمبرى نه زمين پادشاهى به بود پدر خليفه اين و كرد نام اخنوخ و آمد فرزندى را او و بزيست،
 ِإْدرِيسَ  اْلِكتابِ  في اذُْكرْ  وَ  گفت و كرد ياد قرآن در تعالى خداى چنانكه آمد پيغمبرى را ادريس و است، ادريس تازى و

يقاً  كانَ  ِإنَّهُ   كه كسى نخستين كردن ياد: صب و ص: عنوان ٧٣ ص ٥٧ -٥٦: ١٩...  َعِليًّا َمكاناً  َرفَـْعناهُ  وَ  نَِبيًّا، ِصدِّ
 .پرستيد آتش

 .خويش برادر و بود قابيل او نام كه آدم بعد از: ١ س

 .دارد افتادگى ظ: فب و فا متغاير عبارتها و است يكى مضمون: پايان تا ٨ س

 .السالم عليه پيغامبر ادريس قصه: صب الّسالم، عليه النبى ادريس قصه: ص: عنوان ٧٥ ص

 جلّ  و عزّ  خداى به را ايشان تا فرستاد بديشان پيغمبرى به السالم عليه را ادريس جلّ  و عزّ  خداى پس: صب و ص: ١ س
 .منكرات آن از و بخواند

 ... و بزيست سال شصت و سيصد و خواندشان همى زبان به لكن و: ص: ٤ س

 .بزيست سال هفتصد و متوشلخ او نام بود پسرى را ادريس: ص: ١٢ س

 نوزده و نهصد را متوشلخ و بزيست سال نوزده و دويست آمد كلك پس از و كرد لمك نامش آمد پسرى: ص: ١٣ س
 به داشت باز پرستى آتش از كس بسيار و خواندى جلّ  و عزّ  خداى به را خلق و بود مسلمان او و بمرد پس بود تمام سال
: فب و فا. بزيست سال دو و هشتاد و سال هفتصد لمك و كردش نام نوح آمد پسرى را لمك اين پس و او، گفتار
 .ظ دارد افتادگى

 ٨٧٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 و است ديگرگون پاك روايتش: فا...  و دويست بيامد آن بعد از و يافت سال پانصد پس از را نوح و: ص ،١ س ٧٦ ص
 ... بودند پرست آتش خلق همه وى روزگار به و بود مرسل پيغمبرى و نشستى يمن به لكن و بود هندوستان از: «گويد مى

 .پادشاهى اندر مردمان اختالف و كيومرث حديث: صب و ص: عنوان ٧٧ ص

 .مثّلث ث به آورد مى كيومرث هميشه: صب و ص: ١ س

 .بودند تن دو ايشان و سپاه با بود زمين بر اهرمن ابليس و نبوديشان: ص: ٥ س

 .است عجم اهل قول: ص: ٦ س

 .انكذه: صب لكذه،] ؟[ ا: ص: ٨ س

 .را اهرمن كردن قهر مر آفريد ايشان در جان جلّ  و عزّ  خداى: ص: ٩ س

 .ندارد عنوان: صب و ص: ١١ س

 .است بوده سهنگ او مهابيل: صب بود، هوشنگ او مهالييل: ص: ١٥ س

 كه ملكان آن از اما. الملك كيومرث ذكر: فا. افتاد كارى ناساخت برادرزادگان و برادران با را او: صب و ص: ١٦ س
 كم مردمان با و نشستى اندر كوهها به و بود نيكوسرشت و روى خوب پادشاهى و بود، كيومرث يكى داشتند همه جهان

 و پشم از رشتن دوك رسم و. بترسيدى بديدى را او كه هر كه بود چنان درازى به باالاش و بود هيبت با سخت و آميختى،
 به و داد و عدل با بود پادشاهى اين و بودند، آموخته دوختن جامه ادريس از و. كردند ها جامه آن از تا آورد وى موى
 خويش خليفه را او و كرد نام هوشنگ آمد، پسرى را او پس. بود پادشاه سال هفتصد و فرمود بسيار نيكويهاى اندر جهان
 .ساخت

 .خواندند نيز كهومرث را كيومرث و: صب و ص: ٢ س ٧٨ ص

 .ديوان اندر حدّ  بدان: ص: ٣ س

 .دارد افتادگى احتماال: فب و فا برميدندى همه و كردى هزيمت را او خداى نام به فالخن سنگ بدان: ص: ٦ س

 بر هميشه پسر اين و نام بشنگ مردانه او همچون: صب بودى، كوهها بر هميشه و نام بشك مردانه او چون: ص: ٧ س
 .بودى كوهها
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 .دارد افتادگى ظاهرا: فب و فا. متغاير عبارت و است مشترك مضمون: صب و ص: پايان تا ١٦ س

 .نالى چند تا گويدى را او: ص: ١٦ س ٧٩ ص

 :فب و فا. ناهمگون تحرير و عبارت به و است يكسان داستان مضمون به: صب و ص: پايان تا ١٦ س

 ٨٧٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ظاهرا دارد افتادگى

 .بگريختندى او هيبت از: صب و ص: ٣ س ٨٠ ص

 .رفتن بخواهم كجااند ايشان كه نمودند باز مرا: ص: ٦ س

 .اندر وى دم به) كذا( ماديان يكى و ايستاده راه ميان بر ديد را سپيد خروسى: ص: ١٢ س

 .است افتاده احتمال به: فب و فا. ديگرگون عبارت ولى مطلب است همانند: پايان تا ١٣ س

 .را سپيد خروس خاصه دارند خجسته بوقت را او بانگ و را خروس عجم و: ص: ٢ س ٨١ ص

 هالك را خلقى تا گرفت بزدن و رسيد بديشان ناگاه داشتند مأواگاه آب لب بر آنجا مردم آن است بلخ شهر: ص: ١١ س
 .بگريختند ديگران آن و كرد

 .دارد افتادگى احتمال به: فب و فا. دگرگون عبارت به و است يگانه مضمون به: صب و ص: پايان تا ١٧ س

 دوست سخت را ديگر يك دو هر و بود آمده شكم يك به هم به باز كه بود برادرى را كيومرث: صب ص،: ١ س ٨٢ ص
 .داشتندى

 .كردى حرب بدان كه خويش سليح آن زود: ص: ١٢ س

 .ظاهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا. نثر به است ديگرگون و موضوع به است همانند: صب و ص: پايان تا ١٣ س

 .نداشت اساس و است شده گرفته نسخه اين از]  نام مارى پسرى: [ص: ٢ س ٨٣ ص

 .بجست تا: صب و ص: ١٣ س
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 دو اين: فب و فا. ميان در تنور چون) باديف: صب( بادافت ميان بگردانيد سنگى كوه از يكى پس: صب و ص: ١٤ س
 .باحتمال ندارد نسخه

 نتوانستندى بند آن از ايشان و نشستندى: صب گشادن، نتوانستندى را بند ايشان و نشستندى: ص: ١ س ٨٤ ص
 .گريختن

 .برد خانه باز و برگرفت را او و كرد برادر نشست بر مرده آن از را يكى: ص: ٣ س

 ٨٧٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .عابدين لّله كونوا و معذرته قبول و برأفته: صب و ص: ١٨ ص

 .دارد افتادگى احتمال به: فب و فا. روى نيكو بزاد پسرى مارى از ماريه روز آن: صب و ص: ٢٥ س

 احتمال به: فب و فا. كيومرث شاه نبيره خواهد دختر است ميشى خور در گفتند زبان بيك: صب و ص: ١٩ س ٨٥ ص
 .دارد افتادگى

 .آورد بيرون كوه از حكمت به آهن: ص: ١٣ س ٨٦ ص

 .آمد بازديد وقت آن از زندان: صب و ص: ٢٢ س

 عهد ولى و كرد خليفت خويش زندگانى به و ران همى من كارهاى كه بفرمود را او پس شد شاد: صب و ص: ٢٣ س
 .ظاهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا. مرگ پس. كردش

 فرزندان از كيومرث كه گويند ايدون عجم آن دانا و بود آدم كيومرث گويند مردمان گروهى: صب و ص: ١٦ س ٨٧ ص
 .ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا. بود قينان بن مهابيل

. وى نشستن اندر كردند اختالف مردمان بنشست پادشاهى به هوشنگ چون الملك، هوشنگ ذكر: فا: عنوان ٨٨ ص
 را خلق و بگرفت زمين پادشاهى هوشنگ و آدم، پسرزاده بود، مهالئيل نبيره او كه است كيومرث پسر اين گفتند گروهى

 مساجد و بودند آسوده رعّيت او از و داشت، آبادان جهان و كرد داد و آورد باز مسلمانى دين به و خواند تعالى خداى به
 بود همو او. را خانه كردند درها تا ساخت ها تخته آن از و ببريد درختان كه بود وى كس نخستين و افگند، بنا را معابد و
. كرد) ؟( پديد را جواهر ديگر و زمّرد و ياقوت و ماند بدان آنچه و پيروزه و سيم و زر چون كرد پيدا را معادن كانهاى كه
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 فرشها آن و آورد، بيرون آب ها چشمه از و خوانند، شوشان را آن كه ساخت شهرى اهواز به و برآورد مرواريد دريا از و
 ماند بدان آنچه و برطاس و فيل و سنجاب و سمور و روباه چون ددان از ها مويينه و ساخت، او جنس هر از بگسترند كه
 شارستان گويند نيز و. فرمود او هم كردن پيكار ايشان با و بردن شكار به را سگان و بود، او رسم و پوشيد و بپيراست او
 جهودان و بود، پرست آتش او كه گفتند مغان. كردند اقتدا بدو كس هر بود كه نيكوسيرتى از و است، ساخته وى رى

 ).اند كشيده خط رقم روى بر( بودست وى پادشاهى سال صد چهار و بود ما از و داشت ما دين گفتند

 .سيامك بن اوشنگ پادشاهى اندر: صب اوشهنگ، پادشاهى خبر: ص: عنوان

 .بود مسلمانى دين بر: صب و ص: ٣ س

 ٨٧٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .او آهن و روى و مس و سيم و زر كانهاى: صب و ص: ٥ س

 .كرد پديد او پوشند اندر كه مويها اين و كشد باز زمين بر كه كردن فرمود او فرشها و: صب و ص: ٦ س

 .خوانند دادش پيش مغان و: صب و ص: ١١ س

 .گويد جرير پس كردم ياد من كه اين ليكن و است بسيار اختالف اوشهنگ سال اندر: ص: ١٤ س

 :فب و فا. است گفته چنين او كه است جرير بن محمد قول از كردم ياد من كه اين ليكن و: صب

 .نسخه دو اين ندارد

 گفتندى و خواندندى كيومرث را او مغان بنشست پادشاهى به طهمورث چون. الملك طهمورث ذكر: فا: عنوان ٨٩ ص
 بود داده قّوت چندان تعالى خداى را طهمورث اين كه گويند و پرستيدى، تعالى خداى او كه گويند دروغ و بود، پرست بت
 و بيابانها به و نباشند، آبادانيها به و شوند بيرون خلق ميان از كه بود كرده خويش فرمانبردار را جهان ديوان جمله كه

 و ماند بدان آنچه و خر و گاو و اشتر و لگام و زين و اسب زينت و افگند، مغربشان و مشرق به و فرستاد درياهاشان
. آمد استر ايشان از و انداختند اسب بر را خر بفرمود تا بود روزگار آن در و. بود او آيين داشتن آيد كار به را پادشاهان
 سال صد و بود، وى بنشست كرسى بر كه كسى اول و. آموخت وى شكار را يوز و رفت صيد به و نهاد باربر را او آنگاه

 .بمرد و كرد پادشاهى
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 .ديوبند طهمورث پادشاهى اندر گفتار: صب طهمورث، پادشاهى خبر: ص: عنوان

 .گرفتم صب نسخه از را[]  درون عبارت: صب: ٢ و ١ س

 .نسخه دو اين دارد افتادگى ظاهرا: فب و فا: است يكسان خبر و گوناگون عبارت: پايان تا ٣ س

 نيكو سخت. داشت وى جهان همه و بود طهمورث برادر جمشيد گويند چنين. الملك جمشيد ذكر: فا: عنوان ٩٠ ص
 دين بر و تافت همى روشنايى وى از رفتى كجا هر كه خواندندى آن بهر از جم را او و بود، روشنايى جم معنى و بود روى

 او ماند، بدان آنچه و خود و جوشن و حربه و كارد و شمشير چون ساخت سالح كه كسى نخستين و. بود پيغامبر ادريس
 و سياه رنگها الوان و قز و ابريشم و كردن كرباس و ريستن پنبه و چوب، و بود سنگ مردم سالح وى از پيش آنكه از بود

 تا گرفت سخره را ديوان و. نبودى وى از پيش و بود وى) ؟( از ماند بدان آنچه و كبود و سبز و زرد و صرخ و سفيد
 مردم آن از بعد. بودى فرو دريا قعر به اگرچه برآوردند وى بهر از ديوان بود گهر دريا اندر چه هر و ساختند گرماوه
 ديوان و بنهاد، وى رفتن و آمدن اندر كوه به و بيابانها راه نيز و برآوردند دريا از را گوهرها و بياموختند ديوان از را غواصى

 و عطرها و سپرغم و بپختند، را پختنى و آوردند، بيرون ماند بدان آنچه و سيماب و شنگرف و سپيداب و گچ تا بفرمود را
 لشكريان آن از گروهى. كرد گروه چهار به را جهان خاليق و بود وى آئين همه آميختن غاليه و كافور و عنبر و مشك
 و سالح شما: گفت بود،
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 و ادب و علم خداوندان بودند دبيران گروهى و. كنم عقوبت را شما اّال  و مشويد فراتر من درگاه از و داريد، نگاه ستور
 جز لشكر: گفت و فرمود كشاورزى را گروه سوم و كشيد، زحمت من از اّال  و مكنيد كار اين جز: گفت و تدبير، و راى
 و ماند، بدان آنچه و كفشگر و رنگرز و زرگر چون بودند وران پيشه گروه چهارم و كنم، بادافره را شما سپرند، طريق اين

 شما: گفت را لشكريان و گماشت ايشان بر موّكالن و مشويد، مشغول شغل ديگر به و كنيد خويش كار كس هر: گفت
 .كنيد من خدمت

 شبانگاه و بامداد و سال و ماه و شب و روز به چه هر تا كرد نصب گروه چهار اين سر بر را عامالن و دانان كار پس
 بر وى از دمار نهادى بيرون خود پيشه و رسم و حدّ  از پاى كسى اگر تا رسانيدندى او سوى خبر روز همان كردندى،
 ... دادن داد و كردن عدل گفتند. نيابد زوال آن از و دارد، دايم را پادشاهى چيز چه كه پرسيد عالمان از پس. آوردى

 .جمشيد پادشاهى اندر گفتار: صب جمشيد، پادشاهى خبر: ص: عنوان
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 نخستين و بود او خويش گويند گروهى و بود طهمورث برادر گويند گروهى بود جمشيد او پس از و: صب و ص: ١ س
 ابريشم و كرد كرباس و كرد كارد و حربه و شمشير او بود سنگ و چوب از مردمان سالح و بود او كرد سالح كه كسى

 نسخه دو اين در ما اساس اول بند شود مى ديده چنانكه... ( نهادند گرمابه تا فرمود را ديوان و الوان رنگهاى و خزّ  و
 ).نيامده

 .ظاهرا ندارد نسخه دو اين: فب و فا. مشترك مضمون به و است متغاير عبارت به: صب و ص: پايان تا ٩ س

 تا و كرد نام نوروز را روز آن پس. فروردين ماه از بود هرمزد بنشست مظالم به روز نخستين و: صب و ص: ٤ س ٩١ ص
 .نخاست دردسرش روزى روزگار اندرين و گويند نيز چهارصد و بگذشت سال هفتصد و گشت، سّنت امروز

 .باحتمال نسخه دو اين ندارد: فب و فا. ديگرگون عبارت و است يكسان محتوا و مضمون: صب و ص: پايان تا ٨ س

 بر جهان تا بسوخت آتش به) نگرويدند: صب( بنگرويدند بدو كس بسيار و فرستاد خليفتان: صب و ص: ١ س ٩٢ ص
 .ناكام و بكام شد راست او پرستش

 .است آمده صب و ص نسخه دو در بعدى عنوان از پس و ندارد را سطر دو اين: صب و ص: ٤ و ٣ س

 .ندارد باحتمال نسخه دو اين: فب و فا

 .پادشاهى گرفتن و بيورسپ آمدن پديد: صب: عنوان ٩٣ ص

  مشرق حدّ  از او پادشاهى كنار از بگذشت سال هفتصد جمشيد پادشاهى از چون: صب و ص: ١ س

 ٨٧٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بيوراسپ او نام برخاست مردى

 ... پارسيان و كرد نيم دو به پاى تا و نهاد سرش بر ارّه كه بود چنان جمشيد كشتن و: ص: ٥ س

 بسيار ايشان از اندر بزرگ شاهنامه به البلخى مؤّيد ابو گويد بسيار ايشان سرگذشتهاى و اخبارها و: ص: ١٤ و ١٣ س
 .نسخه دو اين ندارد: فب و فا. بالصواب اعلم اهللا و گويد

 .السالم عليه پيغامبر نوح قّصه: صب و ص: عنوان ٩٤ ص
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 ندارد نسخه دو اين: فب و فا. است ديگرگون عبارتها و يكسان داستان مضمون: فب و فا صب، و ص: پايان تا ١ س
 .باحتمال

 .نگروى بدو تا نگر بميرم من اگر است دروغزن: صب و ص: ١ س ٩٥ ص

 .١٠: ٦٦ َفخانَتاُهما صاِلَحْينِ  ِعباِدنا من َعْبَدْينِ  َتْحتَ  كانَتا ُلوطٍ  اْمَرَأتَ : صب و ص: ٦ س

 .كافر زن ازين: صب و ص: ٦ س

 .نگرويد كنعان و بگرويدند نوح به پسر سه كنعان: صب و ص: ٧ س

 .بنشان ساج درخت: صب و ص: ١٢ س

 .نسخه دو اين ندارد: فب و فا مشترك، مضمون و است متغاير عبارتها: صب و ص: پايان تا ١٣ س

 نهاد اندر كشتى به و برگرفت ايشان استخوانهاى و برآورد حّوا و آدم گور تا بفرمود را نوح: صب و ص: ٢٣ س ٩٦ ص
 .ندارد نسخه دو اين: فب و فا نرسد، بديشان عذاب آب تا

 .ظاهرا ندارد نسخه دو اين: فب و فا: است يكسان محتوى ولى است متغاير عبارتها: صب و ص: پايان تا ١ س ٩٧ ص

 :فب و فا. زودتر آى اندر ملعون اى: گفت نوح بكشيد و بگرفت خر دم ابليس: صب و ص: ١ س ٩٨ ص

 .نسخه دو اين باحتمال ندارد

  دهم روز و محرم هم بود عاشورا روز آمد بيرون كشتى از نوح كه روز آن: صب و ص: ٤ و ٣ س ٩٩ ص

 ٨٨٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... رجب

 .ندارد احتمال به نسخه دو اين: فب و فا. متغاير عبارتها و است يكسان مضامين: صب و ص: پايان تا ٤ س

 دو اين: فب و فا. كناد شيرين خلق دل بر ترا خداى گفت و كرد دعا را كبوتر مر نوح: صب و ص: ١ س ١٠٠ ص
 .احتمال به ندارد نسخه
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 هزار پس از پس. نبود ملك هيچ اندر جهان بدين كه بگذشت سال هزار طوفان پس از پس: صب و ص: ٦ س ١٠١ ص
 به را او و بگرفت جهان همه پادشاهى و دانست همى جادويى و ضّحاك نامش نوح بن حام نسل از آمد پديد ملكى سال
 .ندارد احتمال به نسخه دو اين: فب و فا. خواندندى اژدها پارسى

 .تازى ضّحاك پادشاهى اندر گفتار: صب مرداس، بن ضّحاك پادشاهى: ص: عنوان ١٠٢ ص

 اين و: صب برسته، بزرگ بود گوشت پاره دو او كتف دو بر كه گفتندى آن بهر از اژدها را ضّحاك اين: ص: ١ س
 ... او كتف دو بر كه گفتندى آن بسوى اژدها را ضّحاك

 .ترسيدندى وى از مردمان: صب بترسيدندى، او از را مردمان: ص: ٤ س

 ).است اختالف: صب( است خالف اندرين و بود بيوراسپ او گويند مغان و: ص: ٥ و ٤ س

 .ديگرگون عبارتها و است يكسان مضمون: پايان تا ٦ س

 از نامى ما اساس نيز و نسخه دو در بود، خانساالرى را او: صب بود، خوانساالرى را او: ص: ١٠ س ١٠٣ ص
 .نيست خوانساالر

 كردان اصل اين كه گويند ايدون و: صب است، ايشان از اند جهان اندر كه كردان اصل كه گويند: ص: ١٦ و ١٥ س
 .است ايشان از اند جهان اندر كه

 .ندارد احتمال به نسخه دو اين: فب و فا. بود داشته پيش اندر چرمين علم آن: صب و ص: ٢٥ س

 از كه بايد كسى را پادشاهى و ملكم خانگاه از نه من كه زيرا نشايم را كار اين من گفت كاوه: ٥ و ٤ س ١٠٤ ص
  خانگاه از بايد كسى را پادشاهى و ملكم خاندان از نه من كه نشايم: ... صب. باشد ملكان خانگاه

 ٨٨١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .باشد ملكان

 به نسخه دو اين ندارد: فب و فا. است متفاوت نگارش شيوه جهت از و همانند داستان جهت از ها نسخه: پايان تا ٦ س
 .احتمال
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 و داد و بزرگ كردند عيدى و كردند نام مهرگان را روز آن مهر، ماه از بود روز مهر روز آن: صب و ص: ١ س ١٠٥ ص
 سپاه را كاوه و بنشست ملك و پادشاهى به افريدون و افتاد اندر جهان به او نيكوى مهر و بگسترد اندر جهان بدين عدل
 .نسخه دو اين احتمال به ندارد: فب و فا. السالم و سپرد بدو بود پرده بيرون از چه هر و كرده خويش ساالر

 .آبتين بن آفريدون شاه قّصه: صب اتفيان، بن افريدون قّصه: ص: عنوان ١٠٦ ص

 .ظاهرا ندارد نسخه دو اين: فب و فا. ناهمگون عبارتها و است مشترك مضامين: صب و ص: پايان تا ١ س

 .برد رنج نيز طب علم به و بود او نگريست اندر نجوم علم به كه ملكى نخستين: صب و ص: ٢ س ١٠٧ ص

 عبارتى با آنان ميان پادشاهى كردن بخش و پسر سه داشتن از است يكسان ما اساس نسخه با مضمون: پايان تا ٣ س
 .نسخه دو اين ندارد: فب و فا. ديگرگون

 نامش آمد دخترى ايشان از بود كوشك دختر اين نام و داد پسرش به ايرج دختر افريدون: صب و ص: ١ س ١٠٨ ص
 دختر اين با و ابرك نامش آمد دخترى را او ببود دختر اين با افريدون. فروشنك نامش آمد دخترى را دختر اين و روشنك،

 ايرج دختر با افريدون گويند ديگر و بيامد، منوچهر ببود خويش خواهر با پسر اين پس) ؟( مبشرفاع نامش آمد پسرى ببود
: فب و فا. اين از پس بيايد اندر كتاب بدين منوچهر حديث و اندر كتاب بدين گويد جرير پسر اين و آمد، منوچهر ببود
 .ندارد ظاهرا نسخه دو اين

 .كنعان بن نمرود پادشاهى: صب و ص: عنوان ١٠٩ ص

 .بود پرست بت و بود نوح بن حام بن كوش بن كنعان بن نمرود اين و: صب و ص: ١ س

 .عليه سالمه و اهللا صلوات اهللا خليل ابراهيم نامش آمد پسرى را او پس: صب و ص: ٨ س

 .نسخه دو اين ندارد: فب و فا. هود مگر زمين بر نبود پيغامبر هيچ: ص: ١١ س

 ٨٨٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .الّسالم عليه النبى هود قّصه: صب السالم، عليه پيغامبر هود قصه: ص: عنوان

 .باحتمال ندارد نسخه دو اين: فب و فا. متغاير عبارت و است مشترك مضمونها عينا: صب و ص: پايان تا ١ س
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 نخست مردم كه بينى فرزند از تر گرامى و تر دوست مردم بر خواسته كه است آن معنى: صب و ص: ٢٠ س ١١١ ص
 خواسته چون و بود شادى او از گه چند و بود بال و فرزند كه خواهد فرزند پس كند آرزو خواسته و كند كسب خواسته
 نه و داشتن تواند خويشتن نه نبود خواسته كه اندرست مردم طبع به اين بهر از و فرزند نه و داشتن تواند خويشتن نه نبود
 وَ  اْلمالُ  گفت و كرد ياد سخنان اين تصديق اندر نبى به ديگر جايى و. فرزند از او بر بود تر دوست خواسته. را فرزند
ْنيا اْلَحياةِ  زِيَنةُ  اْلبَـُنونَ   و فا. كردم ياد بتمام كه نبود ما اساس در بخش اين -.فرزند پس كرد ياد مال نخست ،٤٦: ١٨ الدُّ
 .نسخه دو اين ندارد باحتمال: فب

 .نسخه دو اين ندارد باحتمال: فب و فا. ديگرگون عبارت به و است همانند محتوا به: صب و ص پايان تا ١ س ١١٢ ص

 قَـْومِ  يا وَ : است كرده ياد اندر نبى به جلّ  و عزّ  خداى چنانك دهد باران را شما خداى تا: صب و ص: ٧ س ١١٣ ص
 -نشنودند هود سخن ايشان. ٥٢: ١١ قـُوَِّتُكمْ   ِإلى قـُوَّةً  َيِزدُْكمْ  وَ  ِمْدراراً  َعَلْيُكمْ  السَّماءَ  يـُْرِسلِ  ِإلَْيهِ  ُتوبُوا ثُمَّ  رَبَُّكمْ  اْستَـْغِفُروا
 .باحتمال ندارد نسخه دو اين: فب و فا -.آوردم كه بود نيامده اساس در عبارتى

 .ظاهرا ندارد نسخه دو اين: فب و فا: شعر حتى ما اساس با است همانند عبارتها: صب و ص: پايان تا ٩ س

 دو اين: فب و فا: لفظ جهت از است متغاير و مضمون جهت از است يكسان: صب و ص: پايان تا ١ س ١١٤ ص
 .ندارد ظاهرا نسخه

 اين: فب و فا: است متغاير عبارتها در و اساس، با است همسان ها آيه و مضمون: صب و ص: پايان تا ١ س ١١٥ ص
 .ندارد نسخه دو

 ٨٨٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بود پوسيده و بود آمده بر او بر بسيار سالهاى كه بود استخوانها آن رميم: ص: ١ س ١١٦ ص

 .ظاهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا. متغاير عبارت به و است يكسان محتواى به: صب و ص: پايان تا ٢ س

 هر كه اند گفته چنين ديگر خبرهاى به و) ؟( بزيست كركسى هر كه گويد گفت جرير بن محمد: ص: ١١ س ١١٧ ص
 ... سال پنجاه بودند گرديده بدو آنكه با الّسالم عليه هود پس. بزيست سال پانصد كركسى

 .ندارد نسخه دو اين ظاهرا: فب و فا. جلّ  و عزّ  خداى كه گويد چنين) ؟( عباس پس: ص: ١٩ س
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 .ظاهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا. نگارش جهت از است متغاير و مضمونا است همانند: پايان تا ١ س ١١٨ ص

 .دگرگون تحرير و است يكسان عبارت: صب و ص: ١٠ س تا ١ س ١١٩ ص

 .ندارد نسخه دو اين ظاهرا: فب و فا. سطر اين در را عبارت اين ندارد: صب و ص: ١١ س

 بن شديد قّصه: صب كرد، كه بهشت با عمالق بن عاد بن شداد برادرش آن و عاد بن شديد قّصه: ص: عنوان ١٢٠ ص
 .كرد بهشت كه شداد برادرش آن و عاد

 .اهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا: گفت فروختار افتاد خالفشان پس: صب و ص: ٩ س

 :فب و فا. سرهنگان آن بهر از كردن بفرمود كوشك هزار بود بزرگش سرهنگ هزار: ص: ٢٥ س ١٢١ ص

 .ندارد نسخه دو اين ظاهرا

 از كس هيچ كه گويند چنين و عاد، بن عمالق بن عاد بن شداد بود چنين شداد نسبت و: صب و ص: ١٩ س ١٢٢ ص
 .ظاهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا. معاويه روزگار به تا نرسيد شارستان بدان مردم

  نسخه دو اين ندارد: فب و فا. است متغاير عبارت به و يكى مضمون به: صب و ص: پايان تا ١ س ١٢٣ ص

 ٨٨٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .باحتمال

 .ثمود قوم با السالم عليه پيغامبر صالح قّصه: صب الّسالم، عليه صالح پيغامبرشان و ثمود قّصه: ص: عنوان ١٢٤ ص

: فب و فا. بود نوح بن سام بن ارم بن حاثر بن ثمود بن حاورس بن عبد بن شامخ بن اسف بن عيد بن صالح: ص: ١٤ س
 .ندارد نسخه دو اين احتمال به

 هالكشان عذاب بهانه همه اين در را اشتر روز يك و را شما آب روز يك گفت صالح: صب و ص: ٢٢ س ١٢٥ ص
 و. ١٥٥: ٢٦ َمْعُلومٍ  يـَْومٍ  ِشْربُ  َلُكمْ  وَ  ِشْربٌ  َلها ناَقةٌ  هِذهِ  قال: گفت جلّ  و عزّ  خداى چنانكه بيستادند برين پس. بود

 مردم و اوفتد پيش در آن از نهى و بود ببايد چيزى چون و نكشيد و نيازاريد را اشتر اين كه بنگريد گفت را ايشان صالح
 به نسخه دو اين ندارد: فب و فا. الخ...  ببين آدم از اول شوند نهى آن در تا شود بسيار نهى آن خالف و حرص را

 .احتمال
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 او كشتن طمع و گرفتند مخالفت نكشيد را اين تا نگر گفت را ايشان صالح چون پس: صب و ص: ٩ س ١٢٦ ص
 .كردند

 ... گفت را ايشان الّسالم عليه صالح چون پس. خلق من يعلم اال: بود آفريده: ص: ١٢ س

 :فب و فا: كشتن آشكارا نيارستند قومش بيم از و بكشيم را صالح ما گفتند همى ايدون و: ص: ٢١ س

 .باحتمال نسخه دو اين ندارد

 .ظاهرا ندارد نسخه دو اين: فب و فا. متغاير عبارت و است يكسان ها نسخه در مضمون: پايان تا ١ س ١٢٧ ص

 .باحتمال نسخه دو اين ندارد: فب و فا. يكسان مضمونها و است متغاير عبارتها: صب و ص: پايان تا ١ س ١٢٨ ص

 .ناهمسان نگاشته و است همسان ها آيه و مضمونها: صب و ص: پايان تا ١ س ١٢٩ ص

 ٨٨٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .عليه الرحمن صلوات الخليل ابراهيم قّصه: صب الّسالم، و الّصالة عليه الرحمن خليل ابراهيم قّصه: ص: عنوان ١٣٠ ص

 صلوات الّرحمن خليل ابراهيم خبر: آورده عنوان در: فا. ناهمانند عبارت و است همانند قّصه: صب و ص: پايان تا ١ س
 .نيست مقايسه قابل و است ديگرگون روايت و عليه، اهللا

 را زيتون و زيتون، مثل چون بود چنان وقت اندران ابراهيم مثل كه گويند چنين حكما و: صب و ص: ٢٠ س ١٣١ ص
 .احتماال را اين ندارد: فب. است آفريده را كار اين او كه بفشارى چون آيد روغن وى از كه است آن طبع

 .ندارد احتماال: فب. متغاير نگارش شيوه و است يگانه ها آيه و مضمون: صب و ص: پايان تا ١ س ١٣٢ ص

 .باحتمال را اين ندارد: فب. همسان حكايت ولى است ناهمسان عبارتها: صب و ص: پايان تا ١ س ١٣٣ ص

 دستها را بتان آن چون پس. نگوييد سخن همى كه بودست چه. ٩٢: ٣٧ تـَْنِطُقونَ  ال: ... صب و ص: ٨ س ١٣٤ ص
 -كرد بزرگ بت اين گويد او كرد كه گويند اگر تا كرد درست خويش حّجت تا نهاد بزرگ بت آن گردن بر تبر ببّريد

 اينك مهترشان كرد آرى گويد ايدون چنانكه. ٦٣: ٢١ يـَْنِطُقونَ : ... صب و ص: ٢٣ س -است سان بدين پايان تا عبارتها
 .ندارد ظاهرا: فب. بگفت همه بآخر تا اّول از سخن ليكن و بكرد وقف ابراهيم. گويد سخن اگر بپرسيدشان
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 .ظاهرا ندارد را اين: فب. ناهمسان عبارتها و است همانند ها آيه و مضمون: صب و ص: پايان تا ١ س ١٣٥ ص

 .يكسان محتوا و است ناهمگون عبارتها: صب و ص: پايان تا ١ س ١٣٦ ص

 مّكه به الّسالم عليه پيغامبر چو مّكه فتح روز كه كتاب اين از بيرون كند روايت اندر مغازى اخبار به: صب و ص: ٢٤ س
 .ندارد را اين ظاهرا: فب. شدند پدر و مادر گور به ياران همه خويش ياران با شد اندر

 ٨٨٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ظاهرا را اين ندارد: فب. ناهمسان عبارتها و است مشترك مضامين: صب و ص: پايان تا ١ س ١٣٧ ص

 منجنيق و كردند تدبير حكيمان اندرين. دانيد حيلت چه شدن نتواند آتش فراز همى كسى: صب و ص: ٢ س ١٣٨ ص
 مضمون دنباله -كردند منجنيق همى روز دو و بيامدند درودگران پس. بود نشناخته منجنيق كس آن از پيش و نهادند
 .ندارد را اين ظاهرا: فب -متغاير عبارت و است اساس همسان

 ندارد نسخه دو اين: فب و فا: متغاير عبارتها و است مشترك ها آيه و مضمونها: صب و ص: پايان تا ١ س ١٣٩ ص
 .ظاهرا

 نسخه دو اين ظاهرا: فب و فا: مشترك مضمون و است ناهمگون اساس با عبارتها: صب و ص: پايان تا ١ س ١٤٠ ص
 .ندارد

. الّسالم عليه الخليل ابراهيم كردن هجرت: صب السالم، عليه الّرحمن خليل ابراهيم هجرت اندر: ص: عنوان ١٤١ ص
 .ظاهرا نسخه دو اين ندارد: فب و فا

 .كرد رفتن ساز الّسالم عليه ابراهيم پس: ص: ٨ س

 حكايت ابراهيم از جلّ  و عزّ ]  ص ٢٤٦[ خداى چنانكه داشتن نتوانم دين اندر كه شوم خداى زى گفت: ص: ١٢ س
 ... را او لوط سيهدين ربى ان ٢٦: ٢٩ رَبِّي  ِإلى ُمهاِجرٌ  ِإنِّي قال وَ : گفت و كرد

: است عنوانى آن در و ندارد را بخش و عنوان اين: صب. هاران هم او نام مرده بود ديگر عمى را ابراهيم: ص: ١٥ س
 .السالم عليهما ابراهيم بن اسماعيل مولد

 .افتاده ظاهرا و ندارد را بخشها اين و عنوان اين: فب ١٤٢ ص
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 به و موضوع به است همانند -... و بودند وى با ياران و آمد مدينه به مّكه از كرد هجرت پيغامبر چون: ص: ٧ س
 .را مبحث اين ندارد: صب. ناهمگون عبارات

 ... را او و شود آگه مگر كه بشكهيد ازو الّسالم عليه ابراهيم: ص: ١٧ س

 .شب به تابد ماه چنانك تافت همى ساره روى و: ص: ٢٥ س

 ٨٨٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اين: صب و فب. است يكسان محتوا و متغاير عبارتها..  ديگر و آمدن عيد به نتوانم بيمارم من: ص: ١٢ س ١٤٣ ص
 .است افتاده باحتمال اّول نسخه دو در و ندارد را مباحث

 نثر به و است يكسان مطالب به يافت، گندم پر جوال: ص: ٢٣ س) ؟( بسع او نام است جايى: ص: ١٣ س ١٤٤ ص
 .دارد ديگرى عنوان: صب بخشها، اين ندارد: فب. متفاوت

 بيشتر عبارتها همانندى بخش اين در...  فلسطين حد از هم خوانند قط را آن كه شد زمينى به: ص: ١٢ س ١٤٥ ص
 .ظاهرا دارد افتادگى: فب. است

 :فب و فا. بود كرده مؤتفكات ديههاى از هم لوط و بود راه روزه دو لوط ميان و او ميان و: ص: ٤ س ١٤٦ ص

 .افتاده ظاهرا و را مباحث اين ندارد

 ظاهرا و ندارد را مبحث و عنوان اين: فب و فا. شدنش هالك و كنعان بن نمرود حديث: صب و ص: عنوان ١٤٧ ص
 .دارد افتادگى

 .متغاير عبارتها و است همانند محتوا: صب و ص: ١ س

 كرد همى تدبير خود او پس: صب نهاد، اساس و قاعده را مناره آن و بكرد اى مناره و كرد تدبير او خود پس: ص: ٥ س
 ... بنهاد اساس و قاعده را مناره آن و بكرد اى مناره

 .. بود سريانى ايشان زبان و كردند فرامشت همه خويش زبان و آن هول از بشد مردمان از وهش: صب و ص: ١٣ س

 پس. ٤٦: ١٤ اْلِجبالُ  ِمْنهُ  لِتَـُزولَ  َمْكُرُهمْ  كانَ  ِإنْ  وَ  َمْكُرُهمْ  اهللا ِعْندَ  وَ  َمْكَرُهمْ  َمَكُروا َقدْ  وَ : صب و ص: ١ س ١٤٨ ص
 .ظاهرا دارد افتادگى جا اين: فب. شد خجل خلق از آمد زمين باز نمرود چون
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 .آمده اينجا در صب و ص هاى نسخه ١٤٨ ص آيه كه دارد اضافه بخشى: ا: ٣ س ١٤٩ ص

 ٨٨٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .دارد افتادگى باحتمال و را بخش اين ندارد: فب. متغاير عبارت به و است همانند مضمون به: صب و ص: ١٩ س

 بر هم پس: صب. شد يكى به وى ملك آن و گشت دوزخى جاودانه و بمرد كافرى بر هم پس: ص: ١٣ س ١٥٠ ص
 .دارد افتادگى ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب...  شد يكى به وى ملك آن و بمرد كافرى

 :فب. السلم عليهما ابراهيم بن اسماعيل مولد: صب السالم، عليهما ابراهيم بن اسماعيل تولد: ص: عنوان ١٥١ ص

 .دارد افتادگى ظاهرا و ندارد را عنوان و بخش اين

 .نسخه دو اين است اساس به نزديكتر عبارت به: صب و ص: ١ س

 بينى يا گوش يا پاى يا برد دستش كه خواست همى و ببرم هاجر آن از اندامى من كه خورد سوگند: صب و ص: ١١ س
 .يكسان محتوى و است متغاير عبارتها...  و بترسيد خداى از باز

 مرد چندان ده شهوت را زن كه گشت واجب آن بهر از زنان بر ختنه و باشد بيشتر جماع آرزوى: صب و ص: ١٦ س
 ).باشد: صب( آيد كمتر مردش آرزوى آيد بريده اندام آن از چون است

 .المرسلين و االنبيا جميع على و عليه اهللا صلوات الّرحمن خليل ابراهيم دين حنيفى دين: صب و ص: ١٤ س ١٥٢ ص

 و عزّ  خداى حرم به را اسماعيل ابراهيم نشاندن حديث: ص: است عنوانى داراى نسخه دو هر اين: صب و ص: ١٥ س
 .است افتاده ظاهرا و را مباحث اين ندارد نسخه اين: فب). تعالى خداى حرم به: صب( جلّ 

 را مباحث اين: فب...  دارى باز همى دست را خرد كودكى و ضعيف زنى بترس خداى از: صب و ص: ٨ س ١٥٣ ص
 .است افتاده ظاهرا و ندارد

 ... نپسندد جلّ  و عزّ  خداى دارد باز فرزند ديدار از را او اگر كه دانست ساره: صب و ص: ١٣ س ١٥٤ ص

  زيارت قصه: صب. بود خواسته زن آنكه پس از را اسماعيل ابراهيم كردن زيارت قّصه: ص: عنوان ١٥٦ ص

 ٨٨٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 .كرد زن آنكه پس از را اسماعيل ابراهيم كردن

 اين نسخه اين ندارد: فب...  يافت مرده را هاجر سال آن. براق بر آمد فرزند ديدار به سال آن: صب و ص: ١ س
 .است افتاده ظاهرا و را بخشها

 مولد و قومش با السالم عليه لوط قّصه: ص السالم، عليهما ابراهيم بن اسحق مولد و لوط قّصه: صب: عنوان ١٥٨ ص
 .ظاهرا هم بخش اين در دارد افتادگى: فب. السالم عليهم ابراهيم بن اسحق

 فسوس او بر بگذشتى ايشان بر كسى چون كوهها سر بر و راهها به بودندى نشسته: صب و ص: ١٢ س ١٥٩ ص
 .احتمال به دارد افتادگى: فب و فا. دارند تغايرى اندك عبارت به...  انداختندى سنگ و كردندى

 :فب و فا. است آمده المرجومين من المخرجين، من: جاى به باشتباه نسخه اين در آيه: ص: ١١ س ١٦٠ ص

 .دارد افتادگى ظاهرا و را بخشها اين ندارد

 ... كند طعام چه را ايشان كه كرد انديشه: صب طعام، به بركند چه را ايشان كه كرد انديشه: ص: ٩ س ١٦١ ص

 .است افتاده ظاهرا و را بخشها اين ندارد: فب و فا. است حد اين در روايت در اختالف

 :اساس نسخه خورد، لوط غم باز ايشان از شد ايمن الّسالم عليه ابراهيم چون پس: صب و ص: ١٥ س ١٦٢ ص

 .ظاهرا بخشها اين در دارد افتادگى نسخه دو: فب و فا. است آورده شد، پشيمان ع ابراهيم

 قوم تا) است دشوار: صب. (داشتن بايد همى پنهان را ميهمانان اين كه مرا است دشخوار روزى: ص: ١٢ س ١٦٣ ص
 .است افتاده احتمال به و ندارد را بخشها اين: فب و فا...  را ايشان من

 و است نزديك هم به روايتها...  كنيد نابينا همى را مردمان كه مردمانيد منكر صعب شما: صب و ص: ١١ س ١٦٤ ص
 .ظاهرا را بخشها اين نسخه دو اين ندارد: فب و فا حد، همين در تفاوتها

 .چون پس است دم سپيده وقت ميعاد گفتند: صب و ص: ١٧ س

 ٨٩٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 عبارت ولى ندارد، را آيه: صب..  بشتافت شد هالك و آمد وى زن سر به سنگ آن ديد چون: ص: ١٥ س ١٦٥ ص
 .است افتاده احتماال و بخش اين ندارد: فب و فا. است ص نسخه همانند

 را اسماعيل ابراهيم كردن قربان قّصه: صب را، خويش پسر الّسلم عليه ابراهيم كردن قربان قصه: ص: عنوان ١٦٦ ص
 .الّسالم عليهما

 انبيا را ايشان كه اند گروه آن اين و) آمدى خواب به و: ص( آمدى فرمان آسمان از را ايشان: صب و ص: ١٠ س
 .ظاهرا دارد افتادگى: فب و فا. نخوانند مرسل و خواندند

 به همه اشتران آن) سّلم و عليه اهللا صلى: ص( السلم عليه پيغامبر كه كنند روايت و: صب و ص: ٢١ س ١٦٧ ص
 .را بخشها اين ندارد: فب و فا...  بازگشتند و كرد قربان اندر) ندارد »حرم: «صب( حرم به حديبيه

 يراه بصالح الرؤيا: ... صب...  الصالح العبد يراه بالّصالح الرؤيا گفت ايدون السالم عليه پيغامبر: ص: ١٠ س ١٦٨ ص
 .است افتاده باحتمال و ندارد را بخشها اين: فب و فا. بود چنان اسالم بداول و: صب و ص: ١٩ س... 

 اهللا عبد ديگر و را اسماعيل يكى كردن خواستند ذبح خداى بهر از مرا پدر و قربانم دو پسر من: صب: ٢٣ س ١٦٩ ص
 .المطّلب عبد بن

 و فا...  المطّلب عبد كه جرير بن محمد كتاب از بيرون است ايدون اندر ديگر خبرى به و: صب و ص: ٨ س ١٧٠ ص
 .بخشها اين ظاهرا دارد افتادگى: فب

 كه بود پسر آن ذبيح كه) است دليل: ص( كند دليل نبى آيت اين حكم و قرآن لفظ پس: صب و ص: ١١ س ١٧١ ص
 قصه جلّ  و عزّ  خداى كه است آن بود اسماعيل ذبيح كه است دليل كه آيت اين اما و بود اسحق آن و بود بدو بشارت
 افتاده ظاهرا و نسخه دو اين ندارد: فب و فا ١٠٣: ٣٧...  َأْسَلما فَـَلمَّا) ندارد »بگفت ذبح قّصه: «صب( بگفت ذبح
 .است

 ٨٩١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .را بخشها اين ندارد: فب و فا. است متغاير تفاوتى اندك با عبارت ولى است يكسان محتوى: صب و ص ١٧٢ ص

 دو ندارد: فب و فا...  بنگر كشتن ببايد ترا كه ديدم چنان خواب به من پسر اى گفت: صب و ص: ١٠ س ١٧٣ ص
 .است افتاده احتمال به و نسخه،
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 دو: فب فا،. ها نسخه در شود مى نزديك نيز عبارتها گرفتيم، نسخه دو اين از را افتاده »از: «صب و ص: ٩ س ١٧٤ ص
 .را مقوالت اين ندارد نسخه

 روزگار به) است افتاده نسخه دو هر از »تكبير( « كه اين كه است آمده چنين: صب و ص: ٢ و ١ س ١٧٥ ص
 هر و خداى، ذبيح ابراهيم پسر و خداى خليل ابراهيم و خداى كليم جبريل كردند تأليف تن سه اين گويند گوسفندكشان

 .دارد افتادگى باحتمال و را بخش اين ندارد: فب و فا...  تكبير اين كه

 و ابراهيم كردن بنا حديث: صب. را كعبه خانه الّسالم عليهم اسماعيل و ابراهيم كردن بنا حديث: ص: عنوان ١٧٦ ص
 .را كعبه السالم عليهما اسماعيل

 اين: فب و فا. تراشيد همى تير و نشسته كوهى سر بر) كوهى سر به يافت: ص( ديد را اسماعيل: صب و ص: ١٠ س
 .ظاهرا است افتاده و ندارد را بخشها

 :مثل به است متغاير تركيبات و اضافه حروف و قيدها در عبارتها محتوى، از بيرون: صب و ص ١٧٧ ص

 بلند: ص( بلندتر ديوار چون كرد همى بنا خويش دست به ابراهيم و داد همى سنگ اسماعيل و: ص و صب: ١٢ س
 به دستش تا سنگ بر كرد نيرو و باستاد وى زير و بنهاد خود پاى زير سنگى نرسيد ديوار به ابراهيم و زمين از شد) برشد
 و است متغاير حد اين در بدلها نسخه. خوانند ابراهيم مقام را سنگ آن و بماند سنگ بران ابراهيم پاى نشان رسد ديوار
 .را مقوالت اين ندارد نسخه دو اين: فب و فا. ناكردنى بيان

 ٨٩٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 از چيزى همه از كن روزى را اين اهل و بيمى همه از دار آمن مّكه زمين اين خداى اى: صب و ص: ١٧ س ١٧٨ ص
 .را بخشها اين ندارد: فب و فا...  ها ميوه

 افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب و فا. است نزديك هم به هم عبارتها محتوى از گذشته: صب و ص ١٧٩ ص
 .است

 افتادگى ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب و فا. آن پس از ابراهيم خواستن زن و ساره مرگ حديث: ص: عنوان ١٨١ ص
 .دارد

 ... فرزند دو وى از و الياس بن منوميل بنت رفق او نام كرد زنى به زنى اسحق: صب و ص: ٣ س
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 ... ابراهيم و شام زمين به بمرد شكم بيمارى به و شد بيمار بود كمتر گويند گروهى: صب و ص: ١٢ س ١٨٢ ص

 .الّسلم عليه ابراهيم وفات حديث: صب. الّسالم عليه الّرحمن خليل ابراهيم مرگ حديث: ص: عنوان ١٨٣ ص

 اين ندارد: فب و فا...  مضمضه يكى اندر سر به پنج آن از دين، سّنتهاى از بفرمود سّنت ده را او: صب و ص: ١٠ س
 .را بخشها

 بايد و را بخشها اين ندارد: فب و فا. اندك تغايرهاى با است نزديك هم عبارتها محتوا، از بيرون: صب و ص ١٨٤ ص
 .باشد افتاده

 دو در را بخش اين: فب و فا. فرستاد او سوى الموت ملك بيامدش مرگ وقت چون پس: صب و ص: ٩ س ١٨٨ ص
 .است افتاده احتماال و بينم نمى نسخه

 :تعالى قوله: است آمده ع ابراهيم مرگ حديث از پس و است نيامده نسخه اين در عنوانى: ص: عنوان ١٨٩ ص

  اين ندارد: فب و فا ٢٦٠: ٢...  َأرِِني َربِّ : تعالى و تبارك خداى قول ذكر: دارد عنوانى: صب ٢٦٠: ٢...  َأرِِني َربِّ 

 ٨٩٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .را بخش

 افتاده باحتمال و ندارد هم را بخش اين: فب و فا. الّسلم عليه اسماعيل پيغامبرى حديث: صب و ص: عنوان ١٩١ ص
 .است

 .الّسلم عليه ابراهيم بن اسحق حديث: صب و ص: عنوان ١٩٢ ص

 ).سال سى و صد: ما اساس( بزيست سال شصت و صد تمامى اسماعيل پس از اسحق: صب و ص: ١ س

 .ندارد »الياس ابن: «صب: ١٠ س

 .است افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب و فا. بايد همى صيد گوشت مرا: صب و ص: ١٤ س

 .آمد يعقوب سوى زود مادر: صب و ص: ١ س ١٩٣ ص

 .ندارد »چون: «صب: ٨ س
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 .است افتاده ظاهرا و را مواضيع اين ندارد: فب و فا. بزيست سال شصت و صد اسحق: صب و ص: ١٨ س

 .عيص برادرش و السالم عليه يعقوب حديث: صب و ص: عنوان ١٩٤ ص

 .برادر دست از كرد هجرت خداى زى شب به) ندارد »او« صب( او كه زيرا: صب و ص: ٧ س

 .افتاده احتماال و را بخش اين ندارد: فب و فا...  دختر كدام است روا گفتا: صب و ص: ١٥ س

 ).كند زنى به: صب( بدارد جاى يك به را خواهر دو مردى كه كردم حرام گفت: صب و ص: ١١ س ١٩٥ ص

 .افتاده ظاهرا و را قسمت اين ندارد: فب و فا. زلفه او نام روى نيكو بود كنيزكى را راحيل: صب و ص: ١٨ س

 :فب و فا...  آمد پسرى يوسف مادر راحيل، از را يعقوب برآمد سال يك چون: صب و ص: ١٩ س ١٩٦ ص

 .را بخش اين ندارد

 ٨٩٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بودند يعقوب) نسل از: صب( فرزندان از پيغامبران ديگر الّسالم عليه الصابر ايّوب مگر: صب و ص: ٢ س ١٩٧ ص
 .هم را اين ندارد: فب و فا). بود: صب(

 صلوات الّصديق يوسف حديث: صب. الّسالم عليه ابراهيم بن اسحق بن يعقوب بن يوسف حديث: ص: عنوان ١٩٨ ص
 .عليه اهللا

 و عجبتر زمين ملكان و پيغامبران آن از نيست حديث هيچ بودست اندر قديم به كه حديثها اين اما: صب و ص: ١ س
 .يوسف حديث از بيشتر بدو آيتها و شگفتيها

 .است افتاده احتماال و را بخش اين ندارد: فب و فا. بگويم تو بر پيشينگان قصصهاى من گفتا: صب و ص: ٢ س

 همه از و داشتى او كمر آن: صب. داشت همى نگاه اندر صندوقى به و داشت او كمر آن: ص: ٨ س ٢٠٠ ص
 اندر صندوقى به و كمر آن داشت او بود اسحق وصى و داشت دوست را يوسف كه بود بزرگتر خواهر اين اسحق فرزندان
 .داشت همى
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 بردار فرمان و كنند سجده را يوسف برادر يازده اين كه است آن خواب اين تأويل كه دانست يعقوب: صب و ص: ٢٤ س
 .است افتاده باحتمال و را مبحث اين ندارد: فب و فا ٥: ١٢...  بـَُنيَّ  يا: گفت را يوسف شوند وى

 اين ندارد: فب و فا. انشاء در تفاوت با عبارتها و است همانند دقيقا مضمون به: صب و ص: ٢٥ تا ١ س ٢٠١ ص
 .ظاهرا است افتاده و را بخشها

 گويا و را بخشها اين ندارد: فب و فا. عبارتها تغاير با است ما اساس متن همانند: صب و ص: ٢٥ تا ١ س ٢٠٢ ص
 .است افتاده

 .بود راه سر بر چاه آن و بود ساله هفده وقت آن يوسف و: صب و ص: ٨ س ٢٠٣ ص

 و فا...  انت ما و بخورد را وى بيامد گرگ بازداشتيم دست چاه سر بر را يوسف پدر اى گفتند: صب و ص: ١٩ س
 .است افتاده ظاهرا و ندارد را بخشها اين: فب

 ٨٩٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... كه چند هر بشرى و مالك زد اندر رسن بر دست يوسف فروهشت دول چون: ص: ١٠ س ٢٠٤ ص

 كه بنگرند) تا كه: صب( تا بيامدند يهودا با) »برادران« ندارد: ص( برادران بود چهارم روز چون: صب و ص: ٢١ س
 .است افتاده احتماال و را بخش اين ندارد: فب و فا...  كسى يا) ماند اندر چاه به: ص( است مانده) را: صب( يوسف

 از كه خواستند آيد ايشان باز يوسف كه نخواستند برادران اين و. ٢٠: ١٢ الزَّاِهِدينَ : ... صب و ص: ٦ س ٢٠٥ ص
 .ببرندش شهر

 .رسيد اشدّ  به و بفزود) ندارد »به: «صب( قوتش به و شد افزونتر سالش چون پس: صب و ص: ٢٣ س

 .دارد افتادگى ظاهرا و نسخه دو ندارد: فب و فا

 .الّسلم عليه يوسف و زليخا قّصه: صب. الّسالم عليه يوسف با زليخا قّصه: ص: عنوان ٢٠٦ ص

 ... گفت ايدون جلّ  و عزّ  خداى: صب و ص: ١ س

 ... لوال: گفت پس كرد او آهنگ زن اين: صب و ص: ١٥ س
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: اساس... ( بود پاكى بدين كه كس آن بود مخلص بزرگان از او و ٢٤: ١٢ اْلُمْخَلِصينَ : صب و ص: ١٤ س ٢٠٧ ص
 :عبارت

 ).ندارد »بود مخلص بزرگان از او و«

 »َأْهِلها من شاِهدٌ  َشِهدَ « و ٢٦: ١٢ »َأْهِلها من شاِهدٌ ...  ٢٦: ١٢ راَوَدْتِني ِهيَ : «آورد نمى بتمام را آيه: ا: ٢٤ و ٢٣ س
 :است جدا ٢٦: ١٢

 اين گفت را شويش زن اين عم پسر اين بگريختم وى از من و معصيت به خواند خويشتن به مرا او: صب و ص: ٢٥ س
 فا. است راستگوى غالم و گويد همى دروغ زن اين ست دريده پس از پيراهن اگر آيد پديد پيراهن دروغ و راست از سخن

 .است افتاده ظاهرا و ندارد را مقوالت اين: فب و

ُهنَّ : ... صب و ص: ٢٢ س ٢٠٨ ص  بودند خورده طعام كه آن پس از و بنهاد ترنجى را كسى هر و ،٣١: ١٢ ِسكِّيناً  ِمنـْ
 اندر دست به: صب( برند كارد به كه اسپرغمى هر و نهاد اندر دست به كاردى را يكى هر. نشسته شراب مجلس به و

 تا است پيدا صريحا -خوانند متكا را آن امرود، و سيب و ترنج و خربزه چون) ٣١: ١٢ َعَلْيِهنَّ  اْخُرجْ  قاَلتِ  ترنجى و نهاد
: فب و فا. كردند مى اراده ترنج آن از و خواندند مى تخفيف به »متكا متك،« را واژه آن هم طبرى تاريخنامه ترجمه دوره

 .را مطالب اين نياورده و ظاهرا دارد افتادگى

 ٨٩٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اى فريشته مگر نيست) ندارد »اين« صب( اين است مردم اين كه اهللا معاذ ،٣١: ١٢ َبَشراً  هذا ما: ... ٧ س ٢٠٩ ص
 ).نيكوى: صب( نيكويى بدين گرامى) ست: صب(

 ليكن و نخواند خويشتن به را او نيز زن اين پس از و) ٣٥: ١٢ َلُهمْ  َبدا ثُمَّ : ص( ٣٤: ١٢ اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ : ... ٢٠ س
 .را بخش اين ندارد: فب و فا...  را او و كردى عرضه او بر را خويشتن

 اين ندارد: فب و فا. متغاير حدى تا عبارت به و است همانند درست مضمون به: صب و ص: ٢٥ تا ١ س ٢١٠ ص
 .را مطالب

 و فا: ... گفت دار شراب اين گويد) خويش: صب( خود پيشه از سخن كسى هر خمرا: صب ص،: ١٦ س ٢١١ ص
 .را بخش اين ندارد: فب
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 برد باز خويش كار بدان هم و كند گرامى را ملك) او: صب( دار شراب گفت. تستفتيان: صب و ص: ١٩ س ٢١٢ ص
 .است افتاده ظاهرا و را بخشها اين ندارد: فب و فا...  هوا مرغان و كند دار به را ديگر آن و

 ديگرى تحرير عبارتها شود مى ديده چنانكه -ده زير و بود پنج زبر اندر لغت به بضع و: صب و ص: ١٤ س ٢١٣ ص
 .گفت توان نمى بدل نسخه از سخن و است،

 اما است واجب نه يكى و بشناسد كه است واجب كسى بر كه است آن يكى: است دو علم اين و: صب و ص: ٢٣ س
 .را مباحث اين ندارد: فب و فا...  است واجب آنچه

 ... نيست چاره اين ليكن و ديگر جاى گفتيم باز اين و بود موسى عمل اين و: صب و ص: ٥ س ٢١٤ ص

 يوسف نداشت اميد كه سبب بدان آورد فرج را او كه خواست ندارد »جلّ  و عزّ : «صب( جلّ  و عزّ  خداى: ص: ١٧ س
 .را بخش اين ندارد: فب و فا. نمود بدو

 .ملك ديدن خواب حديث: ص: عنوان ٢١٥ ص

 ظاهرا و را مبحث اين ندارد: فب و فا. تغاير اندك با عبارتها و است يكسان محتوا: پايان تا ١ س

 ٨٩٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است افتاده

 آورده آيه هر پى در را آن تفسير و ترجمه و كرده جدا را ها آيه نسخه دو اين در: صب و ص: بعد به ١٤ س ٢١٦ ص
 .را مطالب اين ندارد: فب و فا. است

 و ما اساس نسخه به است نزديك بس نسخه دو عبارتهاى -٥٠: ١٢ الرَُّسولُ  جاَءهُ  فَـَلمَّا: صب و ص: ٦ س ٢١٧ ص
 .شود مى متغاير سپس

 اين ندارد: فب و فا. است متغاير اساس و اصل در و شود مى نقل ديگر اى گونه به داستان: صب و ص: بعد به ١٢ س
 .را بخش
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 مرا او را يوسف خواستم من آمد پيدا) چون: صب( چو اكنون گفت: ٥١: ١٢ الصَّاِدِقينَ : صب و ص: ١٩ س ٢٢٢ ص
 نزديك بسيار صفحه، سه دو در ما اساس افزونى از بيرون عبارتها كه شود مى ديده...  است راستگوى او و نخواست
 .است افتاده ظاهرا و هم را بخش اين ندارد: فب و فا. است

 نكنى گرد گندم سال هفت اين تا نيست چاره ترا گفت. ٥٥: ١٢ َعِليمٌ  َحِفيظٌ : ... صب و ص: ١٢ س ٢٢٣ ص
 :صب(

 ... مرا دارد نگاه بايد كسى بدين ترا و اندر خوشه به) نقطه بى

 و فا. كرد اجابت يوسف. دهم تو به زنى به را او زن آن من كه است آرزو مرا نكردى خيانت را او: صب و ص: ٢٥ س
 .است افتاده ظاهرا و را مبحث اين ندارد: فب

 .عنوان در ندارد »خريدن: «صب. طعام بهر از مصر به يوسف برادران آمدن حديث: ص: عنوان ٢٢٥ ص

 ... بگذشت فراخى سال هفت اين چون: صب و ص: ١ س

 كه اساس خالف بر آورد مى كامل را آيه نسخه دو ،٥٨: ١٢ ُمْنِكُرونَ  َلهُ  ُهمْ  وَ  فَـَعَرفَـُهمْ  َعَلْيهِ  َفَدَخُلوا: صب و ص: ١٦ س
 .است آورده ٥٨: ١٢ »َعَلْيهِ  َفَدَخُلوا« تا

 او مادر از كه: «صب( بود او مادر از كه بداند خويش برادر آن خبر كه خواست يوسف: صب و ص: ٧ س ٢٢٦ ص
  يازده شما اگر گفت) ندارد »نزيد يا زيد: «صب( نزيد يا زيد است خبر چه را او تا) ندارد »بود

 ٨٩٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب و فا. است ناهمخوان پاك گاه عبارتها -... برادريد

 نگاهدار بهتر خداى. ٦٤: ١٢ الرَّاِحِمينَ : تفسير و معنى با آورد مى جدا جدا را ها آيه: صب و ص: ١٠ و ٩ س ٢٢٧ ص
 .را بخشها اين ندارد: فب و فا). ؟( بخشايگانست: ص. (است بخشايندگان بخشاينده و است

 مدار انده گفت) ندارد »تحزن ال اى: «صب. (تحزن ال اى ٦٩: ١٢ يـَْعَمُلونَ  كانُوا ِبما: صب و ص: ١٢ س ٢٢٨ ص
 فا. است متغاير سخت عبارتها گاه -.شد شاد و بشناخت را او يامين ابن. ام زنده من اينك كه كردند من به ايشان بدانچه

 .را بخش اين ندارد: فب و
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...  جاءَ  ِلَمنْ  وَ ) بجويم همى: صب( جويم همى ملك جام گفت. ٧٢: ١٢ اْلَمِلكِ  ُصواعَ : صب و ص: ٣ س ٢٢٩ ص
 او كه بود شايد: است گوياتر عبارت ما اساس در... ( برادرى را او كه شايد كرد دزدى: صب و ص: ٢٤ س ٧٢: ١٢
 .است افتاده باحتمال و را بخشها اين ندارد: فب و فا...)  را

 »اْلُمْحِسِنينَ  من َنراكَ  ِإنَّا( « »مكانه احدنا فى: «است نزديك بسيار عبارت مضمون اشتراك با: صب و ص: ٦ س ٢٣٠ ص
 .را بخش اين ندارد: فب و فا. »ندارد صب و ص نسخه دو در ٣٦: ١٢

 تدبير ندهد ايشان باز را يامين ابن يوسف كه شدند نوميد يوسف برادران چون. نجّيا: صب و ص: ١١ س ٢٣١ ص
 .كردند

 .را بخش اين ندارد: فب و فا. است همسان عبارت -گوييم همى راست ما و. الصادقون انا و: صب و ص: ٢٤ س

 آن من و خويش غم گويم همى خداى با گويم همى شما با نه من. ٨٦: ١٢ تـَْعَلُمونَ  ال ما: صب و ص: ١٢ س ٢٣٢ ص
 .است افتاده ظاهرا و را مطالب اين ندارد: فب و فا...  دانم

 فَـَلمَّا آيد وقت ما آرى گفت يعقوب و: آمده سپس و نسخه دو ندارد »الراحمين: «صب و ص: ١٠ س ٢٣٣ ص

 ٨٩٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .را مبحث اين ندارد: فب و فا. نيامده ها نسخه در اى صفحه قريب ٩٩: ١٢...  ِإلَْيهِ   آوى يُوُسفَ   َعلى َدَخُلوا

 :فب و فا. يافت باز را پدر يوسف چون كه خبر اندر است ايدون و قبل من رؤياى: صب و ص: ٢٣ س ٢٣٤ ص

 .است افتاده ظاهرا و ندارد

 .است نزديك ما اساس به عبارت: ص: ١ س ٢٣٥ ص

 و فضل از كرد من با جلّ  و عزّ  خداى كه بپرس آن از برادران كردار از مپرس مرا پدر اى گفت اهللا صنع: صب: ١ س
 .را مطالب اين ندارد: فب و فا. گرداند باز دگرباره برادران كردار آن كه نخواست و كرم

 .كرديم وحى تو به ما و است غيب خبرهاى آن از) ندارد »اين: «ص( اى گفت اليك: صب و ص: ١ س ٢٣٧ ص

 و الّسالم و: صب( خاصه را مؤمنان) ندارد »مر: «ص( مر رحمت و است هدى نبى اين. يومنون: صب و ص: ١٠ س
 .هم را بخش اين ندارد: فب و فا). آله و محمد خلقه خير على اهللا صّلى
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 .الّسالم عليه الصابر ايّوب حديث: صب و ص: عنوان ٢٣٨ ص

 .هم را مبحث اين ندارد: فب و فا. ندارد ٤٤: ٣٨ »َأوَّابٌ  ِإنَّهُ : «صب و ص: ١٦ س

. ٤٢: ١٥ ُسْلطانٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعباِدي ِإنَّ : است آمده ديگرى آيه نسخه دو اين در: صب و ص: ٢١ س ٢٣٩ ص
 .است افتاده ظاهرا و هم را بخش اين ندارد: فب و فا. بكن كردن بتوانى و خواهى چه هر شو ملعون اى گفت

 ايّوب پيش و شبانان همه بر بود مهتر كه رهى يكى صورت بر آمد ايّوب پيش خود ابليس: صب و ص: ٣ س ٢٤٠ ص
 .گفت و گريان آمد

 :فب و فا. نيست سلطانيت وى دل و زبان و عقل بر ترا گفتا گمار او تن بر مرا: صب و ص: ١٨ س

 .هم را بخش اين ندارد

 

 ٩٠٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 همى بال بر بال) روزى هر: صب( روز هر و بماند سال هفت بال) آن: صب( درين ايّوب پس: صب و ص: ٥ س ٢٤١ ص
 ... افزودى

 نيكى از را او و) ندارد را نكته اين ما اساس( بود يوسف پسر دختر رحمه و نيكوى بدين كيستى: صب و ص: ٢٠ س
 .هم را بخش اين ندارد: فب و فا...  مرا گفت بسيار بود اى بهره

 سخن آن ايّوب و. برفتند و بسترد، پيغامبرى از نامش: است ديگرگون عبارت: صب و ص: بعد به ١٥ س ٢٤٢ ص
 جاى و ،٤١: ٣٨ َعذابٍ  وَ  بُِنْصبٍ  الشَّْيطانُ  َمسَِّنيَ  أَنِّي: گفت را خداى. آمدش سخت و شد تنگ دلش بشنيد ايشان
 رحيم تو و آمد سخت من بر سخن اين! رب يا گفت. ٨٣: ٢١ الرَّاِحِمينَ  َأْرَحمُ  أَْنتَ  وَ  الضُّرُّ  َمسَِّنيَ  َأنِّي: گفت ديگر

 با كرد لطافت چگونه الّسالم عليه ايّوب با بنگر پس. بناليد خداى به بود خداى از بريدن بيم را او سخن اين و خدايى،
: ٢١ الرَّاِحِمينَ  َأْرَحمُ  أَْنتَ  وَ  الضُّرُّ  َمسَِّنيَ : گفت. برهان سختى اين از و ده عافيت مرا بگفت كه دعا بدين جلّ  و عزّ  خداى
: فب و فا...  آمد رسيدن فرياد وقت! ايّوب يا گفت ٨٤: ٢١ ُضرٍّ  من به ما َفَكَشْفنا َلهُ  َفاْسَتَجْبنا: گفت تعالى خداى ٨٣
 .است افتاده باحتمال و را بخش اين ندارد
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 و عزّ  خداى. بزند چوب صد را زن آن كه بود خورده سوگند ايّوب. ٤٤: ٣٨ َتْحَنثْ  ال وَ : صب و ص: ١٠ س ٢٤٣ ص
 ضغثى گفت را ايّوب. بود كرده كه او خدمت چندان بدان بزند نيز را رحمه يا كند دروغ سوگند ايّوب كه نخواست جلّ 
 .را مطالب اين ندارد: فب و فا. بگير

 وَ : گفت و كرد ياد اندر نبى به را او خداى و خوانند الكفل ذا را او و داد پيغامبرى: صب و ص: ٧ س ٢٤٤ ص
 .است افتاده ظاهرا و را مبحث اين ندارد: فب و فا. ٨٥: ٢١ الصَّاِبرِينَ  من ُكلٌّ  اْلِكْفلِ  َذا وَ  ِإْدرِيسَ  وَ  ِإْسماِعيلَ 

 .الّسالم عليه پيغامبر شعيب حديث: صب و ص: عنوان ٢٤٥ ص

 :صب( خداى و بود خّرم مرغزار و درختستان يكى خوانند را غيضه تازى به ايكه و: صب و ص: ١٤ س

 .را مبحث اين ندارد: فب و فا. بود داده بسيار نعمت را ايشان) جلّ  و عزّ 

 ٩٠١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

: فب و فا. است نكته يكى اندر شعيب قّصه بدين و بودند گروه يك كه شد پديد پس: صب و ص: ١٣ س ٢٤٦ ص
 .را بخش اين ندارد

 .مكنيد بيم را مردمان و منشينيد راهى بر و: صب و ص: ١٣ س ٢٤٧ ص

 ندارد: فب و فا...  خداى تا كنيد صبر كه بگوييد را گرويدگان آن نگرويدند گروهى و بگرويدند: صب و ص: ٢٤ س
 .است افتاده ظاهرا و را بخش اين

 ... را او است راست راه بر كه هر كن حكم ما قوم و ما ميان ٨٩: ٧ أَْنتَ  وَ  بِاْلَحقِّ : صب و ص: ٨ س ٢٤٨ ص

 ... را ما كه فرمايد چنين ترا تو دين اين! شعيب اى گفتند: صب و ص: ١٨ س

 بسيار چنين تو خويشان و عشيرت اگر و قرابتك و عشيرتك يعنى ٩١: ١١ َرْهُطكَ  ال َلوْ : صب و ص: ١٢ س ٢٤٩ ص
 جادوى ترا ١٥٣: ٢٦ اْلُمَسحَّرِينَ  من: صب و ص: ٢٥ س ٩١: ١١...  أَْنتَ  ما وَ  بكشتيم سنگ به ترا ما نيستند
 .را بخش اين ندارد: فب و فا...  تو و اند كرده

 جاى و آمدندى بيرون شام زمين به كه پيغامبران اين كه بود ملكى را عجم مر هميشه و: صب و ص: ١ س ٢٥٠ ص
 .است افتاده ظاهرا و هم را بخش اين ندارد: فب و فا. است بغداد امروز كه آنجا بود بابل زمين به عجم ملك
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 .الملك منوچهر خبر: اساس همانند: صب و ص الملك، منوچهر حديث: فا: عنوان ٢٥١ ص

 گروهى و بصره، و كوفه و مغرب حد و شام و مصر زمين به كه پيغامبران كه بود ملكى را عجم مر هميشه و: فا: ١ س
 مغرب زمين به عرب از كس هرگز و منوچهر مگر نبود فرمان به عرب را كس عجم ملوكان از و نشستندى پارس زمين به كه

 و بود، مغرب و يمن و شام با او پادشاهى و بزرگوار بود ملكى عجم در او و را منوچهر مگر نكردند عجم ملوك فرمان
 فرعونان و اندر يوسف حديث به بگفتيم ايشان نسبت و بودند عماليق از مصر ملوك لكن و كردندى، فرمان را او ايشان
 ملك لكن و بود برسيده مغرب تا منوچهر ملك و. مغرب از نه و مشرق از نه نكردند فرمان را جهان ملكان هيچ و بودند
 بود، او ملك اندر حجاز و شام زمين و بود بيرون او ملك از مصر زمين و نبود او فرمان به مصر

 ٩٠٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 موسى حديث از پيش است كرده ياد منوچهر حديث لختى كتاب اين در و آمد، بيرون او ملك اندر عمران بن موسى و
 كرده خطبه را او و بسيار، افتاد حربها مغرب ملوك ترك ملك با را او و تدبير با و عادل بود ملكى او كه زيرا الّسلم عليه
 چنين و است كرده ياد كتاب اين در و بندند، كار و بدانند و برخوانند خطبه آن كه است واجب را جهان ملوك كه است
 ضّحاك او نام آنكه آمد بيرون بيوراسب ملك چون پس. ملك جم فرزندان از و بود افريدون فرزندان از منوچهر كه گفته
 و كاوه، او نام آمد بيرون اسپاهان از كه مرد آن و بكشت را ضحاك آن آفريدون بگرفت، او ملك و بكشت را جم و بود
 .بنشست اندر ملك به خود و كرد سپاهساالر را كاوه افريدون و بگرفتند ضحاك ملك

 از خود تختگاه و سپرد پسر سه بدان و كرد بهر سه به مملكت بمرد او چون. ايرج و تور و سلم بود پسر سه را افريدون و
 بكشتند ايرج و بيامدند مهين پسر دو آن بمرد، آفريدون چون پس. بود كهتر پسر او و داد ايرج به ايرانشهر و عراق زمين
 ترك و بن مفسخر بن منوچهر. گفتندى چنين او نسبت و بود ايرج اين فرزندان از منوچهر و كردند، نيم دو به مملكت و
 از علم خداوندان و. الملك آفريدون بن ايرج بن كودك بن فركوزك بن ايشك بن فرسنگ بن نبك بن ايرك بن براشك بن

 و افريدون پشت از گفتند گروهى و كرديم ياد كه گفتند چنين گروهى. كردند اختالف اندر او نسبت بدين عجم علماى
 را خويش دختر و ببودندى، دختر و خواهر و مادر با و بودند پرست آتش ايشان و ببود، او با و كرد زنى به را ايرج دختر
 او نام آمد ديگر دخترى را دختر اين و روشنك، او نام آمد دخترى را او و بود كوشك دختر اين نام و داد خويش پسر به

 با. مفسحو ابن مفسخرس او نام آمد پسرى را او ببود انرك اين با و انرك او نام آمد دخترى. ببود مرسنك اين با و مرسنك
 را او بود زنده هنوز افريدون و همه، اين پس از آمد منوچهر اين پس. بود مستحرك خواهر اين نام و ببود خويش خواهر
 .ماند مرا اين كه يعنى. مناچهر اى: گفت بديد را او آفريدون. بود خرد سخت و بردند، آفريدون پيش
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 .نهاد او سر بر تاج و بزرگوار، بود ملكى اين گفت پس

 اين پدر بكشتند را ايرج و بيامدند تور و سلم و بمرد افريدون پس. را فال بهر از بداشت سرش بر از گويند گروهى و
. بودى دماوند به گفتند گروهى و. بود زاده آنجا و بودى رى زمين به و شد بزرگ منوچهر پس. بگرفتند ملك و را، كودك
 هر و كرد حرب و كشيد بديشان سپاه منوچهر پس بودند زنده دو هر تور و سلم و بگرفت ايران پادشاهى شد بزرگ چون
 و عدل و داد با بود ملكى منوچهر و نهاد سر بر تاج و بگرفت همه پادشاهى و آمد باز و پدر خون بهر از بكشت را دو
 ... و هيبت با

 او و داد ايرج به شهر ايران و عراق زمين از نشستى خود كه جاى آن و داد پسر سه بدين: صب و ص: ٥ س ٢٥٢ ص
 ترا ملك بودى كهتر تو كرد، ستم ما بر پدر گفتند بكشتند را ايرج مر پسر دو آن بمرد افريدون چون پس بود كهتر پسر
 شورسك بن ويرك بن قع بن ميسحو بن منسحور بن منوچهر: ص: ٨ س -دارد تغاير بس عبارت در اساس با -داد بيشتر
  بن منسحور بن منوچهر: صب. افريدون بن ايرج بن كنورك بن فركورك بن رشك بن فرسك بن نمك بن ايرك بن

 ٩٠٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

. افريدون بن ايرج بن كنورك بن فركورك بن رشنك بن فرسمك بن بنك بن ايرك بن شورسمك بن ويرك بن فع بن ميسحو
 .هم را بخش اين ندارد: فب

 او فرمان به مشرق زمين خلق و بزرگ ملكى رشم بن فشنج پس بود ترك ملك افراسياب ملك اين و: ص: ٧ س ٢٥٣ ص
 او فرمان به مشرق زمين خلق و بزرگ بود ملكى رسم بن فحنح پسر بود ترك ملك افراسياب ملك اين و: صب. بودند
 .بودند

 اندر شهرها فضايل كتاب به كتاب اين از بيرون) خواندم: ص( است ايدون اندر ديگر اخبار به و: صب و ص: ١٩ س
 .بكلّ  را بخش اين ندارد: فب). آمل شهر) ؟( تفضيلت( فضيلت

 يكى بتقريب ها نسخه در عبارتها. گرفتيم صب نسخه از را عنوان ندارد، عنوان ص نسخه و ما اساس: عنوان ٢٥٥ ص
 .است افتاده و را مبحث اين ندارد: فب. تفاوت اندك با است

 .چنين بنوشتند نامه صلح: ص: ١ س

 :صب( برزمى كه بود آرش او نام خويش سپاه همه اندر بجست قوى مردى منوچهر: صب و ص: ١ س
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 .ندارد عنوان: فا...  قويتر و نبود) مردى: ص( تيراندازتر او از) جهان

 را ترك حدّ  سوى آن و عجم، آن و ترك زمين ميان بنهند حدى كه كردند گونه آن بر صلح گويد جرير بن محمد اكنون
 لشكر اندر بنگرند را مردى كه كردند شرط آن بر پس. نشود اندر ديگر يك حدّ  به كسى و را منوچهر سوى اين و. بود

 كجا هر و بيندازد تير طبرستان به كه گويند را او و نه، تر قوى وى از تيراندازتر و نبود تر كمان سخت وى از كه منوچهر
 پيمان سخن اين بر ملك دو هر و را، عجم طرف اين از و بود را ترك طرف آن از. بود مملكتشان حدّ  آنجا بيوفتد تير

 .خوردند سوگندان و برگرفتند گوا و نبشتند صلحنامه و شدند راضى و بود، حد سر اين و بيندازند، تير كه كردند

 آرش منوچهر. نبود تر كمان سخت وى از زمين پشت بر كه يافت را تيرانداز شيوا آرش خويش سپاه همه اندر منوچهر پس
 تيرى و شد، دماوند كوه سر بر آرش. اوفتد كجا تا بيندازد تيرى خويش قّوت همه به و دماوند كوه سر بر كه بفرمود را

 بر و بگذشت مرو بيابان همه از و) ؟( فرو از و سرخس و نشابور از و بگذشت طبرستان زمين همه از چنانكه بينداخت
 و بيوفتاد و برد بدانجا را تير كركس و هوا در آمد كركسى بر منوچهر دولت از تير آن گفتند گروهى و افتاد جيحون لب
 .بمرد

 .بود خورده را او ددى آنكه از نديد كس را كركس و آوردند طبرستان باز و يافتند باز را تير آن

 و برگرفته گواه و نبشتند نامه صلح و بود كرده عهد لكن و داد، بايست منوچهر به همه آن كه آمد سخت را افراسياب پس
 ايشان ميان به را جيحون و بگذشت، جيحون از و بازگردانيد را سپاه افراسياب پس. آمد نتوانست باز آن از خورده سوگند
 باز رى به و آمد بيرون حصار از منوچهر و را، عجم اهل و منوچهر طرف اين از و بود را تركان طرف آن از كه كردند حد
 اندر و بنشست ملكت به و رفت
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 بسوى جيحون از و گردانند، آبادان جهان تا فرمود و كرد نصب را دهاقين ديهها و شهرها در و بگسترد داد خلق ميان
 بسيار خواسته و كرد روان فرات رود مغرب سوى و بگشاد، گشادن نتوانست كه را شهرى هر و كرد روان رودها بلخ
 و داد صلتها و نهاد ديوانى را سپاه و كرد روان ايرانشهر حدود به و برگرفت بسيار رودهاى دجله از و آمد، گرد او سوى
 آبادان جهان و كرد لشكر مقّدمه را ايشان و گردانيد، مهتر سپاه همه از تيراندازان و كرد جدا ديگر يك از را داران سالح
 تركستان ملك پس سال پنج و سى مّدت. بودند آسانى اندر خلق و شد، ارزان نرخها و بگسترد، انصاف] و[ عدل و شد
 از لختى و بشكستند را عهد و كردند گذاره جيحون از دگربار تركان بگذشت سالى چون و آمد پسرش) ؟( مكار بنزد

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 اى گفت و داد پند را ايشان و بنشاند و كرد گرد را سپاه مهتران همه پس. شد تافته منوچهر و بگرفتند، منوچهر پادشاهى
 و جنبش را او كه بود مردم آنگاه مردم و. گرفته آسان و راحت و ايد خفته و جنبيد نمى خويشتن جاى از شما! مردمان
 عهد ترك سپاه و. باشيد مردگان مناسب نجنبد چون و دارد، باز خويشتن از را دشمن و بداند خويش منفعت تا بود حركت
 و نكرديد، حرب ايشان با و گشتيد خامش شما كه بود آن از همه و بگرفت ما پادشاهى هاى كناره و آمد اندر و شكست
 خلق ميان در و كنم، مخالفت را رعيت و دارم نگاه ملكت و كنم سپاسدارى را او من تا داد مرا ملك اين تعالى خداى
 عقوبت مرا جهان بدان و نگيرد باز من از ملك باشم ناسپاس اگر پس. گرداند افزون مرا ملك تعالى خداى تا باشم، دادگر
 گرد همه فردا كردن نخواهم ضايع را ملك اين من و داد من به ملك و آفريد ملكان بيت اهل از مرا تعالى خداى و سازد
 حديث: بپراگندند و نمودند بردارى فرمان و خواستند عذر همه ايشان. بشنويد شما و بگويم شما با خود سخن من تا آييد

 .را رعّيت و لشكر منوچهر كردن انجمن

 خويش پادشاهى همه بر را او انداخت جيحون لب بر تير آن كه بود آرش او نام كه مرد آن: ص و صب: ٣ س ٢٥٦ ص
 ... سال پنج و افتاد آسانى را خلق و شد ارزان نرخها و) ندارد »شد: «صب( شد آبادان جهان و كرد روان امر

 ظاهرا و را اينها ندارد: فب). احكم و اعلم اهللا و: صب( كردند پيدا فرمانبردارى و خواستند عذر: صب و ص: ٢٢ س
 .است افتاده

 .منوچهر خطبه: ص. گرفتم صب از و ندارد عنوان: اساس: عنوان ٢٥٧ ص

 .بفرمود ببود روز ديگر: صب: ١ س

 من سخن و ببينيد مرا همه شما تا گفت و بنشستند خويش جايگاه بر كه فرمود را ايشان و خاست پاى بر: صب: ٨ س
 .است افتاده ظاهرا و را مطالب اين ندارد: فب. كرد خطبه يكى را ايشان پس بشنويد

 ٩٠٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كرد دارى سپاس را خداى خطبه ابتداى: صب و ص: ١ س ٢٥٨ ص

 ... بسيارى چندين بدين بينيد شما كه را خلق) ندارد »همه: «صب( همه اين: صب و ص: ٢ س

 .جهان اندرين نداريم پاى ايشان پس از نيز ما دارد پاى مايه چه: ص: ١٥ س
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) ندارد »آنكه( « ص آنكه يكى: بود خصلت سه او اندر كه بايد ايدون ملك كه بدانيد: صب و ص: ٢٠ س ٢٥٩ ص
 خطبه اين ندارد: فب...  و نكند بخيلى كه بود سخاوت) سخاوت با ديگر: صب( بار ديگر. نگويد دروغ و بود راستگوى

 .است ديگرسان عبارت. را رعّيت و لشكر منوچهر كردن انجمن حديث: فا. ظاهرا هم را

 كرد ستم او بر كه كند گله كاردار از ملك پيش رعّيت از كسى اگر كه بايد ايدون و: صب و ص: ١٢ س ٢٦٠ ص
 ستم اگر آرد گرد متظّلم با را كار آن و نكند ميل او سوى و نكند محابا را كاردار) ندارد »آن: «صب( آن كه بايد ملك
 :فا. است افتاده ظاهرا و را بخشها اين ندارد: فب. بردارد او از ستم آن ست كرده

 ميل كاردار با كه بايد ملك باشد كرده بيدادى وى بر كه كند گله دارى كار دست از رعّيتى اگر: است اينگونه عبارت
 ... ندارد محابا و نكند

 و راى و تدبير اندر شماام انباز يكى من: است نزديك بس نيز عبارتها مضمون از بيرون: صب و ص: ٢ ١ س ٢٦١ ص
 بود ارزان نرخ يا بود بسيار نعمت يا بود آبادانى يا بود فراخى اگر كه فرمانبردارى و نام جز نيست چيزى ملك اين از مرا
 .است بيش بهره را شما

 و دارد راست راه ملك كه گاه هر فرمانبردارى و راست راه به مگر داشتن نتوان پادشاهى كه بدانيد: صب و ص: ١٨ س
 .را مقوالت اين ندارد: فب و فا...  رعّيت و سپاه

 .فرمانبرداريم و دانستيم و شنيديم كه) كردند بانگ: ص( برآوردند بانگ همه: صب و ص: ١١ س ٢٦٢ ص

 ... موبد اى: گفت منوچهر

 .خواندندى رايش را وى: صب و ص: ١٩ س

 آمد عراق به و آمد بيرون طى كوه به باز يمن از: تقريبا است همسان عبارت و محتوى و متن: صب و ص: ٢٤ و ٢٣ س
 و خويش نام معروف و بزرگ است سنگ دو اندر آذرابادگان به و برگذشت حدها آن بر و موصل و انبار ناحيت به و

 »كنده به: «صب( كنده به نبشت سنگ آن بر بود را او كه ظفرهايى

 ٩٠٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .دانند همى او بزرگى و خوانند همى آن مردمان امروز تا و) ندارد
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 ترسيد و بود برده مغرب زمين به سپاه كه زيرا خواندندى) گفتندى: فا( المنار ذو لقب به را او: ص و فا: ١٧ س ٢٦٣ ص
 آمدند باز چون تا بكرد منارى زمين بانگى اندر هر به اندر تاريكيها بدان] ٤٧ a[ كند گم را سپاهش آن آيد باز چون كه

 آيد باز چون كه ترسيد و بود برده مغرب زمين به سپاه كه زيرا خواندند المناد ذو لقب به را او: صب. آمدن توانستند بيرون
: فب. آمد توانستند بيرون آمدند باز چون تا بكرد) ؟( منادى زمين بانگى هر به اندر تاريكيها بدان كند گم سپاهش آن

 .است افتاده ظاهرا و را اين ندارد

 .مصعب بن الوليد فرعون حديث: فا: عنوان ٢٦٤ ص

 .ع عمران بن موسى مولد خبر: صب و ص: عنوان

 ... كرد وصّيت يوسف و نهادند اندر نيل ميان به را او و بمرد مصر به السالم عليه يوسف پس: صب و ص: ١٢ س

 مصر مردمان و كرد خوار را ايشان) ندارد »مصعب بن: «صب( مصعب بن قابوس ملك اين: صب و ص: ٨ س ٢٦٥ ص
 .فرماييد بيگار و داريد خوار را ايشان كه بفرمود را

 .هم را اينها ندارد: فب). ندارد »كرده خوار و« صب( كرده خوار و داريد زده را ايشان: صب و ص: ١٠ س

 به را گروه يك كه بفرمود و كرد اصناف را ايشان بريشان، بود بتر او فرعونان همه از: صب و ص: ٦ س ٢٦٦ ص
 .كنند بيگار كارهاى و نهند بنا اندر شهر به گروهى و كشند سرگين و كنند كشت تا فرستيد بيرون ديهها به و ضيعتها

 همى سختى و را قبطيان مر مردان و زنان كردند چاكرى همى و بودند سختى اندرين سال ده پس: صب و ص: ٢٢ س
 .است افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب. نداشتند باز دست مسلمانى و خويش دين و بردند

 بسيار اسرائيل بنى اندر سالها بدين كشتن اندر فرعون كار شد اسراف و شد بسيار چون پس: ص: ١٥ س ٢٦٧ ص
 گفتند و شدند فرعون پيش مصر مردمان سالها بدين كشتن اندر شد اسراف و: ... صب. بمردند

 ٩٠٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .هم را بخش اين ندارد: فب...  كشيد همى بزايد كه هر و ميرد مى است بزرگ آنكه اسرائيل بنى اين

 بن فاهت بن يصهر بن عمران: بود ايدون نسبتش و بود يعقوب بن الوى فرزندان از هم او: صب و ص: ٢ س ٢٦٨ ص
 .را فرعون دادى همى جزيت و روشناس اندر اسرائيل بنى ميان بود مردى و بود يعقوب بن الوى
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: فب. خوانند نيل را مصر رود و نبود مؤمن ازو جز روز آن اندر مصر و قبطيان هم و فرعون آل به و: صب و ص: ٢٤ س
 .هم را بخش اين ندارد

 .ندارد عنوان »فا« و »ص« نسخه و ما اساس كه گرفتيم »صب« نسخه از را عنوان: صب: عنوان ٢٧٠ ص

 پديد و بخروشد كه خواست مادر كرد غايب مادر چشم پيش از و برگرفت را تابوت آب چون پس: صب: بعد به ١ س
 و ص: ١٥ س ١٠: ٢٨...  َأنْ  ال َلوْ : گفت چنانكه داشت نگاه دلش جلّ  و عزّ  خداى. است من فرزند اين كه كند
 به فرعون. بود خواسته تابوت آن اندر كه بودن شايد اندر آب به يافتيم تابوتى كه فرستاد فرعون به خبر آنگه هم: صب
 .را بخش اين ندارد: فب. آمد در آن زنان سراى

 كه مكش را او بود چشم روشنايى ترا و مرا پسر اين نيست پسر مرا گفتا. ٢١: ١٢ َوَلداً : صب و ص: ٦ س ٢٧١ ص
 ... كرد خواهش همى بيش نه و بود كم نه را اسرائيل بنى يكى ازين

 مادر پستان چون موسى ببردند را او و آمدند موسى مادر سوى و بفرستاد وى با را خويش كس ايسيه: صب و ص: ٢٣ س
 .است افتاده ظاهرا و هم را بخش اين ندارد: فب). است آورده »آسيه« جا همه: ص( ايسيه. بگرفت شير يافت

 كه بدانست و بشد او از غم و شد روشن مادرش چشم تا دادم مادر باز موسى گفتا: صب و ص: ٨ و ٧ س ٢٧٢ ص
 .است حق خداى وعده

 موسى دست تا بفرستاد را جبرييل جلّ  و عزّ  خداى. كرد ياقوت آهنگ دانست همى موسى پس: صب و ص: ٢١ س
 .را اين ندارد: فب...  برگرفت آتش از انگشتى موسى برد آتش بسوى

  همى موسى و بليعا را ديگر و حرشون نام را يكى آمدند پسر دو زن اين از: صب و ص: ١٤ و ١٣ س ٢٧٣ ص

 ٩٠٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 درون( »اعلم اهللا و بود منسوب فرعون پسرى به و كامرانى و« مملكت و عز اندر شد تمام سال چهل تا آنجايگه در بود
 .است افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد هم: فب. ندارد »ص« نسخه را گيومه

 خبر: صب عليه، الّرحمن صلوات شعيب با آمدنش گرد و مدين به الّسلم عليه موسى هجرت خبر: ص: عنوان ٢٧٤ ص
 .الّسلم عليه الّنبى شعيب بنزد الّسلم عليه موسى هجرت
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 را اسرائيلى بنى قبطى اين كردند جنگ همى كه قبطى يكى و اسرائيلى بنى يكى ديد را مرد دو موسى: صب و ص: ١٥ س
 .را اين ندارد: فب. نشد همى اسرائيلى بنى و فرمايد كار تا برد همى

 بود دست گران موسى و او سوى دست پشت و زد او بر دست انگشت چهار به بود ايدون: صب و ص: ٣ س ٢٧٥ ص
 ... بود نيرو با و

 ١٨: ٢٨ ُمِبينٌ  َلَغِويٌّ  ِإنَّكَ  گفت را او زد همى و بودش گرفته ديگر قبطى كه ديد اسرائيلى مرد آن باز: صب: ٢٠ س
 .را بخش اين ندارد: فب. تو مردى بدبخت سخت

 همى شبانروز هشت بنمود مدين راه را او تا بفرستاد را) اى فرسته: صب( اى فريشته خداى: صب و ص: ١٦ س ٢٧٦ ص
 .نيز را بخش اين ندارد: فب و فا...  رفت

 چه را شما: گفت را شعيب دختران) ندارد »الّسالم عليه: «ص( الّسالم عليه موسى: صب و ص: ١٧ س ٢٧٧ ص
: فب -تغايرى اندك به عبارتها و ها نسخه با ما متن است يگانه مضمون -... گفتند ندهيد آب را گوسپندان كه ست بوده
 .هم را بخش اين ندارد

 او چشم كه نخواست بود نيكو زن و بود جوان موسى. شد همى اندر او پيش دختر اين و: صب و ص: ٨ س ٢٧٨ ص
 ... روم مى تو پيش از من و رو مى من پس از تو دختر اى گفت را او. او باالى بر و افتادى زن بر

 در -سال ده يا سال هشت يا كنم وفا خواهم كدام هر است تو و من ميان شرط اين گفتا: صب و ص: ٤ س ٢٧٩ ص
 .»كنم وفا خواهى كدام هر: «است آمده ما اساس

 ٩٠٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب. بازگردد كه خواست و كرد بدرود را شعيب موسى پس: صب و ص: ٢١ س
 .است

 و) ندارد »خويش: «صب( خويش زن و) »گوسپندان با: «صب( گوسپند با برفت موسى: صب و ص: ٨ س ٢٨٠ ص
 ... مدين از چون نهاد مصر به روى

 كه وقت آن كه كنند روايت ايدون گروهى و بود آنگاه ايشان ميان به داورى اين و شد موسى پس از باز پس: ص: ١٦ س
 .داد فريشته آن عصا اين نمايد راه را او كه بيامد فريشته آن و مدين سوى برفت مصر از موسى
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 آن. برداشت كرد فراز دست موسى و داشت، نتوانست بر زمين از عصا كوشيد چند هر شد فراز شعيب: صب: ١٦ س
 راه السالم عليه موسى و بازگشت و بازداشت دست موسى به عصا شعيب. است تر حق موسى عصابه كه كرد حكم فريشته
 .اعلم اهللا و گرفت پيش

 .را بخشها اين ندارد گل: فب. ندارد را مطالب اين نسخه دو: صب و ص: ٢٥ تا ١٩ س

 .ندارد هم ها نسخه اين: فب. است نيامده ما صب و ص در سطرها اين: صب و ص: ٤ تا ١ س ٢٨١ ص

 خداى با گفتن سخن و الّسلم عليه موسى نبّوت خبر: صب. عليه الّرحمن صلوات موسى نبّوت خبر: ص: عنوان ٢٨٢ ص
 .جلّ  و عزّ 

 طور گوشه به تا برفت راه روزه پنج و گوسپند با و اهل با برفت شعيب بر از السالم عليه موسى چون: صب و ص: ٢ س
 .است افتاده ظاهرا و را بخش اين ندارد: فب و فا...  شد سينا

 گفت خداى را موسى كه زيرا بود پليد و بود خر پوست از نعلين آن كه گويند ايدون: ... صب و ص: ١١ س ٢٨٣ ص
 .است نادرست حديث اين و كن بيرون نعلين

 .را بخشها اين ندارد: فب و فا. است نزديك هم عبارت محتوا، از بيرون: صب و ص: ٢٥ تا ٢٣ س

 آن پس از و دين اصل كردن راست و شريعت نداى ديگر و بود توحيد نداى نخستين: صب و ص: ١١ س ٢٨٤ ص
 .نبّوت نداى

  است نيامده: فب و فا. است نيامده نسخه دو اين در »است عصا اين« عصاى، هى: صب و ص: ٢٥ س

 ٩١٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نسخه دو اين در بخشها اين

 .بر پيغام فرعون بسوى شو كه بفرمود آنگاه پس شد يقين نبّوت به: صب و ص: ٨ س ٢٨٥ ص

 را او كه بود بزرگ مار) ندارد »آن: «ص( آن ثعبان و ثعبان مار گشت مار عصا آن بيفگند زمين بر: صب و ص: ١٩ س
 .ظاهرا است افتاده و را قسمت اين ندارد: فب و فا. بود سرو وى بر و بود سطبر گردن
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 صبر و فراخ بايد دلى را گزاردن پيغام كه دانست و بود تنگدل خويش طبع به موسى: صب و ص: ٢٢ س ٢٨٦ ص
 .ندارد: فب و فا -است ما متن به نزديك بنسبت عبارتها -بسيار

 ... خويشتن از موسى نمود ضعيفى چگونه كه بنگر: صب و ص: ١٢ س ٢٨٧ ص

...  موسى كه نپندارى تا نگر و بكشند او جاى به كه بجستند مرا و ام بكشته ايشان آن از يكى من! رب يا: صب: ٢٥ س
 ... موسى كه نپندارى تا بكشند بيابند مرا اگر كه ترسم ام بكشته ايشان از يكى من! رب يا: ص

 .است) اى مرتبه بزرگ چه و است سخن: صب( مرتبت بزرگ چه بنگر: صب و ص: ١١ س ٢٨٨ ص

 .ندارد: فب و فا -است ما اساس همسان نيز عبارت به -كنم نيرو ترا من گفت: صب و ص: ٢٥ س

 .گفت ايدون خواندن فرمود دين به آنگاه پس. الهدى: صب و ص: ١٢ س ٢٨٩ ص

 .است شده عاصى او كه شويد فرعون در به) ندارد »را« صب( را شما موسى اى گفتا: صب و ص: ٢٣ س

 .را بخش اين ندارد: فب و فا

 آتش آن) است نيامده »صب« نسخه اين در آيه( گفتا زن بيامد چون داشت چشم همى را او: صب: ٩ س ٢٩٠ ص
 ندارد ها نسخه: فب و فا. نه گفتا) ندارد »آتش« ص( آوردى گفتش...  آتيتنا گفتا زن بيامد چون: ... ص. نه گفتا آوردى
 .است افتاده ظاهرا و را بخشها اين

 ٩١١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 مصر به موسى شدن خبر: صب. فرعون به گزاردن پيغام و مصر به الّسالم عليه موسى شدن خبر: ص: عنوان ٢٩١ ص
 .الّسالم عليه

 فرزند: گفت بگريست مادرشان روند فرعون در به كه برخاستند هارون و موسى ببود روز ديگر چون: صب و ص: ١٠ س
 .ظاهرا است افتاده و ندارد را بخشها اين: فب...  بكشند مرا

 در كه پيشين آيه سه -شدى، ناسپاس و نشناختى حق مرا نعمت آنگه پس. الكافرين من: صب و ص: ١٦ س ٢٩٢ ص
 و ١١ و ١٠ و ٩ سطرهاى -غريب ١٠٤: ٧ من َرُسولٌ  ِإنِّي ِفْرَعْونُ  يا  ُموسى قال: «نيامده ها نسخه اين در آمده اساس
 .را بخشها اين ندارد: فب و فا:». ١٢
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 عبارت به -آفريد او همه است اندر ميان دو بدين آنچه و زمينهاست و آسمانها خداى گفتا: صب و ص: ٢ س ٢٩٣ ص
 .نسخه دو اين ندارد: فب -است نزديك بيش كما متن

 و: صب( بياوردند بود جادوى كجا هر و فرستاد كس اندر مصر پادشاهى همه به فرعون: صب و ص: ١١ س ٢٩٤ ص
 .هم را بخش اين ندارد: فب...  فرعون پس) آمد: ص( آمدند گرد جادو هزار سى) كه گويند ايدون خبر به

 .است آمده »كذبا« و نياورده كامل را آيه: صب: ٢ س ٢٩٥ ص

 ايشان. كند عذاب را شما خداى و خدايم پيغامبر من نيستم جادو من كه مگوييد دروغ خداى بر: صب و ص: ٣ س
 .ندارد را عبارتها: فب -است همانند متن با بسيار عبارتها -كنيم جادوى ما موسى اى گفتند

 .گرفتيم صب نسخه از را عنوان. است نيامده عنوان ص نسخه و اساس نسخه در: عنوان ٢٩٦ ص

 :صب آمده، صب نسخه در فقط آمده، صب و ص نسخه بر افزون عبارتها اين: اساس: ٥ تا ١ س

 .آوردند گرد رسن و چوب خروار صد كه اندر تفسير اخبار به است ايدون

: فب). آمد اندر عيد: صب( بود عيد روز) ندارد »پس: «صب( چون پس: شود مى شروع يكسان: صب و ص ،١: ٥ س
 .نسخه دو اين ندارد

 ٩١٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بنگر. خواند عظيم را آن خداى كه چيز آن و بزرگ كردند جادوى گويد همى خداى. عظيم: صب و ص: ٢ س ٢٩٧ ص
 .خوردند سوگند و بود بزرگ چه كه

 ِهيَ  فَِإذا بخورد و برد فرو كردند ايشان كه را همه اين تا تو عصاى آن بيفگن دارى دست اندر آنكه: صب و ص: ٢٠ س
 به است نزديك صب و ص نسخه دو -را بخشها اين ندارد: فب. بيفكند دست از عصا موسى ٤٥: ٢٦ يَْأِفُكونَ  ما تـَْلَقفُ 

 .ما اساس عبارتهاى

 و كردند سجده را خداى جادوان. ١٢٢ -١٢١: ٧ هاُرونَ  وَ   ُموسى َربِّ  اْلعاَلِمينَ  ِبَربِّ  آَمنَّا: صب و ص: ١ س ٢٩٨ ص
 مسلمان تا آمد پديد چه را جادوان اين كه دانستن ببايد اكنون آمد پديد باطل از حق را ايشان و بگرويدند موسى نبّوت به
 ... مقرّ  خويش باطل به و شدند) مسلمان ايشان: صب(
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 پيدا شد كجا ما رسنهاى و چوبها پس كردى غلبه جادوى به را ما و بودى جادوى اين اگر: گفتند: صب و ص: ٢٤ س
 .را بخشها اين ندارد: فب...  جادوى نه بود خداى آيه موسى فعل آن كه را ايشان آمد

رَ  ال گفتند ايشان بميرند چنان هم تا بركنم دار به و ببرم پايهاتان و دستها گفتا: صب و ص: ١٢ س ٢٩٩ ص ...  َضيـْ
 خود جاى به را يك هر تفسير و معنا و اند كرده بخش دو به را ها آيه صب و ص نسخه دو: ٢٢ و ٢١ س ٥٠: ٢٦
رٌ  اهللا وَ  بگسست: صب و ص. اند آورده : فب. جهان اين از تر پاينده جاى آن و بهتر خداى را ما و ٧٣: ٢٠  أَْبقى وَ  َخيـْ
 .است افتاده ظاهرا و را ها نسخه اين ندارد

: ص] ( كن[ بزرگ اى مناره مرا گفتا: ص. گرفتم صب نسخه از كه داشت افتادگى ما اساس نسخه: ا: ١٢ س ٣٠٠ ص
 .كرد مناره را او هامان ببينم آسمان بر را موسى خداى و شوم بر مگر) ندارد

 :فب...  تو به بگرويم شود باز ما از عذاب اين اگر كه گفتندى ديدندى كه عذابى هر: صب و ص: ٢٥ س

 .است افتاده ظاهرا و را اينها ندارد

 به را قوم موسى چنانكه پس است اهللا من خداى گويد همى او كه بكشيد همى را مردى: صب و ص: ١٧ س ٣٠١ ص
 را بخشها اين هم: فب.) ندارد را آيه: صب( ٢٨: ٤٠ َرُجلٌ  قال وَ : گفت خداى چنانكه بخواند نيز او خواند خداى
 .ندارد

 ٩١٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 يكى مضمون -كرد غرقه مصر همه تا آمد همى شبانروز سه آسمان از آب آمد طوفان پس: صب و ص: ٢ س ٣٠٢ ص
 برگرفتندى آب و آمدند نيل رود لب به دو هر قبطى و اسرائيلى: صب و ص: ٢٤ س -متغاير اندكى عبارت به و است
 .ظاهرا است افتاده و را مباحث اين ندارد: فب...  گشتى خون بودى قبطى كوزه به آنكه

 .گفت خداى كرد آمين هارون و كرد دعا موسى گردان سنگ ايشان خواسته همه رب يا: صب و ص: ٦ س ٣٠٣ ص

 همى چند هر گفتند: است آمده ما، نسخه دو ندارد را ١٣٢: ٧...»  آيَةٍ  من به تَْأتِنا َمْهما« آيه: صب و ص: ٢٠ س
 .را بخشها اين ندارد: فب. نگرويم هيچ تو به جادوى از را ما آرى آيت

 و بستند كار همى و كردند عذاب همى قبطيان را ما بيامدى مادر از تو كه) آن از: ص( پيش. جئتنا ما: ٢ س ٣٠٤ ص
 ... را ما فرزندان
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 سخره را ما و بكشد را ما فرزندان شود بسيار او اتباع چون كند فساد اندر مصر زمين) بر: صب( به يا. الفساد: ٢٢ س
 .است افتاده ظاهرا و ندارد را بخشها اين: فب. كند اسرائيل بنى

 نكشى همى را اسرائيل بنى و را موسى گفتند. االرض فى: آمده چنين و ندارد »آلهتك و يدرك و: «ص: ١٧ س ٣٠٥ ص
 و دارند باز دست ترا خدايان و ترا و كشتيم ايشان از چنانكه بكشند ما فرزندان و گيرند قّوت و كنند فساد ايشان تا

 قّوت و كنند فساد ايشان تا دارى باز دست و نكشى همى را اسرائيل بنى و را موسى گفتند: صب...  خدايان را فرعون
 را فرعون و دارند باز دست ترا خدايان و ترا و كشتيم ايشان از چنانكه بكشند را ما فرزندان و كنند سخره را ما و گيرند
 .ندارد را مقوالت اين: فب...  خدايان

 تا. برويد شب به شما برويد كه نهلد دارد باز را شما شود آگه فرعون اگر. ٢٣: ٤٤ ُمتَّبَـُعونَ : صب و ص: ٩ س ٣٠٦ ص
 .احتماال است افتاده و را بخشها اين ندارد: فب و فا. گيريد دريا لب شما و بيايد شما پس از روز دگر او

 ٩١٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :فا. قومش و فرعون شدن غرق و اسرائيل بنى با دريا به الّسالم عليه موسى گذشتن خبر: ص: عنوان ٣٠٧ ص

 شدن خبر: صب. لشكرش با فرعون شدن غرقه و دريا از ايشان گذشتن و مصر از اسرائيل بنى با موسى شدن بيرون حديث
 .فرعون شدن غرقه و مصر از اسرائيل بنى و موسى

 .٢٣: ٤٤ ُمتَّبَـُعونَ  ِإنَُّكمْ  لَْيًال  ٥٢: ٢٦ ِبِعباِدي َأْسرِ  َأنْ   ُموسى  ِإلى َأْوَحْينا وَ  تعالى) تبارك: صب( اهللا قال: صب و ص: ١ س

 .عبارتها است متغاير: فا. را اينها ندارد: فب...  مرا بندگان كه موسى به فرستادم وحى گفت وجلّ  عزّ  خداى

 عزّ  خداى گفت ايدون را اسرائيل بنى و بساخت رفتن تدبير) الّسالم عليه: صب( موسى پس: صب و ص: ٦ س ٣٠٨ ص
 همخوان و نزديك اساس با عبارتها -... را كسى هر و دهد را شما ايشان هاى خواسته و كند هالك را قبطيان جلّ  و

 .را بخشها اين ندارد: فب و فا -است

 روز: «ص( عاشورا، روز محّرم، ماه دهم بود دوشنبه روز و كرد عرض سپاه روز ديگر پس: صب و ص: ١٣ س ٣٠٩ ص
 .را اينها ندارد: فب و فا...  مرد هزار هزار بار دو با كرد مقّدمه بر) را( هامان و بكشيد سپاه و) ندارد »عاشورا

 :ص( مردمان و ستور و سپاه چون است گل دريا زمين اين! موسى اى گفتند ايشان: صب و ص: ١٨ س ٣١٠ ص
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: فب و فا. گذشتن نتوانيم و شويم هالك ما و شوند فرو) اندر: ص( گل به ميان تا نهند بر پاى) ندارد »مردمان و سپاه«
 .را اينها ندارد

. بترسيد دلش و بود سهمگين سخت بود نديده هرگز كه چيزى بديد هول آن چون فرعون: صب و ص: ١٧ س ٣١١ ص
 مطالب اين ندارد: فب و فا -است ما اساس همسان تقريبا -بشويم ايشان پس از و بگذريم گفتا كنيم چه گفت را هامان

 .را

 يافتى كه چنان هم را دريا موسى اى گفتا. ٢٤: ٤٤ ُمْغَرُقونَ  ُجْندٌ  ِإنـَُّهمْ  صفا يعنى ٢٤: ٤٤ َرْهواً : صب: ١ س ٣١٢ ص
 :ص. آيند اندر دريا به تمام فرعون سپاه همه تا خواست خداى و كردن خواهم غرقه را ايشان من كه دار باز دست

 .هم را بخش اين ندارد: فب و فا. ندارد »صفا يعنى«

 ٩١٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 چنانكه اند سه پسر و مادر و پدر و عيسى پدر و است يكى خداى و است خدا گفتند گروهى و: صب: ٢١ س ٣١٣ ص
 .هم را بخش اين ندارد: فب و فا ٧٣: ٥...  َكَفرَ  َلَقدْ  ايشان از گفت خداى

 كنى پاره شمشير به را ترسايى يا جهودى اگر گفتا ١٥٩: ٤ َمْوتِهِ  قَـْبلَ  به لَيُـْؤِمَننَّ  ِإالَّ  اْلِكتابِ  َأْهلِ : صب: ١٧ س ٣١٤ ص
 بنده عيسى كه نيايد مقرّ  عيسى به تا نيايد بيرون او تن از جان حال هيچ به بيفتد كوهى از يا بام از يا بخورد را مرو سباع يا

 .را مطلب اين ندارد: فب و فا. ندارد منفعت را او ايمان آن و پيغامبر و است خداى

 و برانداخت دريا لب بر بودند او با كه را خلق همه آن تا كرد موج روز دو و) ؟( دابة خلفك: صب: ١٦ س ٣١٥ ص
 .را بخشها اين ندارد: فب و فا. رستخيز تا ننشيند نيز و ننشست باز جاى آن از موج آن هنوز

 -كنم هالك را ايشان من كه كرد اندر دل به نيست خير ايشان اندر كه دانست سامرى: صب و ص: ١٢ س ٣١٦ ص
 .هم را اين ندارد: فب و فا -.عبارت لحاظ از ندارد چندان تغاير اساس با كه شود مى ديده

 بود فرموده خداى و جبريل يعنى: است چنين ادامه. ندارد ٩٦: ٢٠ »نـَْفِسي ِلي َسوََّلتْ  َكذِلكَ  وَ : «ص: ١ س ٣١٧ ص
 الواح به خويش كالم تورية و كنم مناجات تو با سينا طور كوه به خوانم خود به ترا و برهاند فرعون از را اسرائيل بنى كه
 .را عبارتها اين ندارد: فب و فا -.نيست چندان عبارت تغاير -آرى خويش قوم به تا دهم ترا نبشته اندر

 ).قوم: صب( قومش پرستيدن گوساله و مناجات به الّسالم عليه موسى شدن خبر: صب و ص: عنوان ٣١٨ ص
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 السالم عليه جبريل پس: صب. دار روزه روز سى و شو سينا طور كوه به موسى يا كه بفرمودش جبريل پس: ص: ٦ س
 همه تو اندام و شكم تا دار روزه روز سى شود سينا طور به كه بفرمودش و خداى از كرد وعده را السالم عليه موسى
 .است افتاده ظاهرا و را مطالب اين ندارد: فب. گردد وار فريشته

 ٩١٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 به بود شده تنها السالم عليه موسى كه جرير بن محمد كرد روايت ايدون اندر كتاب بدين و: صب: ٨ س ٣١٩ ص
 و: ص. كرد عفو ايشان از خداى باز و بسيار بكشت را ايشان بودند پرستيده گوساله قومش آمد باز چون پس. مناجات
 داشت روزه القعده ذى همه و بنشست ماه يك كوه پايان به و القعده ذى روز اّول تن هفتاد اين با قوم بر از برفت موسى
 الحجه ذى از روز ده كه بفرستاد را جبرئيل تعالى خداى بگذشت القعده ذى چون پس بودند او با كه مرد هفتاد آن با او
 .است افتاده ظاهرا و را اينها ندارد: فب...  دار روزه نيز

 گفت را هارون مر كند هالك را ايشان كه كرد طمع بديد اين چون سامرى. كند هالك: صب و ص: ١٢ س ٣٢٠ ص
 .كردند جدا فرعون از سيم و زر ايشان كه است گرفته خشم قوم اين بر او كه نيايد باز همى چرا موسى

 مر سامرى خواند، مناجات به را او كه موسى به بود بفرستاده را جبرئيل جلّ  و عزّ  خداى آنگه: صب و ص: ٢١ س
 داشت خويشتن با و گرفت بر جاى آن از خاك سامرى بنهاد پاى جبرئيل كه آنجا بودش پرورده او كه بشناخت را جبرئيل
 .است افتاده ظاهرا و را مبحث اين ندارد: فب. آيد كار به اين روزى مرا كه بود گفتا

 ِإلُهُكمْ  هذا: گفت را اسرائيل بنى پس خاّصه بود گاو بانگ تازى به خوار و. ٨٨: ٢٠ ُخوارٌ : صب و ص: ٩ س ٣٢١ ص
 .موسى آن از و است شما خداى اين ٨٨: ٢٠... 

 .هم را بخش اين ندارد: فب. نيايد ما باز موسى تا نداريم باز خداى اين از دست ما گفتند: صب و ص: ٢٠ س

 رضاى طلب به من رب يا گفت ٨٤: ٢٠...  ُهمْ  قال موسى اى قوم از پيش بشتافتى چرا: صب و ص: ٦ س ٣٢٢ ص
 ).آيند مى من: ص( اند من اثر بر اينك ايشان و شتافتم تو

 :فب. شريعت از و دين از است اين اندر آنچه بندند كار تا بگوى را قومت: ١٤٥: ٧ بَِأْحَسِنها: صب: ٢٥ س

 .هم را بحث اين ندارد
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 باقى خداى فانى چشم به فنا سراى اندرين او كه بنمايد برهان را موسى كه خواست خداى: صب و ص: ٧ س ٣٢٣ ص
 .ديدن بتوان

 ٩١٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .را اين ندارد فب و فا...  رقان را سديگر...  افتاد مدينه به او از كوه سه و) ؟( بحرى سديگر: صب: ١٥ س

 .تجلى فلما است آن معنيش و عربيت لغت روى از است ظاهر اين معنى: صب و ص: ٤ ص ٣٢٤ ص

 آنجا و خواستند توبه كعبه بناى از بپرداختند طاعت كز السالم عليهما اسماعيل و ابراهيم چنانكه: صب: ٢٥ و ٢٤ س
 .است افتاده ظاهرا و را اينها ندارد: فب. نبود ايستاده گناه

. نيفكند ما بجز نظر ايجاب و مسئله وقت در حقيقت بر كند ما رؤيت دعوى آنكه گفت خداى: صب: ١٢ س ٣٢٥ ص
 و بداند توحيد اين علت كه خواست ليكن و ديدن نتوان جهان بدين كه دانست او گفتند گروهى و كردم توبه گفت موسى
 باطنيان آنچه و كردن نبايد علت طلب را شريعت همچنين و است خطا توحيد علت كردن طلب و نيست عّلت را توحيد
 است آمده عنوانى كه ما چاپى ٣٣٠ صفحه تا است تر فشرده بخشها اين در نسخه اين روايت: ص. است راهى بى گويند

 .كنم مى ياد خود جاى به و

 .را بخش اين ندارد: فب

 گونه بدين و است آمده ص نسخه در نه و ما اساس نسخه در نه كه است آمده عنوانى نسخه اين در: صب: ٢١ س
 باشد آمده بايد عنوان از پيش ما نسخه از عبارتى البته »بودند موسى با كه اسرائيل بنى از تن هفتاد آن حديث: «است

 .»بديدند را او...  هوش به السالم عليه موسى چون«

 بهر از مردمان اين كه دانست ايدون و تنها شد متحّير موسى بمردند كوه سر بر ايشان چون پس: صب: ١٠ س ٣٢٦ ص
 .ندارد را بخش اين: فب و فا...  آن

 ... ديد را قوم آمد باز چون موسى پس باشد پيغامبران صفت نه چنين اين و. ١٣: ٥ به ذُكُِّروا: صب: ٧ س ٣٢٧ ص

 .را بخش اين ندارد: فب...  مكن شاد من بر دشمن گفتا هارون. ١٥٠: ٧ الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومِ : صب: ٢٥ س

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 ايدون چرا گفت موسى اينكه و بود معاتبه هارون با موسى مناظره اين و ١٥١: ٧ الرَّاِحِمينَ  َأْرَحمُ : صب: ٣ س ٣٢٨ ص
 .هم را بخش اين ندارد: فب...  پس از و نشدم بيرون ايشان ميان از چرا كه نكردم چرا كه هارون جواب و نكردى

 ٩١٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و بسوزم كه خواندى را او و پرستيدى را او تو كه گوساله اين كه نيك گفتا. ٩٧: ٢٠ َنْسفاً : صب: ٤ س ٣٢٩ ص
 ... گفت را اسرائيل بنى مر الّسالم عليه موسى پس. بپراگنم دريا در را او خاكستر

 او توبه كردى گناهى اندامى به كه هر كه بود چنان شريعت اندر موسى پيش از كه چنانست اخبار اندر و: صب: ١٩ س
 .ندارد هم را بخش اين: فب...  ببريدى را اندام آن كه بودى آن

 عزّ  خداى چنانكه گفت را ايشان موسى پس. كردند دست به گناه كه ببريد دستشان دزدان گفتا: صب: ٢ س ٣٣٠ ص
 يا ِلَقْوِمهِ   ُموسى قال ِإذْ  وَ : «آيه از نسخه اين: ص ٥٤: ٢...   ُموسى قال ِإذْ  وَ : گفت و نبى اندر كرد حكايت او از جلّ  و

تُـُلوا بارِِئُكمْ   ِإلى«...  تا ٥٤: ٢...»  قَـْومِ   كه آنست شما توبه. كرديد ستم خويشتن بر شما گفتا ٥٤: ٢ أَنـُْفَسُكمْ  فَاقـْ
رٌ  ذِلُكمْ . بكشيد را خويشتن  خشم بر زندگانى از به خداى خشنودى بر كشتن اين گفتا. ٥٤: ٢ بارِِئُكمْ  ِعْندَ  َلُكمْ  َخيـْ
 جايگاه بر كسى هر بامداد روز ديگر و كردند بدرود را كسها و كردند وصّيت همه و نپسنديم ما گفتند همه ايشان. خداى
 :است آمده عنوانى سپس.» بنشستند خود

 روى و آوردند اندر پاى به دستها و بنشستند خود جاى به كسى هر پس. اسرائيل بنى توبه تعالى حق پذيرفتن: ص: ٩ س
 :عبارت همان از ماجرا محتواى ولى ندارد را عنوان: صب. كردند آسمان سوى

 مرد هزار ششصد و توبه به كردند آسمان سوى روى و آوردند اندر پاى به دستها و بنشستند خويش جاى بر كسى هر پس
 بيش و برگرفتند شمشيرها بودند نپرستيده گوساله كه مرد هزار دوازده اين و بودند پرستيده گوساله كه) بودند: ص( كه بود
 .را مباحث اين ندارد: فب و فا...  كه

 جلّ  و عزّ  خداى از كه دهند گواهى تا بخواند را تن هفتاد آن السالم عليه موسى پس: صب و ص: ٤ س ٣٣١ ص
 .شنيدند) جالله جلّ : صب(

 .را بخش اين ندارد: فب...  بداشتم سايه چون برايشان از و برداشتم زمين از كوه گفتا: صب و ص: ٢٤ س
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 و ترسيدند همى و نگريستند همى چپ چشم به روى نيمه به و سجود به بنهادند زمين بر: صب و ص: ٦ س ٣٣٢ ص
 بر پيشانى كنند سجود كه جهودان امروز كه آنست معنى اندر بدين و برگيريم سر ما شود فرازتر كوه اين اگر كه گفتند
 .نگرند آسمان سوى چپ چشم به و نهند بر زمين

 از شما نكردى آسان شما بر را آن خويش رحمت به و خويش فضل به جلّ  و عزّ  خداى اگر: صب و ص: ١٤ س
 .هم را اين ندارد: فب. بودى زيانكاران

 ٩١٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كه گرفتم فا يا فب هاى نسخه از ظاهرا و است نيامده عنوانى ما نسخه سه اين در: ا و صب و ص: عنوان ٣٣٣ ص
 .نيست من دست زير در العجاله على هايش برگه

 حد از مصر زمين از و شدند خوار ميراث آخر فرعون از بودند مصر به سختى بدان اسرائيل بنى گفتا: صب و ص: ٥ س
 و داد را ايشان همه اين بود مصر پادشاهى همه بود اندلس زمين كه مغرب حد تا بود شام زمين كه جاى بدان تا مشرق
 ياد ايشان بر جلّ  و عزّ  خداى نعمتهاى و داد همى پند روزى هر را ايشان و ببود بسيار سالهاى مصر اندر ايشان با موسى
 كشتند همى را شما فرزندان كه برهانيد او قوم از و فرعون دست از را شما خداى كه كنيد شكر گفت همى و كرد همى
 ندارد: فب ٥٤: ٢...  ِلَقْوِمهِ   ُموسى قال ِإذْ  وَ  گفت و كرد ياد موسى از اين جلّ  و عزّ  خداى. بودند گرفته سخره را شما و
 .را بخشها اين

 موسى و را اسرائيل بنى مر جلّ  و عزّ  خداى كه حديثشان از نگفت هيچ و است گفته مبتر: صب و ص: ١ س ٣٣٤ ص
 .گشتى خاموش حديث اين از كه نبايستى دادم ميراث را ايشان قبطيان آن و فرعون جايهاى و مصر ملك و برد باز را

 را »چون اسرائيل بنى يعنى« عبارت و نيامده ها نسخه اين در بعدى آيه دو و دارد »مشرقين« تا: صب و ص: ٩ تا ٧ س
 و عجايبها و افتاد حوادثها ايشان ميان به ايشان پس از و شدند باز مصر به ايشان: آمده ها نسخه اين در. ندارد نيز

 همه اين و نكردست ياد و نگفتست هيچ اخبارها اين از مرد اين و عبرت و است عجايب آن شنيدن كه افتاد اخبارهايى
 اين جلّ  و عزّ  خداى و بود اسرائيل بنى اندر چنانكه كنم ياد آن از حديث يك و بگويم لختى من و داشتست باز دست
 هيچ حديثها چنين از داشتن باز دست و بودن خاموش و بدانند و بخوانند او بندگان تا كرد ياد آن بهر از نبى اندر حديثها
 .را بخش اين ندارد: فب و فا. يافتند اسرائيل بنى اندر كه گوييم كشته حديث اين پس از و نباشد معنى
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 وجد الّتى القتيل خبر: فا. يافتند اسرائيل بنى اندر) ندارد »كه: «صب( كه كشته آن خبر: صب و ص: عنوان ٣٣٥ ص
 .اسرائيل بنى فى

 مصر ملك جلّ  و عزّ  خداى و آمدند مصر باز ايشان آنكه پس از بود اسرائيل بنى اندر كه عجايبها از: صب و ص: ١ س
 و نكردست ياد را آن جرير بن محمد و يافتند ديه دو ميان) در: صب( اندر كه بود كشته آن حديث و داد موسى به همه
 ديگر با يك و افتاد اختالف آن بهر از را اسرائيل بنى و كشت كه ندانستند بيافتند را كشته آن كه بود چنان حديث اين

 كشته بدان گاو آن از اندام يكى و بكشند را گاوى كه بفرمود جلّ  و عزّ  خداى تا شد كشته بسيار خلقى و كردند حرب
 ... آيت ده و است اسرائيل بنى اخبار عجايب از آن و كشت مرا كه بگويد و شود زنده تا زنيد

 ٩٢٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 .ما و گفت كه آنجا تا: ص: ٥ س

 اندر بتفسيرها چنانكه بگويم من نكردست ياد را اين جرير بن محمد كه چند هر و ٧٤: ٢ تـَْعَمُلونَ  َعمَّا: ص: ٦ -٥ س
 .بود مردى بزرگ ديههاى از ديهى به اسرائيل بنى از كه بود آن حديث اين اصل و كردند روايت علما و آمد

 .را بخش اين ندارد: فب. چنان آن حكم و بود تورات اندر كه است همچنين ما شريعت: ص: ١٦ س

 و خورند سوگند اگر و كند قصاص او بجاى تا برند سلطان به را او آنگاه ندانند را كشنده و: صب و ص: ٣ س ٣٣٦ ص
 ... بستانند ديه از ديت و شود واجب ديت ديه بر و بيفتد قصاص حكم آنگاه ندانند را كشنده

 .است افتاده گويا و ندارد را مقوله اين: فب. ندارد...»  يقول اهللا قال: «قرآنى آيه: صب و ص: ٢٥ س

 هيچ رنگها از و بود زرد سخت كه بود آن فاقع و زرد سخت و است زرد گفت خداى گفتا: صب و ص: ٤ س ٣٣٧ ص
 .نيست زرد از نيكوتر

 :آورم مى را آن عين كه است شده مسلم ابو به اى اشاره ما نسخه دو اين در: صب و ص: ١٠ س

 رنگ امّيه بنى رسيد العباس بنى به خليفتى و كرد هالك را امّيه بنى چون الّدعوه صاحب مسلم ابو كه گويند ايدون و«
 خواست مسلم بو پس: است بهشت اندر سبز رنگ اين گفتندى و پوشيدندى سبز جامه بيشترى و داشتندى دوست سبزى
 خانه اندر تنها پس. بود هيبتى را او كه پوشد رنگ بدان جامه سلطان كه خواست و بگرداند، امّيه بنى رسمهاى همه كه
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 سر بر سپيد عمامه غالم. آى اندر من سوى تنها و نه سر بر سپيد عمامه كه فرمود خويش غالمان از را غالمى و نشست
 .بيامد و نهاد

 بر به و نه بر سرخ عمامه برو گفت باز. كرد همچنان غالم. آى من) بنزديك: ص( زى و بند اندر زرد عمامه و برو گفتا
 .بيامد و بست اندر سياه عمامه غالم. بياى و بند اندر سياه عمامه برو گفت باز. كرد چنان غالم. آى من

 سياه لون بر سلطان جامه كه بفرمود پس بود هولتر با سياه كه بدانست و بترسيد و برميد دلش بديد آن چون مسلم بو
 .كنيد

 اين اندر كه لونها چندين اين از االمير ايّها: گفتا پرسيد، را او مردمان از مردى روزى كه است نبشته اندر او اخبار به و
 :گفتا. كردى اختيار اين لونها همه از و گزيدى سياه جامه چرا است جهان

 خبرى به را اين گفتا. باشد چنين كه االمير ايّها دانى چه: گفتا. سهم با و هيبت با است اى گونه سياه، گونه اين كه را آن
 مكه و كرد قهر را مّكيان و شد اندر مّكه به چون مّكه فتح روز السالم عليه پيغامبر، كه خواندم اندر) اخبار از: صب(

 هر روز آن الّسالم عليه را پيغامبر و بست، سياه عمامه شد مّكه اندر كه روز آن مرد هزار ده با آمد اندر شهر به و بگرفت
 اندر كه رايت و بود سحابه نامش بود او سر بر كه عمامه آن و بود، سياه همه عمامه و رايت و علم از بايست اندر چه
  عالمت بود، سياه بود او پيش

 ٩٢١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اندر نمودى سياه شير چون دور از شدى او اندر باد كه آويخته بر نيزه سر بر دوخته شيرى همچون كرده سياه پرنيان شير
 .سهم با و بود هيبت با روزى فتح روز آن و نيزه، سر بر هوا

 ديگر و: صب و ص: ٢١ س.» مردمان دلهاى اندر آرد سهم و هيبت سياه لون اين كه دانستم من پس گفت مسلم بو
 و نيافتند گاو چنان كه دانست. شدند زن پير اين باز مردمان اين چون كند توانگر را يتيم و درويش زن پير آن كه خواست
 گاوى به آورد پيامى خداى از موسى كه بود گفتند و آمدند موسى بر باز ايشان. دهم درم هزار دو به گفت را ايشان
 .ندارد: فب و فا ٦٩: ٢...  رَبَّكَ  لَنا ادْعُ : گفتند بيامدند. ديگر

 و است گاو اين درست گفتند زردى رنگ به نيست ديگر گونه هيچ. ٧١: ٢ ِفيها ِشَيةَ  ال: صب و ص: ٤ س ٣٣٨ ص
 او پوست و بكشيد را اين شما كه شرط بدان فروشم شما به را اين من گفتا زن آن كه است ايدون تفسير اخبار اندر

 .كنيد زر از پر و بياهنجيد
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 بخش اين ندارد: فب و فا ٧٣: ٢...   اْلَمْوتى اهللا ُيْحيِ  َكذِلكَ : تعالى قوله گفت جلّ  و عزّ  خداى و: صب و ص: ٢٥ س
 .را

 .ندارد ٧٤: ٢ »تـَْعَمُلونَ  َعمَّا ِبغاِفلٍ  اهللا َما وَ « آيه: ص: ١٠ س ٣٣٩ ص

 .السالم عليهما الخضر و موسى خبر: ص: عنوان ٣٤٠ ص

 .خضر و موسى خبر: فا. هم را بخش اين ندارد: فب...  كردند خضر اندر اختالف و: صب و ص: ١٦ س

 علم بسيار را او خداى، بندگان از بود اى بنده او كه علما بعضى از كنند روايت ايدون و: صب و ص: ٩ س ٣٤١ ص
 .الحكيم لقمان چون داد

 ندارد: فب. بيابان اندر يكى و دريا، اندر يكى پرستند مى جلّ  و عزّ  را خداى جهان اين اندر دو هر و: صب و ص: ٢٣ س
 .را بخش اين

 .است يعقوب ابن يهود فرزندان از گفتند گروهى است اختالف خضر نسب اندر و: صب و ص: ٦ س ٣٤٢ ص

  القرنين ذو اين پيش خصمان با ابراهيم و گفتند را او و كردند بيرون او دست از چاه: صب و ص: ٢٢ س

 ٩٢٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .را بخشها اين ندارد: فب و فا. آمد االكبر

 بخشها اين ندارد: فب. است نزديك هم به بسيار هم عبارتها محتوا، و مضمون از بيرون: صب و ص: ١٢ س ٣٤٣ ص
 .را

 قّصه چه نگفت را او و نرسم دريا دو ميان تا نياسايم من گفتا. ٦٠: ١٨ ُحُقباً  َأْمِضيَ  َأوْ : صب و ص: ١٠ س ٣٤٤ ص
 .برگير طعام گفتا است

 .ندارد: فب...  گفتند گروهى و داشت همى عجب و نگريست همى: صب و ص: ٢٤ س

 .آمد ياد را موسى شد اندر دريا به و برگرفت راه ماهى: صب و ص: ١٣ س ٣٤٥ ص

 .هم را بخش اين ندارد: فب. آموزى علم مرا تا باشم متابع ترا گفتا: صب و ص: ٢٤ س
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 .خواهد خدا اگر نشوم فرمان بى ترا و يابى صابر مرا گفتا موسى: صب و ص: ٣ س ٣٤٦ ص

 اين ندارد: فب برداشت آب منقار يك و كرد فرو منقار و بپريد كشتى پهلوى بر گنجشكى چندانكه: صب و ص: ٢٤ س
 .را بخش

 از زودى بدين خضر خويشتن بر نكردى حكم اين موسى اگر و. ٧٦: ١٨ ُتصاِحْبِني َفال: صب و ص: ٢٢ س ٣٤٧ ص
 را موسى خضر خواست باز خضر از ديوار آن حديث و غالم كشتن آن و كشتى حديث نكته موسى پس نشدى جدا وى
 .را اين ندارد: فب... 

 .را اين ندارد: فب. االزدى جلند بن مندك: ص. االزدى جلند بن مندل او نام: صب: ١١ س ٣٤٨ ص

 طاعت بر كه است بيقين را خداى ثواب كه كس آن از دارم شگفت گفتا. يكسل كيف: صب و ص: ٨ س ٣٤٩ ص
 .كند كسالنى چگونه بدهد

 ٩٢٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .هارون با الّسالم عليه موسى خبر: صب و ص: عنوان ٣٥٠ ص

 .هم را بخش اين ندارد: فب. دادند پند را او كه كرد قوم حديث هم آيت آخر تا: صب و ص: ١١ س

 ... خداى خلق با و مكن فراموش جهان اين از خويش بهر گفتا: صب و ص: ٧ س ٣٥١ ص

 زمان كلّ  اهل يوخذ دائما به يوخذون ال و مقدمهم من ذنوب عن زمانهم مجرمى يعنى المجرمون: صب و ص: ١٨ س
 گناه از و نكند عذاب پيشينيان گناه به و كند عذاب ايشان گناه به را زمانه گناهكاران اندر زمانى هر به گفتا بذنوبهم
 اين اندر بگفت تمام خود را قّصه اين و آمد گرد روى چه از او خواسته آن بگفتست كتاب اندرين اكنون نپرسد ايشان
 .را بخشها اين ندارد: فب...  كتاب

 و است گياهى كيميا آن و بنمود كنند او از زر كه كيميا آن را موسى جلّ  و عزّ  خداى: صب و ص: ٨ س ٣٥٢ ص
 .گردد زر برافگنند سيم بر و بياميزند ديگر داروهاى با و كنند خشك را آن چون كه است ايدون او حال

: فب...  گياه آن از و نهاد آتش بر را زرين گوساله آن آنگاه پس بياموخت، را او داروها آن موسى: صب و ص: ٢٣ س
 .ندارد
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 .را بخشها اين ندارد: فب. بسيار بنسبت هم عبارت به و همانند مضمون به: ٢٥ تا ١ س ٣٥٣ ص

 .گرفتم صب نسخه از را اساس افتادگى: ٦ تا ١ س ٣٥٤ ص

 آفتاب چون تافتى همى تا بودى بافته زر سرخ جامه و نهادى زرين زين او بر و نشستى اشقر اسب بر: صب و ص: ١٣ س
. بافته زر معصفر هاى جامه و زرين زينهاى در) كذا( اسفر اسب بر كنيزكان چندين هم و نشستى بر غالم هزار چهار او با و

 .را بخشها اين ندارد: فب...  اآليه آمدست زمين به آفتاب كه پنداشتى خلق آمدى همى او چون

 معروف اسرائيل بنى اندر و نگرفتى باز كس از را خويشتن و باليه بود زنى اسرائيل بنى به و: صب و ص: ٤ س ٣٥٥ ص
 تو و بيارم را موسى و كنم گرد را اسرائيل بنى من گفتا و بسيار دادش خواسته و بياورد را وى قارون پس. باليگى به بود
 .را اينها ندارد: فب...  بگرفت مرا موسى كه بگوى ايشان پيش

 ٩٢٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 گروهى و كرد برى آن از را موسى تعالى خداى و گفتم كه است اين. ٦٩: ٣٣ َوِجيهاً : صب و ص: ٤ س ٣٥٦ ص
 صبر و برفت ايشان بر از موسى پس. آمد زمان آن آيت اين. كشتى تو را هارون: گفتند را موسى بمرد هارون چون گفتند

 .كردن نتوانست

 موسى كنم آن همه خواهى چه هر موسى اى گفت قارون بگرفت ميانش تا را زمين. خذيه ارض يا: صب و ص: ١٧ س
...  است ما ميان كه رحم و قرابت حق به! زينهار. موسى يا گفت قارون. بگرفت گردنش تا زمين. خذيه ارض يا گفت
 .را بخشها اين ندارد: فب

 روز هر) قيامت: صب( رستخيز تا و بودند داشته باز دست دين و بودند شده مرتد: ... صب و ص: ٧ س ٣٥٧ ص
 .بسپاردشان) صب: شان( دوزخ به رستخيز روز پس. برد فرو را يكى هر باال مرد يك قامت

 برگيرد همه هاش خانه گنج و هاش خواسته تا برد فرو زمين به آن بهر از را قارون موسى گفتند اسرائيل بنى از گروهى پس
 .هم را بخش اين ندارد: فب... 

 و ملكان حرب به مصر از اسرائيل بنى و موسى شدن خبر: ص جّباران حرب به موسى شدن خبر: فا: عنوان ٣٥٨ ص
 جّباران حرب به اسرائيل بنى با كه الّسلم عليه موسى خبر: صب. تيه اندر بودنشان و حرب از ايستادنشان باز و جّباران
 .تيه در ماندن و رفتند
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 .را روايت اين ندارد: فب و فا...  كنند روايت ايدون و است شام زمين از شهر سه اين و: صب و ص: ١ س

 موسى كه كرده مهتر و اسباط بر بود گزيده را ايشان جلّ  و عزّ  خداى نقيبى را سبطى هر: صب و ص: ١٧ س ٣٥٩ ص
 .را اين ندارد: فب...  كند كارى يا كند گرد را اسرائيل بنى كه خواستى چون

 عوج و بترسيد) وى: صب( او سهم از ايشان دل بود رسيده آسمان به سرش كه ديدند را او: صب و ص: ٦ س ٣٦٠ ص
 چيزيد؟ چه را شما گفت را ايشان. آمدند مورچه چون هم وى چشم به بديد را ايشان چون

 را بخشى من و است ديگرگون نسخه دو روايت: فب و فا. آمديد كجا از گفتا. ايم اسرائيل بنى از ما گفتند ايشان
 :آورم مى

 جهان در بود نيافريده جبارى بزرگتر آن از تعالى خداى كه جباران بزرگترين از بود جبار مردى عملق بن عاد بن شداد اين با
 از عوج اين كه بود عاد فرزندان از نه عوج اين و بود عوج او نام و

 ٩٢٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بزرگى به بود آفريده چنان را او مر تعالى و سبحانه ايزد لكن و بود الّسالم عليه آدم فرزندان از و بود بزرگتر بسيارى عاديان
 فراز) ؟( چشمه آفتاب به و برآوردى دريا از ماهى و كردى فرو دست كه بود چنان...  به و شدى برتر او سر از ابر

 .بخوردى و شدى بريان تا داشتى

 كوههاى سر از و بگرفت آب جهان همه بود السلم عليه نوح طوفان كه هنگام بدان كه چنانست اندر مغازى اخبار به و
 سال ششصد و هزار سه وى زندگانى كه بدان و بودست عوج زانوى به تا آب روز آن گويند. بگذشت آب ارش چهل بلند

 چون و بزيست، الّسالم عليه موسى ايّام تا و بود زنده آدم ما پدر هنوز بزاد مادر از عوج اين كه گويند نيز و بودست،
 نيروى و قّوت از عوج و بودند، مرد هزار پنجاه و ششصد ايشان و اسرائيل بنى همه با شد عوج حرب به آمد بيرون موسى
 سر بر و برگرفت و بكند كوهى. بود موسى لشكر يك مقدار بدان و نرفت بشنيد اسرائيل بنى و موسى خبر چون خويش
 همى و نهاد سر بر را كوه عوج چون پس. كند هالك و زند وى سپاه و موسى بر را كوه آن تا خواست مى و نهاد خويش
 زمان در داد فرمان را مرغى و ساخت مستجاب وى دعاى تعالى خداى. كرد دعا جلّ  و عزّ  خداى. شد آگاه موسى آورد،
 در عوج پس. افتاد اندر عوج گردن به طوقى مثال بر سنگ آن تا كرد سوراخ منقار به و نشست كوه آن سر در و بيامد
 عليه آمد موسى سوى جبريل پس. خواندندى عنق بن عوج را او افتاد در وى گردن به كوه كه سبب بدان و شد متحّير آن

 .كنى هالك را او و يابى ظفر وى بر كه كن حرب عوج با كه بفرمودش و كرد آگاه حال اين از را او و الّسالم
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 ارش ده را موسى عصاى گويند و. قّوت و باال آن با يافت حالت بدان را او رسيد وى بنزديك چون و برداشت عصا موسى
 و بود گران عصا و زد عوج پاى كف بر عصا پس و برجست زمين از ارش بيست موسى و موسى، باالى ارش ده و بود باال

 آنجا عنق بن عوج سالها آن از پس...  بيفتاد كوه آن) ؟( ثقل از عنق عوج بزد عصا موسى چون. نبّوت قّوت با نيز پيغامبر
 آن شايسته چوب هيچ. نهند پلى فرات روى بر كه خواستند. بودندى حجر ملوك از اكاسره اين و اكاسره ايّام تا بود افتاده
 و ساختند، جسرى بغداد به و بياوردند عنق بن عوج پهلوى از استخوان و ببردند بقّوت گاوان با گردون پنجاه پس نيافتند
 عجم ملوك مر پس...  پهلوهاى آن تا نشدند كشتى و پل محتاج هيچ و گذشتند مى آن بر مردمان سال پانصد مقدار چون
 هست اكنون كه آهنين جسر اين و برداشتند، را جسر آن ايشان. ايد ساخته جسر را مردم استخوان كه كردند سرزنش را

 .ببستند گونه برين

 a... [ عاد گروه همه. بود ساخته خود خليفه را عنق بن عوج اين مر عاد بن شداد حرب اين از پيش كه گويند چنين و

٧.[ 

 از مرد دو: آمده سپس و است آورده ٢٣: ٥ »َعَلْيِهَما اهللا أَنـَْعمَ « تا را آيه نسخه دو اين: صب و ص: ٣ س ٣٦١ ص
 ... بود كرده نعمت بريشان جلّ  و عزّ  خداى و بترسيدند جلّ  و عزّ  خداى از كه بودند آن آن و گفتند ايشان

 من برادر بر و خويش تن بر مگر نيست دست كس بر مرا رب يا گفتا. ٢٥: ٥ اْلفاِسِقينَ  اْلَقْومِ : صب و ص: ١٥ س
 .را اينها ندارد: فب. كن حكم فاسقان اين و ما ميان. هارون

 ٩٢٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ده و است ميل يك نيل رود پهناى و كردند پلى بر نيل رود بر و آورد مصر به عوج پشت استخوان: صب: ٧ س ٣٦٢ ص
 :فب...  گذشتند همى او بر مردمان و) عوج پشت بود پول: ص( بزد پول عوج پشت سال

 .را بخشها اين ندارد

 وى گوشت و باشد سرخ و كبكى چند هم خرد هست مرغكى و است اندر مصر راه به: صب و ص: ١٣ س ٣٦٣ ص
 .نيست آب آنجا كه بودن نتواند بيابان اندران و باشد كبك گوشت همچون

 ... آن با اين نه و نياميختندى سبط اين با سبط آن بودند سبط دوازده اسرائيل بنى و: صب و ص: ٢٥ س

 .را اين ندارد: فب
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 جنگ ديگر يك با را يكى تا خوردندى آب ها چشمه آن از جدا) عينا( را سبطى هر: صب و ص: ٣ س ٣٦٤ ص
 .نيفتادى

 :فب...  سوزد همى آفتاب را ما و نيست خانه بيابان اين در را ما گفتند ايشان: صب و ص: ٢١ س

 .را بخش اين ندارد

 ... كودكان و زنان كه كتاب اين از بيرون است ايدون تفسير اخبار اندر و: صب و ص: ٣ س ٣٦٥ ص

رٌ  ُهوَ « تا ما نسخه دو را آيه: صب و ص: ١٩ س  از خواهيد بدل همى گفتا: آيد مى آن از پس و است آورده ٦١: ٢ »َخيـْ
 باز خواهيد چنين اگر كه است نفرين سخن اين. ٦١: ٢ ِمْصراً  اْهِبُطوا است لذيذتر طعامى به كه است بهتر كه طعامى
 .هم را قسمت اين ندارد: فب...  شدن نتوانيد خود كه يعنى شويد آنجا شدن بايد مصر

 بيرون تيه از را اسرائيل بنى مر يوشع كه روز آن و بود يعقوب بن يوسف سبط از يوشع و: صب و ص: ٤ س ٣٦٦ ص
 همه نيامدند بيرون كس هيچ كالب و يوشع جز بودند شده تيه اندر كه مردمان آن كه تفسير اخبار اندر گفتند ايدون آورد
 چهل ايشان بزرگترين و بيشتر و كمتر و ساله سى و ساله بيست و ساله ده همه آمدند بيرون ايشان فرزندان و بودند مرده
 .را اين ندارد: فب بالصواب اعلم اهللا و تيه قّصه بود اين. بودند ساله

 ٩٢٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

: صب و ص: ١ س تيه اندر هارون) كذا( و مرگ خبر: صب. تيه اندر هارون و موسى مرگ خبر: ص: عنوان ٣٦٧ ص
 خداى كه بيامد آن وقت و كردند همى صبر ايشان با هرون و موسى و حال بدان بماندند تيه اندر اسرائيل بنى چون پس
 ... خواند خود پيش هرون و موسى كه خواست جلّ  و عزّ 

 او گور آنجا و بمرد و خواند خود بپيش را هرون خداى گفتا و آمد قوم بر باز السلم عليه موسى پس: صب و ص: ١٥ س
 .را بخش اين ندارد: فب. بكشت را هرون موسى گفتند اسرائيل بنى. كردم نشان

 تهمت آن از را او جلّ  و عزّ  خداى و كردند تهمت آن را موسى ايشان. ٦٩: ٣٣ قاُلوا ِممَّا: صب و ص: ٦ س ٣٦٨ ص
 ... جلّ  و عزّ  خداى پس كرد مبّرا

 از كه ديدند خواب به موكالن شب همان پس. كرد همى به ال و بيستاد خداى پيش شب آن يوشع: صب و ص: ١٩ س
 .را بخش اين ندارد: فب نكشت را موسى او كه داريد باز بنده اين از دست گويد را ايشان و آيدى فرود كسى آسمان
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. بستان موسى جان كه بفرستاد را الموت ملك خداى كه كنند روايت ايدون سديگر و: صب و ص: ١٥ س ٣٦٩ ص
 بخش اين ندارد: فب و فا. است يكى درست مضمون و است ما اساس نزديك عبارت به...  آمد موسى سوى الموت ملك
 .را

 اين ليكن و گويند اين جز و بمرد، كه بود ساله بيست و صد موسى كه چنان اخبار اندر و: صب و ص: ٢ س ٣٧٠ ص
 .ندارد را بخش اين: فب و فا. المرجع اليه و بالصواب اعلم اهللا و. است خالف بى

 ابن بلعم قّصه و جّباران و ملكان شدنشان و تيه از اسرائيل بنى و نون بن يوشع آمدن بيرون خبر: ص: عنوان ٣٧١ ص
 خبر: صب. آيه آخر الى ١٧٥: ٧ آياتِنا آتـَْيناهُ  الَِّذي نـََبأَ  َعَلْيِهمْ  اْتلُ  وَ : گويد همى و اندر تعالى خداى آنكه) كذا( عاعورا
 .هم را اين ندارد: فب و فا تيه از اسرائيل بنى آوردن بيرون و نون بن يوشع آمدن بيرون

 بدين ما بودند گفته كه مردمان آن از و برد بيرون تيه از را اسرائيل بنى يوشع پس. ١١: ٢٨ ُقصِّيهِ : صب و ص: ١٠ س
 ... بودند نمانده هيچكس ٢٤: ٥ قاِعُدونَ  هاُهنا ِإنَّا َفقاِتال رَبُّكَ  وَ  َأْنتَ  فَاْذَهبْ  گفتند را موسى و نياييم، حرب

 ٩٢٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 :صب( به و خلق به بود ايشان از هم و مسلمان، را خداى بود بنده يكى ايشان ميان و: صب و ص: ٥ س ٣٧٢ ص

 ... دانستى خداى بزرگ نام و پرستيدى را خداى و باعورا بن بلعم او نام و قّوت) ندارد »به«

 آن دست تا داشتمى نگاه بزرگ نام بدان را او خواستى اگر و ،١٧٦: ٧ اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمثـَُلهُ  همراه: صب و ص: ٢٠ س
 ... نرسيدى بدو ملك

 اجابت پس. كند دعا او تا بود سخن اندرين او با ماه شش ملك اين و. المرأة بسبب: ... صب و ص: ٨ س ٣٧٣ ص
: ص( نشسته خرى بر آمد بيرون حصار در از بلعم كرد تعبيه حصار در بر يوشع چون. حرب روز تا بود همى و كرد

 .را اين ندارد: فب و فا) ... »نشستندى خر بر همه پيغامبران«

 اندر شهر بدان و را سپاه اين كردن بايد حيلت چه گفتا. بخواند را بلعم ملك روز ديگر: صب و ص: ٢٣ س ٣٧٤ ص
 اين و گيرد، باز ايشان از نصرت جلّ  و عزّ  خداى كه اّال  كند زنا كه نباشد سپاهى هيچ گفت بلعم. روى نيكو بودند زنان
 .را اين ندارد: فب و فا كنند رغبت شدند بيرون حصار وز آمدند زنان آن كه ببينند چون اند مولع زنان به اسرائيل بنى

 ... برد خيمه به را زنى بود شمعون سبط از و مأوى بن زمرى او نام بود مردى: صب و ص: ٩ س ٣٧٥ ص

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 بن العيزار ابن فتحاص: صب( هرون بن العيزار بن فيحاص را او الّسالم عليه هارون فرزندان از: صب و ص: ١٥ س
 .را بخش اين ندارد: فب و فا. بود قّوت با و) هارون

 را زمين جلّ  و عزّ  خداى و آورد فراز حرب به را اسرائيل بنى يوشع بود آدينه روز ديگر: صب و ص: ٥ س ٣٧٦ ص
 را ايشان ملك و افگندند حصار در را خود اسرائيل بنى روز نيم پس از و بيوفتاد حصار از اى پاره و بلرزيد تا بفرمود
 .ندارد: فب و فا...  كردند بردار و بكشتند را بلعم و بكشتند

 كرم به و جلّ  و عزّ  خداى. كردند فرمان بودند نيكوكاران آنكه پس. ٥٨: ٢ اْلُمْحِسِنينَ : صب و ص: ١١ س ٣٧٧ ص
 ندارد: فب و فا است مانده ايشان فرزندان بر هنوز و داد ميراث را ايشان زمين آن و كرد عفو ايشان گناهان آن خويش
 .را مطلب اين

 ٩٢٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 زمين اندر هم و) »بسيار نعمت و: «ص( فراخ نعمتهاى و بسيار مردم با بود كوهها ديگر و: صب و ص: ٤ س ٣٧٨ ص
 مردمان آن. كرد ايشان آهنگ سپاه با يوشع. گفتندى حيصون بود كوهى ديگر و خواندندى، عّما را او بود كوه يكى شام
 با بود كوهها ديگر و بازگشت ايشان از يوشع. پذيرفتند موسى دين و بگرويدند بدو و خواستند زينهار ديدند چنان چون
 با و بزرگ بود ملكى و بارق او نام بود ملكى را ايشان و سلم، را ديگر و بود اروى نام را يكى بسيار، نعمت و مردم

 و درگذشت ايشان از و داد زينهار را ايشان. خواستند زينهار. كرد ايشان آهنگ يوشع چون نيز ايشان و بسيار خواسته
 يوشع شدن حديث: «است آمده عنوانى صب، در سپس. بالصواب اعلم اهللا و كند دفع را كافران تا نهاد مغرب سوى روى
 معادل -بود شهر پنج و نهاد مغرب سوى روى السالم عليه يوشع پس. »الّسالم عليه يوشع مردن و مغرب به اسرائيل بنى با

 .را اين ندارد: فب و فا. چاپ در ما اساس ٧ سطر

 كردى پاى به خويش پيش و خواستى پيش را گرسنه دست بى ملك آن خوردى طعام چون: صب و ص: ٥ س ٣٧٩ ص
 چون زمين از برگرفتندى دندان به گرسنگى از نان آن و افتادندى زمين به ايشان و افگندى وى سوى نان پاره پاره پس
 .را اين ندارد: فب و فا. سگ

 افتادگى متن از بخشى و عنوان: فا. طهماسب بن زو حديث: صب الملك طهماسب بن زو خبر: ص: عنوان ٣٨٠ ص
 .را مبحث اين ندارد: فب. صفحه پايان تا دارد
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 سال پنج چون و كرد ويران شهرها و كرد ستم عجم اهل بر و بگرفت منوچهر پادشاهى]  افراسياب: ظ: [فا ٣٨١ ص
 را خود و گشت خرد با و شد بزرگ زو آن پس. بماندند سال دوازده تركان ستم و قحط) ناخوانا... ( افتاد قحطشان برآمد
 بيرون عجم زمين از را افراسياب و كردند حرب افراسياب با و آمدند گرد وى بر جدش و پدر سپاه و كرد عرضه سپاه بر
 زو اين و. مهرجان و نوروز يعنى دارند، عيد روز را روز آن عجم كه بود روزى روز آن و شد، باز تركستان هزيمت به و كرد
 رودى و نخواست، خراج رعيت از سال هفت و كرد آبادان همه بود كرده ويران افراسياب آنچه و بايستاد طهماسب پسر
 و است آن بغداد شارستان امروز و كرد،...  شارستانى رود سوى آن بر و كرد نام زاب را رود آن و آورد، بيرون دجله از

 و كرد بنا روستايى رود آن لب بر و است بغداد شهر جمله از خوانند العتيق مدينة را آن بغداد به و است، بوده آن اصل
 تخم تا بفرمود و خوانند، الوسطى زاب و السفلى زاب االعلى، زاب را آن بغداد در و است حد امروز روستاها آن

 گوناگون خورشها كه كس نخست و بنشاند را درختان و بكشت را تخمها و بيارند، باغ درختان و بياورند كوه از اسپرغمها
  كه غنيمتى آن و بود، وى ساخت

 ٩٣٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 اند، كرده اختالف نامش اندر و گشت، آبادان نو از جهانى و كرد قسمت خويش سپاه بر همه افراسياب سپاه از بود يافته
 پادشاهى سال سى زو و الملك افريدون فرزندان از گرشاسب او نام بود وزير يكى را او و. زاب گروهى و گفتند زو گروهى
 .است ما متن همانند بيش و كم: صب و ص. بمرد و كرد

 .را بخش اين ندارد: فب

 .الملك كيقباد خبر: صب و ص الملك، كيقباد: فا: عنوان ٣٨٢ ص

 پادشاهى به كيقباد چون و. منوچهر بن نوذر بن مس بن مرجنا ابن راع بن نام كيقباد بود پسرى را زو آن و: فا: ١ س
 كى و كاوس كى و مافيه كى نامشان آمد پسر شش زن آن از را كيقباد و كرد زنى به ملكى دختران از دخترى و بنشست
 اندر ايشان ميان به عجم ملك سال چندين و بزرگ بودند ملكان پسران همه آن و بهمن، و ننه كى و ماسن كى و آرس
 به و بكوبم اسبان سمّ  به زمينشان همه و روم تركستان به گفت و بنهاد حّدها و كرد بنا بسيار شهرهاى كيقباد اين و بود،

. بود كوشا سخت و كرد، پيدا وى شهرها نام و آورد بيرون وى ها چشمه اين كه گويند نيز و. كنم خويش شهرهاى آبادانى
 بود زندگانى سالش صد و كرد، بلخ به خويش نشست و خواست، يك ده مردمان از و نهاد وى راهها فرسنگهاى گويند
 .را بخش اين ندارد: فب. بود كيقباد پادشاهى در السالم عليهم يوشع و هرون و موسى حديث همه اين و پادشاهى، اندر
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 .سّلم و عليه اهللا صّلى النبى حزقيل خبر: ص. الّسالم عليه الّنبى حزقيل قّصه: فا: عنوان ٣٨٣ ص

 را او و است، كرده ياد قرآن به را الكفل ذى اين مر تعالى خداى بود الكفل ذى حزقيل اين كه گويند ايدون و: فا: ١ س
 بود مستجاب وى دعاى و نبوده، فرزندشان هرگز و پير داشت شويى و بود زاده زنى پير از آنكه بهر از گفتندى العجوز ابن
 زنده مرده هيچ اسرائيل بنى اندر و. داد بديشان حزقيل اين تعالى خداى خواست، فرزندى و كرد دعا جلّ  و عزّ  را خداى و

 كرد زنده موسى...  به تعالى خداى كه مردگان آن و. الّسالم عليهم الكفل ذى و عيسى و موسى دعاى به مگر بود نشده
 تعالى خداى كه بود آن كرد زنده مريم بن عيسى آنكه و ٥٦: ٢...  بـََعْثناُكمْ  ثُمَّ : گفت تعالى خداى كه بود تن هفتاد آن

...  الَِّذينَ  ِإَلى تـَرَ  َلمْ  أَ : گفت تعالى خداى كه است آن كرد زنده الكفل ذى آنكه و ٤٩: ٣...  بِِإْذنِ   اْلَمْوتى ُأْحيِ  وَ  گفت
 ايشان. تعالى خداى امر و فرستادن خواست كافران حرب به را اسرائيل بنى مر الكفل ذى كه بود آن اين گفته و ٢٤٣: ٢

. مرد همى بيمارى آن از خلقى روزى هر تا افكند ايشان بر طاعون و با و تعالى خداى. بترسيدند مرگ از و نكردند اجابت
 ... گويند چنين و بگريختند مرگ از و آمدند بيرون شهر از گروهى پس

 .ندارد: فب. است يكى محتوى و است متغاير عبارت به: صب و ص: پايان تا ١ س

 ٩٣١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ها نسخه از يك هيچ -الّسالم عليه النبى الياس خبر: صب و ص السالم، عليه الّنبى الياس قصه: فا: عنوان ٣٨٤ ص
 .است نياورده ظاهرا است حزقيل همان ادامه كه را »الكفل ذو قصه«

 .الّسالم عليه النبى الياس خبر: صب و ص: عنوان ٣٨٥ ص

 عزّ  گفت خداى آنكه بعل، بت آن نام بزرگ و داشتند بتى و بودند پرست بت مردمان همه آمد بيرون الياس چون: فا: ١ س
 .دارد تغاير ما متن با محتوا و عبارت -١٢٣: ٣٧...  اْلُمْرَسِلينَ  َلِمنَ  ِإْلياسَ  ِإنَّ  وَ : جلّ  و

 .است تغاير اندك با عبارتها و همانند صب و ص نسخه دو با ما متن محتواى: صب و ص: پايان تا ١ س

 .الّسالم عليه الّنبى اليسع خبر: صب و ص الّسالم، عليهما الّنبى الياس خليفه اليسع حديث: فا: عنوان ٣٨٧ ص

 دين از دست خلق و آمد پيغامبرى را اليسع: صب...  از دست خلق و آمد پيغامبرى را اخطوب بن اليسع پس: ص: ١ س
 از خلق و بودند علما همه و نبود پيغمبر هيچ او پس از و آمد پيغمبرى را اليسع الياس از بعد: فا. بود داشته باز تورات
 ... خواندندى سكينه را آن بود تابوتى اسرائيل بنى ميان اندر و بودند داشته باز دست تورات و دين
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 و امالق پس از شد مسّلط ايشان بر كه كس نخستين پس. اسرائيل بنى على وردوا اّلذين الملوك خبر: فا: عنوان ٣٨٩ ص
 پس. طالوت و السالم عليه پيغامبر اشموئيل خبر: صب و ص...  كوشان وى نام لوط نسل از بود ملكى ماموشا، شدن
 او نام لوط نسل از بود ملكى پس. بود ايالق بگرفت اسرائيل بنى ملك كه كسى نخستين سال شصت و صد چهار بدين

 .را اين ندارد: فب. يوفنا بن كالب وى برادر پس كوشان

 هر كردند، حرب اسرائيل بنى با بيامدند جالوت سپاه چون شد بيمار و شد اندوهگن عيل: صب و ص: ٦ س ٣٩١ ص
 ... برفتند دشمنان و بمرد غم از و بشد اش زهره آمد، عيل به خبر چون. شدند كشته عيل پسر دو

 :سان بدين آورد مى عنوانى نويسد مى كه اسرائيل بنى ملوكان عنوان درباره سطر ده نسخه اين: فا

 از شد سخت اسرائيل بنى كار چون: است متغاير ما متن با محتوا و مدخل اّما -.طالوت و الّسالم عليه اشمويل حديث
 مردى جالوت اين و شده، پيوسته اندر شام با جالوت پادشاهى و بود كرده مسلط را ايشان مر تعالى خداى كه رويها همه
 ... ثموديان و عاديان آن از مانده پيشين جبارين از بود

 ٩٣٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 الّسالم عليه اشمويل حديث« عنوان از پس آورده بار ديگر عنوان: فا. طالوت پادشاهى خبر: صب و ص: عنوان ٣٩٢ ص
 فرستاد ما پيغامبر سوى را اشمويل قّصه تعالى خداى و: چنين سرآغازى با »الّسالم عليه النبى اشمويل خبر« ،»طالوت و

 لَنا ابـَْعثْ  َلُهمُ  لَِنِبيٍّ  قاُلوا ِإذْ   ُموسى بـَْعدِ  من ِإْسرائِيلَ  بَِني من اْلَمَإلِ  ِإَلى تـَرَ  َلمْ  أَ : كه گفت چنين و سّلم و عليه اهللا صّلى محّمد
 .است ما اساس به نزديك عبارت و محتوا به: صب و ص: ١ س ٢٤٦: ٢...  اهللا َسِبيلِ  في نُقاِتلْ  َمِلكاً 

 كه است نگفته كتاب اين اندر و خوانند، قدس روغن را آن كه داشت روغنى اشمويل پس: صب و ص: ٥ س ٣٩٣ ص
 اسمويل پس: ... فا...  بود مانده ميراث يوسف از روغن آن كه است گفته مبتدا كتاب اندر ليكن و بود، چه از روغن آن
 كتاب اندر و خواندندى قدس روغن را آن و اسرائيل بنى دست به بود روغنى آن و ماليد، او سر بر قدس روغن آن از

 ملكى چون و بودى، پيغامبران دست به و بود مانده ميراث السالم عليه يوسف از روغن آن اصل كه گويند چنين مبتدا
 سبط كه كرديم ياد و بودى شايسته را ملك و گشتى پاك و روشن وى پوست تا ماليدندى وى در روغن آن از بنشاندندى
 ... بود يعقوب ابن الوى از پيغامبران

 و اسرائيل بنى ميان به تا آوردند مى را تابوت گاوان آن تا گماشت بر را فريشتگان تعالى خداى چنانكه: فا ٣٩٤ ص
 .آمدند باز خويش جاى به شب اندر هم و بازگشتند گوساله طلب به گاوان آن و بنهادند
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 قّصه: فب. گشتند بردار فرمان را او مر همه و بپذيرفتند پادشاهى به را طالوت يافتند باز را تابوت اسرائيل بنى چون پس
 .الملك طالوت

 بدين ساليان چون پس. لداود تصل ال به فكر و طالوت قّصه: فا. جالوت با طالوت قّصه: صب و ص: عنوان ٣٩٦ ص
 بر لكن و كرد حسد داود از طالوت. نينديشيد وى از كس و گرفتند خوار را طالوت شد راست داود بر كار و برآمد كار

 و كرد داود كشتن آهنگ طالوت و بمرد اشمويل شد راست داود بر اسرائيل بنى چون. كردن نيارست پيدا اسمويل
 دست بر داود كه نخواست بود داود زن طالوت دختر و. بزند نيم دو به و بكشد را داود و برود شب نيم كه بسگاليد
 .كرد آگاه را داود و بيامد زود شود كشته پدرش

 نيم طالوت و برفت آنجا از داود و پوشيدند آن بر جامه و بنهاد خويش بستر به و كرد مى از پر خيكى و بيامد داود پس
 .است خفته كه است داود آن كه پنداشت و داده آب زهر به شمشير با بيامد شب

 بسيار مى دوش گفت طالوت بريخت، مى چون. كرد نيم دو به را خيك آن و حمّيت به بزد ضربت يك و برآورد را شمشير
  حيلت آن كه دانست كرد نگاه طالوت چون پس. است خورده

 ٩٣٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .است آمده ما چاپى متن ديگر فصل در گفتار اين -... بگريخت دختر بكشد، را دختر كه خواست است كرده دخترش

 را داود كشتن طالوت كردن انديشه حديث: صب. داود كشتن به طالوت كردن انديشه حديث: ص: عنوان ٤٠١ ص
 .ايم آورده پيشتر را عنوان كه: فا. الّسالم عليه

 بر و بنهاد طالوت بالين بر و نبشته بر داود نام تيرى هر بر و تير چوبه هشت با شد طالوت بالين به: صب و ص: ١٤ س
 او بر داود نام يافت تيرها آن شد بيدار طالوت چون پس. پايين بر دو و چپ دست بر دو و راست دست بر دو و بالين
 ... است جوانمردتر من از داود گفت. نكشتش و يافت دست او بر داود كه دانست. نبشته

 .الّسالم عليه الّنبى داود خبر: صب. الّسالم عليه داود خبر: ص ،.الّسالم عليه داود نبّوة خبر: فا: عنوان ٤٠٤ ص

 گرد وى بر اسرائيل بنى و داد پيغامبرى را او مر تعالى خداى و گشت راست داود كار و بمرد طالوت چون پس: فا: ١ س
 بن يعقوب بن يهودا بن قارص بن كورون بن عمران بن عسون بن سمعون بن عامر بن عور بن ايشا بن او نسب و آمدند
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 كردى مقهور را ملكان وى كه اّال  نكرد منازعت وى با كافر هيچ بود اندر ملك به داود تا و بود، آزر بن ابراهيم بن اسحق
 .همان حدودى تا هم متن و اساس با است همانند محتوا: صب و ص...  داود عبدنا اذكر و: گفت تعالى خداى چنانكه

 بر ديد را زنى]. كبوتر[ شد كجا كه بنگرد تا كرد بيرون دريچه از سر داود: صب و ص: ١٩ س ٤٠٦ ص و ٤٠٥ ص
 تن همه و بجنبانيد سر بديد را داود چون زن. بماند كار آن اندر دل را داود. روى نيكو سخت شست، همى خويشتن بام،

 مشغوليش دل و شب تا روز آن شد مشغول بدان دلش و گرفت واپس روزن از سر داود و بپوشانيد، موى به را خويش
 حاسا بن بود اوريا نامش گويد اخبار اندر و اوريا، او نام است غازى مردى زن گفتند كيست؟ زن اين كه پرسيد شد زيادت
 :فا...  بتسابع زن آن نام و عذاربا، بن

. برهنه شست مى سر و نشسته پاى سر بر ديد را زنى. بنگريد وى پس از داود. شد بيرون خانه روزن از و برخاست كبوتر
 پس. شدى مبتالتر داود. بپوشانيدى سر موى به خويش اندام همه بجنبانيدى سر زن چون و. گشت شيفته وى بر داود
 بود بتسابع زن اين نام و اوريا، وى نام غازى است مردى زن آن: گفتند كيست؟ زن اين كه گفت را خويش ندماى مر داود
 و اصل، با بودند زادگان بزرگ از دو هر و ملوك، فرزندان از اوريا و بود، پيغامبران فرزندان از هم نيز زن اين و الياس، بنت
 را اوريا كه كرد نامه سپاهساالر آن سوى داود پس. رفته لشكر آن با اوريا اين و بود فرستاده سپاه غزوى به داود

 ٩٣٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 همچنين تا مرگ يا بودى ظفر يا بازگشتن، نتوانستى آنجا از بودى تابوت پيش كه هر كه بود چنان رسم و دار، تابوت پيش
 به بداشت عّده بتسابع. رسيد بتسابع به او كشتن خبر و آمد، كشته اوريا چهارم بار. بود اوريا لشكر همه پيش بار سه

 بدان كه كرد پاسخ زن. باشى من زن بايد كه گفت و فرستاد كس بدو داود. شد سپرى عده چون پس. تورات شريعت
 و آمد، سليمان زن آن از پس. كرد اجابت داود. كنى خويش عهد ولى را او بود پسرى تو از مرا چون كه باشم تو زن شرط
 را او تا خواست جلّ  و عزّ  خداى پس. بود كرده وى با كه شرط بدان كرد عهد ولى را او مر داود شد، بزرگ سليمان چون
 وقت بدان و كرد همى تهليل و تسبيح و بود نشسته خلوت به جايى روزى او و پيغامبران، ديگر چون رسد باليى نيز

. آمدندى اندر آدميان تا دادى بار لختى بپرداختى عبادت از چون. وى فرمان به مگر نيافتى راه وى به آدمى هيچ عبادت
 از بترسيد ايشان از داود. بنشستند داود پيش و آمدند پديد محراب سوى از فريشته دو و بنگريد شد فارغ عبادت از چون
 .را اين ندارد: فب ٢١: ٣٨...  اْلَخْصمِ  نـََبأُ  أَتاكَ  َهلْ  وَ : تعالى قوله. رسيدن نتوانستى جاى بدان آدمى هيچ آنكه بهر
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 كنم عزيز تات ذليلى اگر و بپوشانم تات اى برهنه گر و كنم سير تات اى گرسنه اگر گفتا: صب و ص: ١١ س ٤٠٧ ص
 هفت و شد گريانتر شنود پوشيده معاتبه چون داود. دهم عافيت تات بيمارى گر و كنم نصرت تات اى رسيده ستم گر و

 .گريست همى ديگر روز شبان

: ص( كردن ندانستى زره سليمان و خوانند) »سليمان: «ص( داودى را تمام زره امروز و: صب و ص: ١٢ س ٤٠٨ ص
 :فا. بيايد او قّصه اندر خود آن و كرد او كسب از هم روزى را مرو جلّ  و عزّ  خداى و) »كرد«

 .هست عيب هيچ اندر من به گفت را عالمان داود كه گويند نيز ميخ و درز بودى حلقه آن تقدير و

 به كردن ندانى كسب كه است آن تو عيب گفت را داود تا عالمى مثال بر بفرستاد اى فريسته تعالى خداى پس. نه: گفتند
 آن كنند كه زرهى هر اكنون و كرد داود زره اين و كردن، ندانست زره سليمان و خوانند سليمانى زره اين و خويش دست

 ... تعالى قوله خوانند داودى زره را

 بود آن داود گاه به وبا و طاعون قحط سبب كه گويد ايدون كتاب اين اندر جرير بن محّمد و: صب و ص: ١٠ س ٤٠٩
 شد آگاه ايشان عدد از چون شمردن بفرمود و بخواند را سبطى هر نقيبان. بداند اسرائيل بنى عدد كه خواست داود كه

 .روايتش است متغاير: فا. نپسنديد داود از آن جلّ  و عزّ  خداى

 .الحكيم لقمان خبر: صب و ص و فا: عنوان ٤١١ ص

 ٩٣٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

ْينا َلَقدْ  وَ : تعالى قوله بود اندر داود عهد به لقمان و: فا: ١ س  اْألَْصواتِ  َأْنَكرَ  ِإنَّ  كه اينجا تا ١٢: ٣١ اْلِحْكَمةَ  لُْقمانَ  آتـَ
 خداى بگذشت سال ده داود پيغامبرى از چون و بود، مولى و سياه مردى و بود ايله از لقمان و ،١٩: ٣١ اْلَحِميرِ  َلَصْوتُ 
 و بود نديده لقمان و كرد، همى زره داود و زيست، همى وى با سال سى و آمد داود بر و داد حكمت را لقمان تعالى

 آن داود تا بود خاموش حكمت از باز. آيد كار چه به آن كه بداند كه خواست لقمان پس. بايد را كار چه كه ندانست
 بدانست چون آنگه و چيزيست نيكو گفت ديد چنان چون لقمان پس. بنگرد تا پوشيد اندر لقمان به و كرد تمام را زره

 ... فاعله قليل و كثير حكم الصمت گفت

 .است يكسان نسخه سه در عنوان: صب ص، فا،: عنوان ٤١٢ ص
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 ميراث به داد پيغامبرى را او مر پادشاهى با تعالى خداى و بنشست پادشاهى به پسرش سليمان داود پس از باز: فا: ١ س
 و بود خليفه پدر گاه به سليمان و دادش نبّوت و حكم و ملك و ،١٦: ٢٧ داُودَ  ُسَلْيمانُ  َوِرثَ  وَ : گفت چنانكه پدرش از

 دو در عنوانى ١٢ سطر از پس و است نزديك عبارت و مضمون به: صب و ص...  بود آموخته قضا را او تعالى خداى
 عليه خلق ميان سليمان كردن حكم: صب. الّسالم عليه داود بن سليمان حكم خبر: ص: است آمده صب و ص نسخه
 .الّسلم

 اين چون كه زيرا نبود، زيان بر كس به و نيكوست را دو هر كه دانم حكمى جاى اندرين من لكن و: فا: ٤ س ٤١٣ ص
 برداشتن غّله وقت تا داشتن بايد بر شير و پشم از يا باشد زيان را گوسفندان خداوند دهى را حرث خداوند مر گوسفندان

 آن از و شد شاد حكم بدين داود پس. نشوند درويش و نگردد ضايع يك هيچ خواسته و نشود، تباه و بود نيك را دو هر تا
 اين كه دانست و كرد شكر را خداى داود و بود، كرده سليمان كه رفت همداستان بدين و بازگشت بود كرده كه حكم
 .است داده خداى را سليمان فهم

 خواهى را كه هر و بازدار خواهى كرا هر خلق ميان از و خاصه داديم عطا ترا اين گفت: صب و ص: ٩ س ٤١٤ ص
 نسخه در روايت -٢٥: ٣٨...  ِعْنَدنا َلهُ  ِإنَّ  وَ : گفت پس. كردى چرا گويد ترا كسى آنكه بى دار باز دست و كن مّنت
 .است ديگرگون فا

 بلقيس با سليمان خبر: ص. بلقيس با الّسالم عليه سليمان خبر: صب. بلقيس مع سليمان حديث: فا: عنوان ٤١٦ ص
 .سبا ملكه

 ٩٣٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 يمن زمين به كه آمد خبر را او مر و داشتى دوست غزو سليمان و گويند سليمان غزو را آن گروهى و: فا: ١ س
 بفرمود را باد پس. كرديم ياد كه صفت بران نشاند بر بساط بر را سپاه و كرد راست را بساط سليمان نخست پرستانند بت
 آن تا بفرمود را باد. رسيد مّكه به سليمان. بود حجاز زمين بر گذرش و رود يمن به شام زمين از تا برداشت را بساط تا

 و بود مدينه به وى نشست و عرب از آيد بيرون پيغامبرى زمين اين از گفت و كرد طواف را مّكه خانه و بنهاد را بساط
 حجاز زمين از و برخاست مكه از پس. نبود تر گرامى وى از آدمى هيچ را تعالى خداى زمين روى بر و آنجا، هم گورش
 آب كار از كه خواست سليمان پس. بودند گشته تشنه خلق و گرم سخت گرما و بود سبا بيابان گذرش راه و شد، بيرون
 پس. هدهد مگر برد نمى آب به راه چيز هيچ و كند، پيدا تا نزديكتر طرف كدام از و است كجا آب كه بداند و شود آگه

 :تعالى قوله: گفت. مرغان ميان در را او نيافت و كرد طلب را هدهد سليمان
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رَ  تـََفقَّدَ  وَ   همه آن و ملكه بود زنى سبا ناحيت بدان و بود بلقيس كه رسيده آنجا و بود رفته هدهد ٢٠: ٢٧...  الطَّيـْ
 ديدار به هيچكس گذشت، يوسف از كه جهان در گويند و بود او پادشاه را نواحى آن و كردندى، او فرمان سبا ناحيت
 ... بود ملوك از پدرش و زاده، پرى او و است بوده پرى مادرش كه زيرا است، نبوده بلقيس

 دنيا كه دانيم بپذيرد اگر دنياوى، وى به بفرستم اى هديه من گفت]  بلقيس: [صب و ص: ٢٥ س ٤١٩ -٤١٨ ص
 .خواهد

 بود خشت دو كه گويند چنين و كرد بيرون رسول و بساخت اى هديه بلقيس و آمد خوش سخن آن را سرهنگان آن
 .الخ...  -٤١٩ ص -زرّين دو و سيمين

 آن تا گرفته دندان به موى يكى با بياوردند مورچه يكى و بياوردند الماس تا بفرمود را ديوان سليمان: فا: ٤ س ٤٢٠ ص
 دستها تا آوردند آبدستان و طشت تا فرمود طعام از پيش و دادند نان تا بياوردند را وصيفتان آن پس. بسنب را ياقوت
 مرد دست بر آب چون و آوردند، پيش دست كف را زنان مر ريزى دست بر آب چون كه است چنان رسم و. بشستند
 سليمان پس. برزنند آستين مردان و نزنند، بر آستين ريزى زنان دست بر آب چون نيز و. آورد پيش دست پشت ريزى
 لهم طاقة ال: صب و ص: ٦ س ٣٧: ٢٧...  ِإلَْيِهمْ  اْرِجعْ : گفت را رسول و بپذرفت ها هديه آن و گردانيد باز را رسول
 اسير يعنى ٣٧: ٢٧...  لَُنْخرَِجنـَُّهمْ  وَ  نيست طاقت بدان را ايشان كه سپاهى با آيم همى بديشان من كه شو باز گفت. بها
 ... شود مسلمان و آيد سليمان سوى كه كرد گرد لشكر بلقيس و بازگشت رسول. كنيم بيرون شهر آن از و ذليل و كنيم

 نزديك يا دور شدى سفرى به بلقيس كه وقت هر و شود، مسلمان و آيد سليمان پيش كه كرد سپاه بلقيس پس: فا: ٩ س
 و كردى، آن پاسبان را مرد هزار و برافگندى قفلى جدا اى خانه هر و نهادى اندر خانه هفت به را خويش) ؟( عرش آن

  روزه دو ميانشان و. داشتى خويشتن با خانه آن كليد

 

 ٩٣٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 يَْأتِيِني َأيُُّكمْ  اْلَمَلُؤا أَيـَُّها يا قال: تعالى قوله: گفت چنين آمد راه روزه يك به بلقيس كه دانست سليمان چون پس. بود راه
 و بيايد وى آنكه از پيش بيارد بلقيس تخت يعنى عرش كه شما از كيست: گفت. ٣٨: ٢٧ ُمْسِلِمينَ  يَْأُتوِني َأنْ  قَـْبلَ  ِبَعْرِشها
 .شود مسلمان
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 بس بلقيس و كنند سرد بلقيس بر سليمان دل كه خواستند و كردند حسد اندر بلقيس به ديوان پس: فا: ١٠ س ٤٢١ ص
 بر موى بلقيس كه گفتند را سليمان مر ديوان پس. پاى بر داشت كشن موى لختى مگر عوار، و عيب بى و بود روى نيكو
 يكى تا را ديوان مر بفرمود سليمان پس نه يا است همچنان تا ببيند بلقيس پاى كه خواست سليمان. بسيار دارد ساق

 ارش صد درازى به آبگينه از كردند جاى وى كرسى پيش و اندر وى بر به تا بفرمود باشد، بنا صرح معنى و كردند، صرحى
 كسى چون تا نهادند آبگينه آن سر بر وى كرسى تا بفرمود پس. افگندند اندر آب آبگينه آن زير و ارش، صد پهناى به و

 پس. رفتن بايست مى آب آن اندر را بلقيس و نشسته، آب سر بر سليمان و است آب آن كه پنداشتى نگرستى اندر بدو
 عجبش و بديد آن سليمان. شد برهنه پايش ساق و بركشند، پاى از شلوار شوند اندر آبى به كه باشد زنان رسم چنانكه
 مر بود نهاده صرح آن كناره بر عرش آن و ببينند پايش ساق كه بود روا كردن خواهد زنى او كه مردى آن هر...  آمد

 آب كه پنداشت بديد آبگينه چون]  بلقيس: [صب و ص: ٢ س ٤٢٢ ص ٤٢: ٢٧...  جاَءتْ  فَـَلمَّا گفتند را بلقيس
 ِإنَّهُ : گفت بيند ديگر كسى كه نخواست و بديد را ساقهاش السلم عليه سليمان. شد برهنه ساقهاش و بركشيد شلوار است،
 با كه را نسخه اين روايت پيشتر: فا...  بپوش را ساق. آب نه است آبگينه اين گفت. ٤٤: ٢٧ َقوارِيرَ  من ُمَمرَّدٌ  َصْرحٌ 
 .ام آورده است مغاير ما اساس

 .كرد آزمايش را او خداى چون ديوان با) الّسالم عليه: صب( سليمان حديث: صب و ص: عنوان ٤٢٣ ص

 و سپاه همه بلقيس و كرد مسلمان را بلقيس سپاه همه و فرستاد خويش زنان پيش و كرد زنى به را او سليمان و: فا: ٧ س
 آهك به ديوان. رفت همى پايش از پوست پس. بستردند ساقش موى آن تا بفرمود پس. سپرد سليمان به را خويش مملكت

 كه بود چيز پنج را سليمان مر و بود، آن كرد آهك جهان اندر كه كسى نخستين و. بشد موى آن تا كردند حيلت زرنه و
 روى پنجم و كردن، غواصى چهارم و سفتن، گوهر سوم و گرمابه، دوم و ببرد، را موى تا نوره يكى. نبود را ملوك هيچ

 .آمد پسرى بلقيس از را سليمان پس رفتى همى كه گداخته

 ٩٣٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بلقيس مولود كردن پيدا خبر: فا

 پيغامبر ايّام به تا و بود زندگانى سال پنجاه و سيصد را سريه مر و خواندندى سريه نام به را او و بود مردى گويند و: عنوان
 بن معويه با تا سّلم و عليه اهللا صّلى پيغامبر پس از و بود، نگرويده پيغامبر به و بود بزيسته سلم و عليه اهللا صّلى محّمد ما
 و ديدى، چگونه را جهان اين خويش زندگانى مّدت اندرين! عبيد با يا گفت و پرسيد را او مر معويه و بود، زنده سفيان ابى

 همى مادر از كه ديدم كودكان و گذشت همى كه) ؟... ( يك و شب چون را جهان اين: گفت يافتى؟ چگونه را اميران
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 همچنين مرا و پرسيدم نيز ايشان از. بودند يافته زندگانى سال هزار كه ديدم را كسها و مردند، همى پدرانشان و زادند
 يكى شنيدم كه است آن عجب حديثى: گفت شنيدى؟ عجب حديث هيچ گفت معاويه پس. گويم همى ترا من كه گفتند
 بود يافته بنايى به ملك ملك آن و بود، سوج دو او نام و داشتند جهان ايشان كه ملك چهار آن از بود چين ملوك از ملكى

. نياسودى كردن صيد از روز و شب چنانكه بودى مولع كردن صيد بر ملك اين و رفتى نيكو خويش مملكت مردمان با و
 مار آن و بود، آويخته بر كوچك سپيد مارى با كه ديد سهمگن و سياه مارى و بود رفته شكار به روزى كه گفتند چنين و

 از را سياه مار تا بفرمود را غالمى ملك. بكشد تا) ؟( خواست و بود آورده اندر بزير را سپيد مار و آمد، مى تر غالب سياه
 به و نهادند) ؟( بستر بر را آن تا بفرمود ملك. بيوفتاد بيهوش سفيد مارك آن و. بكشت را سياه و كرد، جدا سفيد مار
 آمد باز هوش به و....  خويشتن بر رسيد مار بدين درخت سايه و آب خنكى چون. نهادند درختى فرود و آوردند آبى كنار
 .شد باز خانه به ملك آن و رفت مى خواست كجا هر تا كردند رها پس. بخورد آب آن از لختى و

 بيدار ملك چون خفته، و بود فروهشته پرده و نشده اندر وى سوى كس هيچ و بود نشسته خلوت به ملك...  روز ديگر
 در پوشيده لباسى و نشنيده زيباتر او از و بود نديده وى روى هرگز كه ديد را جوانمرد يكى بنگريد و كرد باز چشم و شد
: گفت جوانمرد. نبود راه من بر را كس وقت بدين كه اى آمده اينجا كه فرمان به و كيستى تو كه پرسيد ملك. وى خور
 و برهانيد، سياه مار آن از مرا ديروز ملك كه سپيدم مار آن من و پريانم، مهتر پسر و ام، پرى نيستم، آدمى من! الملك ايّها
 مرا كه خواست و بود يافته تنها اندر بيابان بدان مرا دى و داشت، عداوت من با باز ديرگاه از و بود من پدر غالم آن

 باز تو مكافات كه خواهم مى اكنون آمدم، باز هش به تا آوردى آب كنار به و برهانيدى وى دست از مرا تو چون. بكشد
 دينار و درم خواهى كه چند هر تا گنجها، به كنم نمونى راه راه ترا خواهى اگر. كردى من با تو كه نيكوى بدان كنم

 .بردارى

 علم خواهى اگر: گفت پرى دارى؟ چه ديگر دارم، بسيار اين از خود من كه نيست حاجت دينار و درم به مرا: گفت ملك
 كه هستند طبيبان مرا گفت. كنى معالجت تو باشد كه دردى هر و نبود، داناتر تو از طب علم به چنانكه آموزم طبت

 تو به زنى به را او باشى، نديده نيكوتر او از تو كه]  است[ خواهرى مرا نخواهى چيز دو اين اگر گفت پرى. كنند معالجت
 باد به را او و كردن بتوانى زندگانى وى خوى با اگر. آدمى تو و است پرى او كه است عيب يكى را او مر لكن و دهم،
 .بود نيكو ندهى

 ٩٣٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 كه كردى چرا يا كنى همى چرا كه گفت نبايد تو خانه به كند وى چه هر: گفت پرى چيست؟ خواهرت خوى: گفت ملك
 .باشد روا: گفت ملك. نبينى باز را او هرگز و برود و بگذارد ترا مان و خان وى

 به سرا از را ملك پرى و برخاست ملك. بياى من با خيز: گفت را ملك پرى. زيم او مراد به و گويد وى كه نكنم آن جز
 آن چنانكه آوردش اندر باغها و كوشكها به پس. برد بيابان به و برد بيرون شهرش از و نبود آگاه كس هيچ چنانكه برد در

 ها حجره در از بردها كوشكها آن در و مرواريد، و زمّرد و سيم و زر از ديوارها آن و بود، نديده را جايى چنان هرگز ملك
 .آويخته در

 پس. بيامد وى خواهر اين كه هنگامى تا بودند زده صف غالمان و وصيفتان و نشاند، تختى بر و بياورد را ملك پريزاد پس
 و بشستند دست و آوردند زرين آبدستان و طشت پس. بنشاند تخت بر وى با و داد ملك به زنى به را خواهر پريزاده آن
 باز داشت مملكت كه وى جاى به و برگرفت خواهر با را ملك پرى پس. بودند همى شبانروز يك و بخوردند طعام آنجا هم
 چندى يك چون پس. كرد فراموش بنده و آزاد از را خود زنان همه و بنشست سپيد مار آن خواهر با سوج دو اين و برد،

 .دادند مژده بدان را ملك و بود، نديده كسى صورت بدان چنانكه گهر دانه چون آمد پسرى آن از را ملك برآمد،

 اندر خانه در از كه افروخته ديد آتشى پس. بيفزود اندر دلش به مهر ،]تر[ نيكو مادر از بار هزار بديد را پسر ملك چون
 .انداخت آتش بدان و نورديد اندر دستارى به را كودك پرى زن آن. آمد

 از ندانست، حيلتى و زد، روى و سر بر و بگريست بسيار كودك آن غم از ملك پس. شد ناپديد كودك زمان اندر هم
 .كردى چنين چرا نگويد كند وى چه هر كه بود بسته ميثاق و عهد آنكه

. آمد باز كردن عيش به باره ديگر و نگفت، هيچ و كرد شكيبايى. دارم دوستر پسر آن از را خود من گفت خويشتن با پس
 باز. شد شيفته او بر. بود نديده خوبتر او از ملك چنانكه آفتاب و ماه چون بزاد دخترى پرى زن. برآمد نيز چندى يك پس
 و برگرفت را دختر آن سگ انداخت سگ آن پيش و پيچيد اندر دستارى به را دختر پرى زن. درآمد سراى در از سگى
 .ببرد

 چيزى را زن نيارست و شود، تباه گريستن از كه بود بيم و كند، چه كه ندانست و بدريد جامه و بكند ريش ملك پس
 .بود همى وى با و نيافت آرام پرى عشق از هيچگونه و آمد، قرار به باز و بود اندوهگن چند يك و گفتن

 و برداشت زاد بسيارى و برفت. شود حرب بدان كه آمد حاجت را ملك اين مر و وى، پادشاهى در آمد پديد دشمنى پس
 اين و بود، برداشته زاد روزه پنج ملك. راه روزه هفت بود بيابان يكى راه بدان و رامش، رام وى نام بود وزيرى را ملك اين
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 وزير. نماند زادشان رسيدند بيابان ميان به چون و رفتند، همى و نهادند اندر بيابان به روى پس. برداشته همچنان نيز وزيرش
 آيند فرود منزل بدان شب آن كه خواستند و فرستاد، هديه را ملك خروار، پنج و بيست آن از بود برداشته كه خويش زاد
 .خورند شراب و طعام آن از و

 a[ بدريد همه آب مشكهاى آن با طعام و آرد جوالهاى برداشت كاردى سبك برفت، لشكر آن چون پرى زن اين پس

 آب مشكهاى و برداد باد به طعامها و آردها زن كه بگفت و شد ملك پيش كسى پس. بريخت آبها و برداد باد به و] ٧٧
  گفت خويشتن با و گشت تافته سخت كار آن از ملك. بريخت

 ٩٤٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بايد آشكارا وى بر را اين نيست اى چاره. خورد زنهار اندر ما جان به زن اين و گذشت، اندر شادى و دوستى از اكنون
 .كرد

 .نگفتم هيچ ترا انداختى، آتش به خوبتر، آفتاب از آمد پسرى مرا! ملكه اى: گفت را زن ملك پس

 باد بر طعامها و آردها بارى چرا آمد جان به كار اكنون و بودم، خاموش من انداختى، سگ به زيباتر، ماه از آمد دخترى
 بدان آب و آرد اين نخست. شنو گفتى كه اكنون! مرد اى: گفت زن! خوردى زنهار ما جان بر و ريختى آنجا و دادى
 .بودند كرده وى در زهر كه ريختم

 بدو است مانده كه آب و آرد باقى آن و بخوان را وزير شود،) ؟( روشن ترا كه خواهى اگر و كنم، چه من ندانى تو اگر
 بدين زهر و است بستده درم هزار صد تست وزير رامش رام بدانكه و ريختم، چرا كه بدانى بخورد چون. بخورد تا ده

 .كند هالك بدان را سپاهت و ترا تا كرده در طعامها

! بخور گفت را وزير و بركشيد شمشير ملك و نهادند وى پيش بود مانده كه طعام آن از و بياوردند را وزير تا بفرمود ملك
 .بمرد لحظه همان و بخورد وزير

 تو از و من از او رنج تا دادم بدو را او من آن از بود، دايه مهربانترين آتش آن دادم، آتش به و بيامد كه تو پسر آن اّما
 بود من دايه نيز آن دادم، سگ بدان كه تو دختر آن اّما و دهاد، مزد ترا خواست بيش ترا پسر تعالى خداى اكنون. برخيزد

 بيامد دايه. بداد آوازاى پس و دارد، دايه همان و است زنده دختر آن اكنون. كسى همه از داشت نيكوتر را او دايه آن و
 ملك اين هرگز و گوناگون، گوهرهاى از كرده، وى بر پيرايه دينار هزار صد مقدار به و پيراسته و آراسته بياورد را دختر و

 تا بفرمود زن اين پس. تو دختر اينك: گفت و سپرد پدر به و بستد را دختر مادر پس. نيكوى به بود نديده چنان دخترى
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 سيراب همه كه آورد فرود جايى به را ايشان مر زن اين و براندند، زمين فرسنگ يك مقدار آنجا از و برگرفتند را سپاه
 كه شدند دشمنان آن پيش تا بفرستاد را خويش ياران پرى زن اين و نبود، پديد آن اندازه كه برداشتند زاد چندانى و شدند،

 .شدند مقهور بيكبار و كردند گمراه بزمان و بگرفتند ايشان پيش و آمدند، اندر او واليت به

. نبينى مرا ديگر هرگز و رو اكنون خواستم، تو نيكوى همه كردم آنچه من كه آمد پديد اكنون گفت را ملك پرى زن پس
 ملك پيش از و تو، و من ميان است فراق اين ندارد سود هيچ: گفت پرى زن كرد، زارى ملك چند هر. بردار من از دل

 .گشت ناپديد

 خويش مملكت و آمد مرگ را پدرش و شد بزرگ و بود بلقيس دختر اين نام و گزاردى همى بلقيس با وى اندوه ملك پس
 وى فرمانبردار همه و سپاه و مملكت و است من خليفه دختر اين گفت و سپرد وى با سپاه و كرد وصّيت بلقيس را

 .كردم ياد اين از پيش قّصه اين و گفت، سخن بلقيس هدهد با سليمان. هدهد كه رسيد جاى بدان تا گشتند

 زنان با كه گاه هر و نداشتى استوار انگشترى بر را او جز سليمان و نام جراده بود زنى را سليمان: صب و ص فا،: ١٥ س
 ملك كرسى به باز و ستدى باز انگشترى بپرداختى سليمان چون پس. دادى زن بدان انگشترى رفتى مستراح به يا بخفتى
 پس. شدى ملك كرسى به باز و ستدى باز انگشترى بپرداختى سليمان چون پس. دادى زن بدان انگشترى پس. شدى
  مستراح اندر سليمان روزها از روزى

 ٩٤١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 انگشترى. بود سليمان او كه پنداشت جراده. سليمان صورت به بيامد ديوان مهتران از يكى. داد جراده به انگشترى و شد
 ما اساس در كه است آن بررسى شايان نكته -كرد اندر انگشت به انگشترى آن بود، نام صخر را ديو آن و داد، بدو

 در: صب و ص و فا: عنوان ٤٢٨ ص -است سليمان زن جراده جا همه ها نسخه درين و داند، مى سليمان پسر را جراده
 عليه سليمان با مورچه حديث: صب و ص. آمده ها نسخه در كه است ديگر مباحث از پس »سليمان وفات« ما هاى نسخه
 .است آمده »الّسالم عليه سليمان وفات خبر« نخست اساس نسخه در. الّسالم

 و كردند بناها تا فرمود را ايشان سليمان. بودند او مسّخر ديوان و بود سال پنج و پنجاه عمرش: صب و ص: ٢ س
 و بود آنجا ماه دو و مسجد بدان شد المقدس بيت به بيامد مرگش چون پس. كردند تمام المقدس بيت مسجد و مسجدها

 كس هيچ كردى نماز كه وقت آن و بردى سر به شبى و روزى ركعت يك به و ايستادى نماز اندر و خوردى آنجا نان
 درختى اندر سليمان محراب به و بسوختى، را ديو و آمدى آتش آسمان از شدى بدانجا ديو اگر. رفتن نيارستى نزديكش
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 چه ترا گفتى را او سليمان. آمدى سخن به او با درخت و كردى مى نماز سليمان و بودى، نديده هرگز سليمان كه برستى
 من گفت شايى؟ را كار چه تو كه پرسيد رسته، نو ديد درختى سليمان روزى پس. بگفتى درخت شايى، را كار چه و خوانند
 :فا...  كن تكيه او بر و كن عصايى من از تو رستم، را المقدس بيت خرابى

 چهل ملكش مّدت تا بزيست سال بيست آمد وى با ملك آنكه از بعد سليمان پس. السالم عليه سليمان وفات حديث
 مزكت و كنيد بناها كه بود فرموده و كرد مسّخر را ديوان و سال، پنج و گشت تمام سال پنجاه عمرش و شد تمام سال
 آنجا از ماه دو و ماه يك و شدى اندر المقّدس بيت مزكت به كه بودى آن بيشتر عمرش بآخر و كرد، تمام المقّدس بيت
 اندر سال دو و سال يك كه بودى گاه و خوردى مزكت به هم طعام و كردى همى نماز و شدى معتكف و نيامدى بيرون
 و ديوان، از نه و آدمى از نه آمد نيارستى او بر خلق هيچ و بودى، استاده نماز ركعت يك به روز يك و بردى سر به مزكت
 اندر سليمان محراب به و. بسوختى را ديو آن و آمدى آتش آسمان از شدى اگر و نشدى او نزديك ديو كردى نماز چون
 با درخت آن شايى، را كار چه و خوانند چه ترا كه پرسيدى را او بودى، نديده آن سليمان كه برستى درخت يك گاه هر

 نفرمودى سليمان و را اسپرغم يا سايه يا بودى را ميوه اگر بشايم را كار فالن) ناخوانا... ( گفتى و آمدى سخن به سليمان
 است دارو چه اين كه بنوشتندى اندر كتب به تا بودى مد بودى...  لكن و بكشتندى ديگر جاى به و برگرفتندى را آن تا
 .شايد را درد چه و

 را كار چه گفت. خوانند درخت چه ترا كه پرسيد او از. رسته ديد درخت يكى اندر خويش محراب به سليمان روز يك پس
 دانست و ام، زنده من تا كردن نتواند خراب كس را مزكت اين گفت سليمان. را مزكت اين خرابى: گفت. زمين از آمدى
 نماز به چون كه كرد عصا يكى را او و ببريد را درخت آن سليمان پس. است آورده مرگ آگاهى را او درخت آن كه

 بر و گرفتى دست بر را عصا آن بايستادى

 ٩٤٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 آبادان كه است مانده بسيار هنوز المقّدس بيت مزكت كه گفت سليمان و. ايستادى پاى بر بتوانستى تا كردى نيرو وى
 مزكت اين تا كن پنهان پريان و ديوان اين از مرا! رب يا: گفت سليمان. دارند باز آبادانى آن از دست. بميرد وى اگر) ؟(

 و. كند دروغزن را پريان آنكه بهر از ديگر و مزكت، كردن تمام بهر از كرد اجابت او دعاى تعالى خداى پس كنند سپرى
 ملك تعالى خداى. كرده تكيه وى بر و گرفته دست دو به عصا و بود، ايستاده نماز اندر شد سپرى عمر را سليمان چون

 به را او دور از بيامدى كه هر و سال، يك تا بماند استاده همچنان را او و كرد، جدا سليمان از جان تا بفرمود را الموت
 و شد، تمام مزكت تا كردند همى كار مزكت اندر شب و روز ديوان و شدن، نيارستندى فراز او بر و ديدندى استاده نماز
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 از تا داد فرمان روز همان خورد را چوب و باشد سپيد كه را مورچه اين مر تعالى خداى شدى جدا سليمان از جان كه آنگه
 يك تمامى تا خوردن نتوانستى بسى و بود، پهن عصا آن و بخوردى لختى روز هر و خورد، همى را عصا آن و برآمد، زمين
 بيفتاد، سليمان و بشكست عصا آن و بودند، كرده تمام مزكت بناى ديوان برآمد سالى چون. بود خورده عصا آن سال

 حديث« عنوان: صب و ص: عنوان ٤٣٠ ص ١٤: ٣٤...  اْألَْرضِ  َدابَّةُ  ِإالَّ  َمْوتِهِ   َعلى َدلَُّهمْ  ما: گفت تعالى خداى چنانكه
 سليمان با مورچه حديث اما و »الّسالم عليه سليمان با مورچه حديث: «عنوان با بوده آمده پيشتر ما هاى نسخه در »النمل
 وادِ   َعلى أَتـَْوا ِإذا َحتَّى يُوَزُعونَ  فَـُهمْ  الطَّْيرِ  وَ  اْإلِْنسِ  وَ  اْلِجنِّ  من ُجُنوُدهُ  ِلُسَلْيمانَ  ُحِشرَ  وَ : گفت تعالى و تبارك خداى كه

 قّصه و ١٨ -١٧: ٢٧. َيْشُعُرونَ  ال ُهمْ  وَ  ُجُنوُدهُ  وَ  ُسَلْيمانُ  َيْحِطَمنَُّكمْ  ال َمساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  أَيـَُّها يا َنْمَلةٌ  قاَلتْ  النَّْملِ 
 و بشنيدى، او بگفتى چيزى كسى بيشتر و را، ماهه يك ره بر كجا هر تا كرد سليمان خبر صاحب را باد كه بود آن اين
 مرغ و پرى و ديو و مردم با شد همى خويش بساط بران روز يك پس. برسانيدى او گوش به گفتى اندر دريا به ماهيى اگر
. ١٨: ٢٧ َمساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  أَيـَُّها يا َنْمَلةٌ  قاَلتْ . بودند آمده بيرون خانه از و داشت خانه مورچه كه رسيد واديئى به

 از نبود كاستى را ايشان و نگيرد، پاى زير به را شما تا آيد همى سليمان كه شويد اندر خانه به گفت را ديگران اى مورچه
 از ايد ايستاده آنجا شما كه بداند اگر نيست رنجى او از را خلقى هيچ گفت. كرد همى وى بر مورچه كه بود ثنا اين و آن

 پس. بود داده را او خداى كه نعمتها خرمى از بخنديد سليمان. ١٩: ٢٧ قَـْوِلها من ضاِحكاً  فَـَتَبسَّمَ . بشود ديگر سوى
 َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َربِّ : گفت سليمان پس. شدند ها خانه در همه مورچه و بيستادند سپاه همه و باستاد الّسالم عليه سليمان
 را پدرم و مرا كه بكنم نعمت اين شكر تا ده توفيق مرا! رب يا: گفت. ١٩: ٢٧ واِلَديَّ   َعلى وَ  َعَليَّ  أَنـَْعْمتَ  الَِّتي نِْعَمَتكَ 
 جرير بن محّمد اغفل ما ذكر: فا...  بپسندى تو چنانكه كنم نيك كار و ،١٩: ٢٧ تـَْرضاهُ  صاِلحاً  َأْعَملَ  َأنْ  وَ  دادى،
. بيشتر حكمت وى در و تر لطيف چيزى نيكوتر حديثى جا هر النمل حديث و سليمان اخبار من الكتاب هذا صاحب
 ُحِشرَ  وَ : گفت تعالى خداى كه است آن الّنمل خبر اما. است بسيار فوايد او اندر اّال  كرد ياد نبى اندر را آن تعالى خداى

 بود چنين اين قّصه و. ١٨ -١٧: ٢٧ النَّْملِ  وادِ   َعلى أَتـَْوا ِإذا َحتَّى يُوَزُعونَ  فَـُهمْ  الطَّْيرِ  وَ  اْإلِْنسِ  وَ  اْلِجنِّ  من ُجُنوُدهُ  ِلُسَلْيمانَ 
  كرامت ملك تمامت را سليمان مر تعالى خداى كه

 ٩٤٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 گفتى سخن كسى كمتر يا بيشتر راه ماهه يك پادشاهى اندر كجا هر و بود كرده او خبر صاحب را باد كه بود آن و كرد
 باد بلند، و درشت اگر و گفتندى نرم اگر خلق همه و دريا قعر در ماهى يا] هوا[ اندر مرغان و ديوان و پريان و آدميان از
 اندر تفسير به و مرغان، و ديوان و پريان از بود نشسته بر سپاه همه با روز يك پس. آوردى سليمان گوش به سخن آن

 واديئى به پس. زمين بر ستوران پشت بر گاه و هوا اندر رفتى باد بر گاه و رفت، همى سپاه اثر بر روز آن كه است چنان
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 ال َمساِكَنُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  َأيـَُّها يا َنْمَلةٌ  قاَلتْ : تعالى قوله بودند، آمده زمين روى بر و داشتند، خانه آنجا مورچگان كه برسيد
 او سپاه و سليمان تا شويد اندر خانه به مورچگان اى: گفت مورچه. ١٨: ٢٧ َيْشُعُرونَ  ال ُهمْ  وَ  ُجُنوُدهُ  وَ  ُسَلْيمانُ  َيْحِطَمنَُّكمْ 

 گوايى وى بر رنجگى كم و عدل به كرد سليمان بر مور آن كه بود ثنايى آن و ندانند، ايشان و نكوبند، پاى بزير را شما
 فَـَتَبسَّمَ ...  نكوبيدى را شما بداندى اگر يعنى. ١٨: ٢٧ َيْشُعُرونَ  ال ُهمْ  وَ : گفت نيست، رنج به وى از خلق كه داد،

 را او مور سخن كه داد ملك چنين را او مر كه را خداى نعمت شادى از بخنديد سليمان. ١٩: ٢٧ قَـْوِلها من ضاِحكاً 
 سپاه همه و بكشيد عنان سليمان پس. مور از تر ضعيف نيست خلقى آب ميان اندر و هوا بر و زمين روى بر و بشنوانيد
 سليمان وفات حديث از پيش: فا ١٩: ٢٧...  َأْوزِْعِني َربِّ : گفت چنين و شدند خانه اندر همه مورچگان آن تا بايستادند

 ها نسخه ديگر در داستان اين چون و ،»عنقا بين و سليمان بين جرى ما القدر حديث: «است آمده عنوانى فا نسخه در
 :آورم مى است نيامده

 از نيكى كه گويند گروهى و. ندانستند تعالى خداى تقدير يك هيچ ايشان از و بود كرده مناظره ميكايل با جبريل نخست
 و كرد نگاه اندر محفوظ لوح به اسرافيل. بگفتند و رفتند اسرافيل سوى ميكايل و جبريل پس. خلق از بدى و است خداى
 به را زنى: گفت سليمان پس. ٧٨: ٤ اهللا ِعْندِ  من ُكلٌّ  ُقلْ  گفت چنانكه جلّ  و عزّ  است خداى از بدى و نيكى: گفت
 ايشان تقدير و است كرده روزى ديگر يك با را ايشان مر تعالى خداى و. دخترى مغرب به را زنى و آمد، پسرى مشرق
 و بياورد و بدزديد را دختر آن و شد مغرب به و برفت سيمرغ پس. كنم خالف را تقدير اين من: گفت سيمرغ. بود چنين
 به كه پسر آن و شد بزرگ دختر اين چون پس. بگرداند تعالى خداى قضاى كه خواست مى و داشت همى خويشتن با

 از اى تخته بر پسر اين و گشت، غرق كشتى نشست، اندر دريا به چون. آمد بيرون بازرگانى به و شد بزرگ نيز بود مشرق
 رسيد، جزيره كنار به پسر چون پس. بود برده بدانجا را دختر سيمرغ كه رسيد جزيره بدان تا رفت همى و بماند كشتى آن

 سر از كنيزك. بود نديده زيبايى بدان صورتى چنانكه نگار، هزار صد چون ديد كنيزكى درخت يكى سر بر و ديد درختستانى
 باز خود قّصه وى. ام نديده آدمى اينجا من كه كيستى تو گفت و گشت عاشق. وى بر خو ديد را پسرى و بنگريد درخت
 آن لب بر بزرگ ديد پوستى بنگريد جوانمرد. بكشد ترا و بيايد سيمرغ اين اكنون ام، سيمرغ كنيزك من گفت دختر. گفت
 پسر برفت، سيمرغ چون) ؟... ( پوست بدان پسر بود سيمرغ آمدن وقت چون. بود) ؟( حزه پوست آن كه گويند و جزيره
 همى و آمدندى...  آن بزير پسر و دختر پس. گرفت بار دختر...  تا ببود دختر با و برشد درخت به و آمد بيرون

 را سيمرغ سليمان. گرفت بار وى از دختر و آمدند گرد دختر آن با پسر آن كه كرد آگاه را سليمان جبريل پس. بودندى
 ... قضا گفت

 ٩٤٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 نهاد اندر پوست بدان را دختر و بيامد سيمرغ. كن حاضر گفت سليمان. دارم من را را دختر كه نشد: گفت سيمرغ. شد
 قدرى، اى: گفت را سيمرغ سليمان پس. آمدند بيرون دو هر! آى بيرون: گفت را دختر مر سليمان. آورد سليمان پيش و

 بيرون مرغان ميان از و شد خجل و خورد تشوير سليمان از سيمرغ پس. زدندش همى و قدرى اى: گفتند همى ويرا مرغان
 او بر كه اسبان كار اندر السالم عليه سليمان حديث: صب و ص: عنوان ٤٣٢ ص! مرغان و خاليق از گشت نفور و آمد

 روايت است، نزديك ما اساس نسخه به صب و ص نسخه دو عبارتهاى چون -.الخيل مع سليمان خبر: فا. كردند عرضه
: السالم عليه سليمان قّصه اندر گفت تعالى خداى كه است آن الخيل خبر: آورم مى است ديگرگون اندكى كه را فا نسخه

 بر را اسبان اين و بود اسب هزار را سليمان كه آمد چنين اندر تفسير به. ٣١: ٣٨ اْلِجيادُ  الصَّاِفناتُ  بِاْلَعِشيِّ  َعَلْيهِ  ُعِرضَ  ِإذْ 
 :داشتندى دوست جهان اين از چيز دو پيغامبران و كردند همى عرضه وى

 است همين اندر ملكان طبع به و كردن توانند غلبه چيز دو بدين تعالى خداى دشمنان بر كه را سالح ديگر و اسب يكى
 اندر و تورات شريعت اندر كه است چنين اخبار در و. شوند چيره خويش دشمنان بر دارند دوست را چيز دو اين كه

 نماز. خوانند الوسطى صالة را ديگر نماز و نبود، فريضه ديگر نماز تا نمازها اين از) ؟( پيشين پيشين، پيغامبران شريعتهاى
 آن بهر از و است، ميان اين اندر ديگر نماز و خفتن، نماز و است شام نماز روز آخر و پيشين، نماز تا است بامدادين
 صالة كه گفتند چنين مفّسران و ،٢٣٨: ٢  اْلُوْسطى الصَّالةِ  وَ  الصََّلواتِ  َعَلى حاِفُظوا قرآن اندر گفت چنين تعالى خداى
 را اسبان و ديگر، نماز وقت اول بنشست سليمان. او اّمت و سليمان بر بود فريضه ديگر نماز پس. العصر هى الوسطى
 او با كه يمن ملوك آن از بود آورده سبا از سليمان كه بود آن تازى اسب هزار آن كه گويند ايدون و كردند، همى عرضه
 طالوت و جالوت از داود و. بود مانده ميراث به و بودند داود اسبان از كه گفتند گروهى و بود، بستده بودند كرده حرب
 عرضه نهصد چون. كردند عرضه او بر اسبان آن پس از و بودند، كرده حرب ايشان با كه. بودند ستده عمالقه ملوك از

 و سخت، شد تافته سليمان. گذشته وقت از ديگر نماز و بود شده فرو آفتاب نگريست، آفتاب به سليمان كردند،
 َعنْ  ماال يعنى ١٨٠: ٢ َخْيراً  تـََركَ  ِإنْ  كقوله المال يعنى ٣٢: ٣٨ اْلَخْيرِ  ُحبَّ  َأْحَبْبتُ  ِإنِّي: گفت و كرد مالمت را خويشتن

 َتواَرتْ  َحتَّى الصالة عن يعنى ٣٧: ٢٤ اهللا ِذْكرِ  َعنْ  بـَْيعٌ  ال وَ  ِتجارَةٌ  تـُْلِهيِهمْ  ال كقوله رّبى صالة يعنى ٣٢: ٣٨ رَبِّي ِذْكرِ 
 از تا آمد من دل اندر جهان اين دوستى گفت و كرد عتاب خويشتن با سليمان. الّشمس غابت يعنى ٣٢: ٣٨ بِاْلِحجابِ 

 همه را اسبان اين: گفت. ٣٣: ٣٨ َعَليَّ  رُدُّوها: گذشت وقت از نماز و شد فرو آفتاب و شدم مشغول خداى نماز
 اكنون. ببريد و بزنيد پايها و گردنها را اسبان همه اين: گفت. ٣٣: ٣٨ اْألَْعناقِ  وَ  بِالسُّوقِ  َمْسحاً  َفَطِفقَ . من بر بازگردانيد

 لكن و تفسير، كتب بيشتر و مقاتل و قتاده و عباس ابن تفسير اندر است، علما و مفّسران همه كتب اندر معنيى چنين اين
 وقت از نماز تا آمد سهو را پيغامبرى اگر كه ايرا از آيت اين اندر نپسنديدند را تفسير اين متكّلمان و مفّسران و حكما
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 نه تأويل چنين اين و آمد، واجب كجا از كشتن ايشان بر و كشتن، بايست را ايشان كه بود گناه چه را اسبان اين بشد،
  ستم پاى چهار بر است صواب

 ٩٤٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 داشت، نيكو به است آمده خبرها الّسلم عليه پيغمبر از و كند، ادب كه بايد...  نتابد بر او كه نهند بر بارى يا كردن
 اسب بر كچون يعنى مسازيد، كرسى ستوران از گفت. كراسى دوابكم تتخذوا ال: گفت. ستوران ميان از بخاّصه ايشان
 به و. باشد گشته مانده كه بياسايد نيز وى تا مسازيد كرسى را او و آييد فرود ستادن، خواهيد جايى چون برانيد، و نشينيد
. بود بشت اندر ها گره را او كه مجنبانيد را اسب بشت گفت اذيالها فانّها اعرافها تّقصوا ال: كه است چنان ديگر خبرى
 مگس دمها كه مبريد دمش و. مذابها فانّها اذنابها تخرموا ال و. باشد سخت سرما و شود برهنه بجنبانى بشت را اسب چون
 بود، نهى كردن برهنه بشت و بريدن دم اگر پس. بود بزه ترا و دارد رنجه مگس را او ببرى دمش چون و است او ران

 لكن و بزنند، گردن و پاى و دست را اسب گناه بى كه نماند پيغامبران فعل به اين و بود، نهى بيشتر بريدن پاى و دست
 المؤمنين امير از است كرده روايت حنفيه بن محمد كه است آن دانند قرآن معانى كه كسانى آن و حكمت اهل سوى اين
 .-چاپى ٤٣٣ ص -.السلم عليه طالب ابى بن على

 بن سليمان ايّام فى العجم ملوك اخبار: فا. الّسالم عليه سليمان عهد اندر عجم ملوك اخبار: صب و ص: عنوان ٤٣٤ ص
 .الّسالم عليهما داود

 گفت: فا. شويم سليمان بن رحبعم حديث باز پس بگوييم، سليمان عهد در عجم ملوك حديث اكنون: صب و ص: ١ س
 و كيكاوس او نام بود پسرش كيقباد از پس و سليمان، از پيش گذشت او حديث و بود، كيقباد وقت بدان عجم ملك
 شام از فرود چه هر سليمان و بود، او هم ترك ملك و داشت، او هم تركستان و مشرق حدّ  تا و داشت او همه عجم ملك
 و فرستاد كس سليمان سوى كيكاوس و نكرد، آهنگ هيچ مشرق سوى و داشت مغرب حدّ  و سبا و حجاز ناحيت و بود
 شدند، او فرمانبردار ديوان تا فرمود سليمان و. كنند بنا را شهرها تا كند او فرمانبردار را ديوان كه خواست حاجت وى از
 وى بر ملوك از دشمن هيچ و داشت مى نگاه را رعّيت و كرد قهر را دشمنان و بكشت را شهرها همه مهتران كيكاوس و

 سپهساالرى را كيكاوس اين و. بود حدّ  ترك آن و او ملكت ميان جيحون رود و كرد، بلخ به خويش مسكن و نشد، چيره
 را نواحى آن و بود سيستان مهتر و نبود تر مردانه او از جهان اندر كه بود مردى رستم اين و دستان، بن رستم او نام بود
 و نبود، نيكوتر او از زمان بدان جهان اندر كه بود مردى و سياوش، او نام بود پسرى را كيكاوس اين و بود داده بدو

 اديب پس. شد بزرگ تا پرورد همى و ببرد را او رستم و بپرورد، و برد سيستان زمين به تا داد رستم به را پسر آن كيكاوس
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 همه چون و بياموختش، سالح و لشكركشى رسوم و سوارى و شد بزرگ و آموزد، ادب را او تا] ٨١ b فا[ بنشاند را
 .برد پدرش كيكاوس پيش و برگرفت سيستان از را او ستم و شد، ساله بيست و كرد تمام آداب

 و بود، خواسته زنى به را افراسياب دختر كيكاوس روزگار آن اندر و كرد شادى خصلتها همه با بديد را او كيكاوس چون
  افراسياب و. بسيار خواسته با دهد بدو دختر كه بود كرده شرط افراسياب

 ٩٤٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نفرستاد هيچ و برگذشت سالى و. بفرستد نيز خواسته تا خواسته زمان مالى و بود، فرستاده دختر

. خواند خويشتن به را او و شد عاشق وى بر و بديد را او افراسياب، دختر پدرش، زن اين. آمد باز پدر سوى سياوش چون
 كه كرد تباه حّدى به تا و كرد بد وى با را پدرش زن آن. نكنم وفايى بى خويش پدر با من: گفت و نكرد فرمان سياوش
 اى پذيرفته كه خواسته اين كه ترك، ملك افراسياب، سوى بود كرده بيرون لشكرى كيكاوس و. بكشد را او تا خواست
 كه گفت را رستم مر و بكشد، را او كه ترسيد و شد، بد او با پدرش كه ديد چون سياوش. كنيم حرب تو با اّال  و بفرست

 اين رستم. بكنم حرب اين من تا كند، سپهساالر فرستد مى افراسياب سوى كه سپاه اين بر مرا تا خواه حاجت پدرم از
 چنين را او و فرستاد افراسياب حرب به و گردانيد ساالر سپه را سياوش و كرد اجابت را او. بخواست كيكاوس از حاجت
. برفت و بكشيد لشكر سياوش. كن حرب وى با نه اگر و بفرستد، است پذرفته كه خواسته اين و كند وفا اگر كه گفت
 با تا!) ويسه؟ پيران( وسقان بن فيروزان او نام ترك سرهنگان از كرد بيرون را سرهنگى افراسياب رسيد افراسياب نزديك چون

 .كردم صلح افراسياب با من گفت و كرد نامه پدر سوى سياوش و كرد، صلح سياوش

 عهد و نكنم وفايى بى من: گفت سياوش. كن حرب او با و بشكن عهد و صلح اين گفت و نپسنديد صلح آن كيكاوس
. شود او سوى بدان خواست زينهار افراسياب از و كرد ميان اندر را فيروزان آن هم و شدن، نيارست پدر سوى و نشكنم،
 سپاه آن و بازداشت، دست را پدر سپاه و شد افراسياب بسوى خويش خاصگيان با سياوش و كرد، اجابت را او افراسياب
 .بازگشت كيكاوس بسوى

 سال چند بدين و ،!)فرى؟ گيس( گيفسرى دختر آن نام داد بدو زنى به را خويش دختر و بپذيرفت را سياوش افراسياب و
 را يكى بود پسر دو را افراسياب و. بترسيد او از خويش ملك و بديد وى سواريهاى و سياوش ادبهاى آن افراسياب. برآمد
 تباه سياوش بر را افراسياب برادر اين و پسران اين. كندر وى نام داشت برادرى و شيده، نام را ديگر و) سرخه( سهره نام

 سياوش زن كه افراسياب دختر آن و. بكشيد را سياوش كه بفرمود را ايشان افراسياب تا بترسانيدند وى از را او و كردند
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 تا كردند حيلتها و دادند داروها داشت بار سياوش از كه را دختر آن و بكشتند، را سياوش ايشان پس. داشت بار بود،
 بار تا بر خانه به را اين گفت و نهاد اندر) پيران؟ كذا( فيران دست به را دختر افراسياب پس. نيوفتاد و بيوفتد، وى از بچه
 .بكش آمد پسر اگر. بنهد

 پنهان افراسيابش از. بكشد را كودك آن كه نداد دل را فيران. آمد پسر بنهاد بار چون. برد خانه به را دختر) پيران؟( فيران
 از را مردى. بشنيد خبر اين كيكاوس. رسيد مردان بجاى تا داشت همى را پسر آن و نهاد، نام كيخسرو را او و كرد

 و نشناخت، را او كس چنانكه تركستان، زمين به شد افراسياب شهر به تا گودرز، بن گيو او نام بفرستاد خويش سرهنگان
 .بيارد و بگيرد حيلت به مادر با تا كه كرد طلب را سياوش پسر آن

 بنزد ترا گفت را او مر و بديد را سياوش پسر كيخسرو تا كرد حيله و بنشست تركستان در بر سال يك گيو آن و
. آورد كيكاوس سوى و برداشت مادر با را كيخسرو پس. است تركستان ملك از بيش وى ملك تو، پدر پدر برم كيكاوس
 با كرد بيرون را رستم و شد، شاد بديد را او چون كيكاوس

 ٩٤٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را تركستان و كنيد حرب او با و رويد افراسياب نزد كه بفرمود و بسيار، داد سپاهى را ايشان و طوس او نام ديگر سرهنگى
 .بجوييد او خون و خواهيد، باز سياوش كين و كنيد ويران

 سپاه از و شد، هزيمت به افراسياب و كردند حرب و بسيار، سپاهى با آمد بيرون ايشان روى به افراسياب و برفتند، ايشان
 طوس و بكشت خويش دست به رستم را افراسياب برادر دو هر و كردند، اسير را خلقى و آمد كشته بسيار خلقى او

 كرد، يمن آهنگ و بكشيد سپاه كيكاوس پس. آمد گرد كيكاوس بر سپاه و بكشت، خويش دست به را افراسياب پسران
 دشمنى چون. رفت نتوانستى كسى حرب به و] ٨٢ a فا[ بود زده فالج و بود را ابرهه بن االدعار ذو روز آن يمن ملك و

 .بفرستادى سپاه شدى، پيدا

 با و عرب، همه از و قحطان، و حمير از آمد يمن سپاه با و برنشست خويش تن به ملك آن بيامد، كيكاوس چون
 كيكاوس حال چون سپهبد رستم و افگند، فرود چاهى به و كرد اسير را او و بشكست را كيكاوس و كرد حرب كيكاوس
 سپاه با يمن ملك. بستاند وى از را كيكاوس و كند، حرب يمن ملك با كه آورد بيرون سيستان از بسيار سپاهى باز بشنيد
 رستم با يمن ملك پس. شد كار اندرين سال يك و دو، هر كردند اى كنده و شدند برابر لشكر دو هر و آمد، باز او پيش
 و گشت باز و بنبشتند صلحنامه آن و بستد را كيكاوس رستم. گردد باز رستم و دهد باز را كيكاوس آنكه بر كرد صلح
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 داد، بدو زابل و سيستان ملك و كرد، آزاد بندگى از و نبشت اى نامه آزاد را رستم كيكاوس و بنشاند، ملك به را كيكاوس
 .نه سر بر تاج و بنشين، تخت بر و رو سيستان به كه بفرمود و زر، از هايى پايه و سيمين تخت و دادش زرّين تاج و

 بزيست سال پنجاه و صد تمامى كيكاوس و بود، او دست به پادشاهى آن بزيست تا و بنشست خويش ملكت به رستم و
 .نهاد سر بر تاج و بنشست ملك به كيكاوس بن سياوش بن كيخسرو و. بمرد و

 .داشتى بلخ به نشست: صب. داشت بلخ به الملك دار و خويش نشستگاه و: ص: ٥ س

 .»افراسياب دختر داشت، زنى به ترك ملك آن از« دخترى كيكاوس كه است اين از سخن: صب و ص و اساس: ١٥ س

: فا. شد عاشق بديد]  سياوش[ را او افراسياب دختر: صب. شد عاشق سياوش بر افراسياب دختر: ص: ٤ س ٤٣٥ ص
 .خواند خويشتن به را او و شد عاشق وى بر و بديد را او افراسياب، دختر پدرش، زن اين

 .گرفتم ص و صب نسخه از را افزوده عبارت: صب: ٢١ -٢٠ س

 نام جايى: فا نسخه در است، »پيران« صب و ص نسخه دو در سپرد بدو خود دختر كه افراسياب سرهنگ نام: ٢٤ س
 در: صب و ص نسخه است گفتنى. است »فيران« تر پايين جايى در و!] ويسه؟ پيران[ »وسقان بن فيروزان« سرهنگ اين
 .آورد مى »فيروز« را »پيران« افراسياب سرهنگ نام بعد سطر چند

 ٩٤٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پسر گيو ص، نسخه و اساس در فرستد مى توران به خسرو يافتن به كيكاوس كه سپهساالرى نام: صب: ١٠ س ٤٣٦ ص
 س ٤٣٧ ص.» شد افراسياب شهر به او و گودرز، نامش بزرگ بود ساالرى سپاه: «صب نسخه اين در ولى است گودرز
 سياه جامه بود چون مصيبت را مردم كه ندانستند هرگز و بمرد، پس بزيست سال پنجاه كيكاوس: ص و صب: ١٧ تا ١٤
 و كردند سياه ها جامه و گرفتند مصيبت پس. بكشت را سياوش افراسياب كه آمد خبر كه وقت آن تا كبود، يا كردن بايد

 .ماند باز آنگه از مصيبت رسم و كردند زارى و خروش

 و ص: ١ س الملك سياوش بن كيخسرو خبر: صب و ص الملك، سياوش بن كيخسرو حديث: فا: عنوان ٤٣٨ ص
 به اّما كيخسرو داستان از است ديگرى تحرير: فا اندكى، است ناهمسان انشا به و همانند محتوا به نسخه دو اين: صب

 .است يكى مضمون
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 زن آن از را او و بود، كرده زنى به ترك مهتران از مهترى دختر شد مى افراسياب زينهار به كه آنگاه سياوش و: فا: ١٢ س
 اين و داشت، باز دست شهر بدان پسر آن با را زن آن كرد زنى به را افراسياب دختر چون پس. افرود او نام آمده پسرى
 چون پس. است او برادر افرود كه دانست همى كيخسرو و بگرفت شهر آن پادشاهى و شد بزرگ سياوش پسر افرود

 او از و ميازار را او رسى او شهر به چون گفت و كرد وصّيت وى با برادر بهر از و داد سپهساالرى را طوس كيخسرو
 .شو افراسياب حرب به و بگذر

 طوس حرب به خود و فرستاد او پيش سپاه افرود كيخسرو، برادر رسيد، افرود شهر به چون و بكشيد سپاه طوس پس
 و گرد باز. نسازم حرب و كنم نيكوى تو جاى به كه فرمودست مرا او و ملكى برادر تو گفت را او طوس. آمد بيرون

 كيخسرو به خبر و شد كشته و ساخت حرب و نكرد فرمان افرود. شوم افراسياب سوى و بگذرم من و باد، ترا پادشاهى
 .بكشت را او و كرد حرب برادرت با طوس كه آوردند

 بفرمود و داد وى به سپهساالرى و بود سپاه آن اندر كه خويش عمّ  برزفره به كرد نامه و گرفت خشم طوس بر كيخسرو
 ... فرستاد كيخسرو در به و كرد بند را طوس برزفره...  فرست من سوى و كن بند را طوس كه

 و ميازار را او بگذرى وى شهر به چون گفت كرد وصّيت برادر به را او كرد سپاهساالر را طوس چون: صب: ١٥ س
 .كيخسرو عمّ  زافره او نام بود پسرى را كيكاوس: آمده هم پيشتر سطر چند -كرد وصّيت چنين هم را زافره و بگذر

 را وى و تركان، شهرهاى از شهرى به بود كرده زنى به زنى شد، زينهار به كه آنگه سياوش: ص: ١٥ س

 ٩٤٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و فرستاد باز پدرش بنزديك پسر با را زن آن كيخسرو، مادر كرد، زنى به را افراسياب دختر چون فرود، او نام آمد پسرى
 .بگرفت شهر آن پادشاهى و شد بزرگ خويش شهر بدان سياوش پسر فرود اين

 اين و..  كرد وصّيت خويش برادر به را او كرد ساالر سپاه را طوس چون است او برادر اين كه دانست همى كيخسرو
 آمد دختر شد، كشته فرود و كرد حرب طوس با فرود اين..  كرد وصّيت چنان هم را -كيخسرو عم سياوش، برادر -زافره
 و خويش عم زافره سوى كرد نامه. آمد خشم را كيخسرو. بكشت را او و كرد حرب برادرت با طوس كه كيخسرو سوى
 در -... بفرستاد و كرد بند را طوس زافره...  فرست من سوى و كن بند را طوس كه بفرمودش و داد وى به ساالرى سپاه
 .است آمده كيخسرو عم »فريبرز« جا همه ما اساس نسخه
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 سپاه آمد افراسياب به خبر چون. افراسياب سوى بكشيد سپاه و بفرستاد و كرد بند را طوس زافره: ص: ١٠ س ٤٣٩ ص
 و خويش عم زافره: ... صب...  بود پرورده او را كيخسرو كه سرهنگ آن را،]  پيران فيران: ظ[ فيروزه آن و آورد بيرون
 كه را]  پيران فيران: ظ[ فيروز آن و...  فرست من سوى و كن بند را طوس كه بفرمودش و. داد وى به ساالرى سپاه

 :فا...  كرد ساالر سپاه بود پرورده او كيخسرو

 خويش عم زفره بر به كرد نامه و گرفت خشم طوس بر كيخسرو...  بود كيخسرو عمّ  و برزفره، او نام پسرى را كيكاوس
 شود افراسياب سوى تو و فرست من سوى و كن بند را طوس كه بفرمود و داد وى به ساالرى سپه و بود سپاه آن اندر كه
... 

 را او تازى به كه بود پرورده را كيخسرو كه) ويسه پيران( ويسگان سران با كرد بيرون تركان از بسيار سپاهى افراسياب
 :چاپى متن ١٠ سطر در ما اساس نسخه در -خوانند، وسقان فيروز

 نيست چاره گفتا و كرد گرد سپاه كيخسرو: ص و صب: ٦ س ٤٤٠ ص -.است فريبرز، برزفره زافره،: از تصحيفى زواره
 كيخسرو: فا. خوانند سبر شاه و فراخ هست دشتى آنجا بلخ، به آمدند گرد وى در به همه تا. نكشم افراسياب از كينه تا

. نخواهم باز تركان از پدر كين تا نيست چاره مرا گفت و كرد آگاه را ايشان و بخواند را رعّيت و مهتران و كرد گرد سپاه
 را آن و بزرگ و فراخ بود دشتى آنجا و بلخ به آمدند گرد وى بر همه تا خواند باز همه سپاهها و كرد نامه جاى هر به و

 ... خواندندى) ستور: شايد( ستون شاه

 چين راه از شو اندر تركستان به گفت ديگر سوى از بفرستاد ميالد او نام سپاهى با ديگر سرهنگى و: صب و ص: ١٨ س
 .برد نمى نام سرهنگ اين از فا نسخه در -)نهروان بن اعصن: ص( نهروان بن اعص نام بخواند ديگر سرهنگى و

 را او و برسخان او نام بود برادرى را افراسياب كرد، او دست زير را همه و بفرستاد او با را برادر چهار: صب و ص: ٧ س
 و بريده او بينيش و گوش و بود كشته او را سياوش و برادران همه از داشتى تر گرامى

 ٩٥٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 را ويسه پيران و آورد جمع تركستان از سپاهها]  افراسياب[ نيز و: فا. كرد همى طلب را او عالم همه از كيخسرو
 را او و نام گرسيوز بود، برادرى را افراسياب و كرد، او دست زير و بفرستاد وى با خويش برادر چهار و گردانيد سپهساالر

 از طلبيد مى را او جهان همه كيخسرو و بود كشته را سياوش كه بود آن گرسيوز اين و داشتى تر گرامى برادران همه از
 ... سياوش خون براى
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 ديد را او بود، او پروردگار كه ديد را]  پيران[ فيروز برسيد گودرز علم به] كيخسرو[ چون: صب و ص: ٨ س ٤٤٢ ص
 و كشيد باز عنان بود، كرده بجايش نيكوييها و را او مر او پروردن آن آوردش ياد و بسوخت دل را كيخسرو. افتاده كشته
 من سپاه با و شو زاستر من پيش از كه ترا نگفتم مرد بزرگوار اى: گفت و گذاشت فرو چشم از آب و داد بوسه او سر بر

 .مكن سپر افراسياب پيش خويشتن و كن حرب

 در. شدى هالك تا آمدى من سپاه پيش. او زبان بر و افراسياب كيد بر شدى فريفته! اندام به كن وفا و زبان به راست اى
 ... گريست همى و كرد همى نوحه و تو، راست دل دنيا

 و گوش و بود، زنده هنوز و كردند جدا پاى از بند و بياوردند را گرسيوز تا بفرمود پس] كيخسرو: [فا: ٣ س ٤٤٣ ص
 از صب و ص هاى نسخه -... كشتند و ببريدند گلوى پس. بكردند او با بود كرده سياوش با را او چه هر و ببريدند بينيش
 .كند مى ياد »برسخان« به افراسياب برادر

 نسخه از »كيخسرو دست بر افراسياب كشتن خبر« عنوان نيامده، عنوانى نسخه دو اين در: فا و ص: عنوان ٤٤٤ ص
 :آورم مى را آن متن من و است ديگرگون اساس حتى و ما هاى نسخه ديگر با صب نسخه اين روايت. شد گرفته صب

 گاه را گودرز پس. آيد باز زود سياوش، پدرم، كين كه است آن كردن ببايد را ما كه كارى نخستين گفت كيخسرو پس
 و بگزين مرد هزار سى كه بفرمود را او پس مرد، مردان همه بود، پسر دو و هشتاد را گودرز اين و حرب، تدبير از كرد
 پس. سپاه آن با بفرستاد خويش آن از پسر هشتاد گودرز پس. فرست افراسياب حرب به و سپار، نوذران طوس به را ايشان
 او و. سياوش فرود منست، برادر جاى كه نگذرى جاى فالن تا نگر گفت را طوس كيخسرو و برفت و بكشيد سپاه طوس
. بود آبستن او برفت آنجا از چون. بود كرده زنى به را او بود گذشته جيحون از سياوش چون كه تركستان از بود زنى را

. مرو كه بود گفته كيخسرو كه برفت راه بران طوس پس. بود مردانه مردى و شد بزرگ و كرد نام فرود و بيامد پسرى پس
 جاى از و آمد سخت را كيخسرو. رسيد كيخسرو به وى مرگ خبر و شد، كشته فرود و افتاد حرب طوس و فرود ميان و

 چون. فرست من سوى و كن بند را او آمد، كار اين چون طوس از كه خويش عم به كرد نامه و آمد حركت در نشست
  بزودى بيامد، نامه

 ٩٥١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كه رسيد افراسياب به خبر و رسيد رود كاسه به تا برفت سپاه با خود و كيخسرو، بنزديك فرستاد باز و كرد بند را طوس
 گودرز پسر دو و هفتاد و بنيرو سخت كردند حربى و بسيار لشكر با بفرستاد را برادران افراسياب. كرد بيرون بزرگ سپاهى
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 چون پس. داشتيد باز دست من فرمان كه رسيد آن از شما به اين: گفت كيخسرو و شد، هزيمت به سپاه و شد، كشته
 اسفهدار را گودرز. كرد گرد سپاه و بخواند، را او و اصفهان، به گودرز به فرستاد كس كيخسرو آمد، بر گاه چند يك
 از گودرز و بگريخت افراسياب و. هزيمت را افراسياب و كرد حرب و برفت گودرز و فرستاد، افراسياب حرب به و كرد
 -كيخسرو چون( كيخسرو چون. بكشندش تا بفرمود كيخسرو و كيخسرو پيش بياوردش و بگرفتش تا شد همى او پس

 اين از روى كرد، شاد پدر كشيدن كينه از خود سينه و كشت باز را پدر كشنده و برسيد خود مراد به) آورده مكّرر نسخه
 و بگردانيد، پادشاهى از روى و شد مشغول خداى پرستش به و كرد قرار عال و جلّ  ايزد درگاه بر و بگردانيد فانى جهان
 تو چون كه گفتند بيكبارگى شدند، نوميد مردمان چون. نكرد كس فرمان اى، باز پادشاهى به كه كردند زارى چند هر

 و كرد او سوى سر. كيخسرو ملك بيت اهل از بود مردى وقت بدان و. كن پديد پادشاهى را ما بگرفتى، ايزد پرستش
 مشغول كردن عبادت به جايگاهى و شد ناپديد كيخسرو شب آن و كرد، پادشاه را لهراسب و بپراگندند خلق. بود خاموش

 اين اندر بيايد لهراسب خبر و. مرد كجا كه نداند كس و نديد را او كس بود، رفته آنكه پس از و بمرد، آنجا هم و شد
 .الّسالم عليه داود بن سليمان پس در گرديم باز اسرائيل بنى ملكان حديث به اكنون ما و كتاب،

 :ص. ولده ملك و ملكه و سليمان بن رجعيم خبر: فا. الّسالم عليه سليمان بن رجعيم خبر: صب: عنوان ٤٤٧ ص

 .الّسالم عليهما داود بن سليمان بن رجعيم خبر

 .هندوستان ملك رزح بر: ص. رزح او نام هندوستان ملك: فا. بود زرج ملك اين نام: ص: ٩ س

 .الهند ملك زرح و ايشا و اسا خبر: فا. الهند ملك زرح و ابيا بن آسا خبر: ص و صب: عنوان ٤٤٨ ص

 مخالف را پدر دين و دارى باز همى پرستى بت از را خلق اين تو كه شنيدم چنين گفت مادرش: فا: ١٠ تا ١ س ٤٤٩ ص
 پدر از نه تو كنى چنين اگر و شوى، مخالف را خلق همى تو كه بود خوب نه اين و كنند، حرب تو با مردم و شدى،
 مرا بود ترا كه بدى و ننگ هر كه نيز خود بهر از و تست بهر از گويم همى من اينكه و نيستى، سزا را ملك و خويشى

 من: گفت مادرش. بود كافرى بتان پرستيدن بايد را تعالى خداى و بردن بايد من فرمان ترا مادر اى: گفت ملك پس. بود
 .ندارم باز دست را قوم دين و پدران دين

 را اى خليفه و. نماند حّقى هيچ من بر ترا و ببريد رحم تو و من ميان! مادر اى پس: گفت ملك

 ٩٥٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 ديگر نكرد محابا را مادر او كه گفتند و بترسيدند ملك از همه بديدند آن مردمان چون...  برد بيرون را مادرش تا بفرمود
 ... كند كى را كس

 همى دعا او پس از و بودند ايستاده اندر مسجد به مؤمنان همه و گفت. الّراحمين ارحم يا: صب و ص: ٧ س ٤٥٤ ص
 ترا و ببريد خلق همه از طمع او كه بينى همه و دانى همى تو و است ضعيف تو بنده اين! ربّ  يا: گفتند همى و كردند
 ... افگند اسا بر خواب جلّ  و عزّ  خداى. مسپار دشمنان دست به را او خواند همى

 قّوت جلّ  و عزّ  خداى با ترا! بدبخت و ضعيف بنده اى گفت و فرستاد كس او زى اسا: صب و ص: ١٠ س ٤٥٥ ص
 لشكر تيراندازان. آييد پيش اندازيد تير كه هر: گفت زرخ. گويى همى چه كه ندانى و كردن نتوانى غلبه را او و نيست
 بكشيد تن يك تيرى هر به و شمااند عدد از كمتر خود ايشان كه بيندازيد تير يكى مردى هر: گفت را ايشان. آمدند پيش
 .بفرستاد را فريشتگان جلّ  و عزّ  خداى. نماند كس خود

 ... بكشت را او و بود انداخته كه بزدند را كس آن باز و بگرفتند تيرى هر كردند يله كمانها از تيرها آن چون

 از ايشان خواسته آن و برويد تا بفرماى را قومت گفت و كرد آگاه را او جل و عزّ  خداى: صب و ص: ٤ س ٤٥٦ ص
 به اسا و كشيدند همى خواسته و آمدند بيرون خلق پس. كرد منادى اندر شهر به اسا. برند شهر باز دريا لب از سيم و زر

 بنشست ملك به زنى او پس از و كرد داد و عدل و بنشست ملك به پسرش او پس از و سال، بيست بنشست اندر ملك
 .اهللا شاء ان بگويم همه اين و

 از كه ملكان آن اخبار: صب. كردند پادشاهى اندر اسرائيل بنى به اسا پس از كه ملكان آن اخبار: ص: عنوان ٤٥٧ ص
 كه است آمده ديگر اى گونه به خبر نسخه اين در -.ايشا از بعد اسرائيل بنى ملوك خبر: فا. بودند اسرائيل بنى به اسا پس
 :آوردم مى

 به زنى او از پس و بمرد، و كرد پادشاهى سال پنج و بيست و بود ايشا بن ماقط بحر او نام بنشست بشر ايشان پس از و
 هفت مّدت بماند او بر ملك و بكشت را همه بودند زادگان ملك اسرائيل بنى اندر چه هر و علقيا، او نام بنشست ملك
 خلق و شد پنهان او از نواس اين. بكشد كه كرد طلب را او زن آن و) ؟( حرمامك پسر نواس نام بود اى زاده ملك و سال،
 و بگرفت را زن اين و كرد خروج و كردند بيعت او با بسيار خلقى شد، تمام سال هفت چون. خواند همى خويش به را

  بگرفت ملك و بكشت

 ٩٥٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 كه كرد همى حيلتها بس و بنشاندندى، ملك به را او برادر كه خواستى جّده آن و بود اى جّده را او و سال چهل مّدت
 و بنشست ملك به سال چهل و بكشت را برادرش و بكشت را خود ى جّده آن و شد، آگاه ملك كند، هالك را او مگر
 عنوانى مبحث اين از پس -.بمرد و كرد پادشاهى سال نه و بيست و) ؟( نواسا نام بنشست پسرش او از بعد و بمرد، پس
 چهار از پس -سنخاريب مع الّنبى شعيا و الملك حزقيا حديث: فا: عنوان -ندارد را ما اساس مبحث دنباله و است آمده
 .٤ سطر با است برابر مانده باز آنچه است، افتاده »فا« نسخه از برگى ظاهرا عنوان اين از سطر

 فساد اسرائيل بنى بگذشت سال سه او ملك از چون و ناقيم بن هاقيم او نام بنشست پسرش او پس از باز: فا: ٤ س
 فساد اسرائيل بنى و شد همى دست به دست اسرائيل بنى ملك آن و داد پند را ايشان پيغمبر شعيا اين و بسيار، كردند
 بگريخت ايشان از او و بكشند را او كه كردند آن آهنگ خواند همى تعالى خداى به را ايشان شعيا چون و كردند، همى
 و بيامد ابليس. گشت پنهان آن ميانه در شعيا و شد باز هم از تا بفرمود را درختى تعالى خداى و شد، بيرون شهر از و

 بر و آمدند شعيا طلب به اسرائيل بنى شد فراهم درخت چون و بماند، بيرون از رداش ريشه تا بگرفتت ميان اندر شعيا رداء
 اندر درخت آن ميان به شعيا كه بدانستند بديدند را او رداى ريشه رسيدند، درخت آن نزديك چون. رفتند همى او پى

 با آمد باز موصل زمين از سال بسيار از بعد نصر بخت پس. كردند نيم دو به شعيا با را درخت آن و بياوردند ارّه. است
 و كرد كور چشمها را ملك آن و بگرفت المقّدس بيت و كرد اسير بود المقّدس بيت به كه را ملك مروان و بسيار سپاه

 با و ملك اين با را اسرائيل بنى و كرد ويران را شهرها همه و المقدس بيت مزكت و بكشت اندر وى پيش را فرزندانش
 ملك و لهراسب، پسر و بود گشتاسپ روز آن عجم ملك و عجم، ملك پيش برد بابل زمين به را همه و كرد برده پيغامبران

 چون و شوم، گشتاسب خبر به باز و گويم لهراسب خبر اكنون و داد را نصر بخت گشتاسپ همه المقدس بيت و شام
 را او خلق و كرد توبه و آمد باز خود ملك با و بكشت را او و) كين: شايد كذا،( بستد افراسياب از سياوش ابن كيخسرو
 عجم ملك به لهراسب و شب آن شد، ناپديد كيخسرو و كرد اشارت لهراسب به او و كن نامزد ملكى را ما گفتند

 .بنشست

 در نه و ص در نه است نيامده ما هاى نسخه در آن دنبال مطلب و]  لهراسب خبر: [عنوان: ٢٥ س تا ٢١ س ٤٦٠ ص
 .فا در نه و صب

 لهراسب خبر: صب. لهراسب خبر: ص. العراق الى نصر بخت االيفاد و الملك لهراسب خبر: فا: عنوان ٤٦١ ص
 :آورم مى وار نمونه است ديگرگون فا نسخه در عبارتها -الملك

  بنشست ملكت به لهراسب و بداشت، ملك از دست و] شد[ بيرون خلق ميان از كيخسرو پس: فا: ١ س
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 ٩٥٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هر و بگزيد سپاه و نهاد، نام الحسنى را بلخ و كرد بلخ شهر به خود مقام و نشست بر زرّين تخت به و نهاد سر بر تاج و
 و يمن و عراق و شام زمين گفت و فرستاد عراق بسوى را نصر بخت و بداد روزيهاشان بود تر مردانه ايشان از كه كدام
 از بسيار سپاه با برفت نصر بخت پس. دارم نگاه ترك در تا و بنشينم بلخ به خود من و ترا همه روم حد تا مغرب حد همه
 مردمان با و دمشق شهر به شد شام به و شد مغرب سوى و بگذشت دجله از و دجله لب و عراق به تا شد همى و بلخ

 فرزندان از المقّدس بيت به بود ملكى و فرستاد، المقّدس بيت به سپاه با را سرهنگى و بگرفت شهر و كرد صلح دمشق
 گروگانها او از سرهنگ آن و بگرفت المقّدس بيت شهر و كرد صلح نصر بخت سرهنگ با الّسالم، عليه پيغامبر داود
 ... برسيد طبريه شهر به چون بازگشت و اسرائيل بنى مهترزادگان چون بستد

 به و اند بگريخته ما از و مااند رهى بندگان آن كه كرد نامه مصر ملك به و بنشيد نصر بخت و: فا: ٢٠ س ٤٦٢ ص
 خراب را مصر زمين و كنم حرب تو با و آيم تو بنزديك سپاه همه با من نه اگر و فرست من زى را ايشان آمده، تو زنهار
 و آزادانند بلكه نيستند رهى جماعت اين گفت و كرد نامه مصر ملك].  كردم[ شام و المقّدس بيت به چنانكه كنم،

 بيرون مصر ملك رسيد مصر به چون و نهاد مصر به روى سپاه با نصر بخت. نفرستم تو بسوى را ايشان من. پيغامبرزادگان
 و بكشت را مردمان و كرد غارت را مصر همه و بكشت و بشكست را مصر ملك نصر بخت و كرد، حرب او با و آمد
 .كرد برده

 و شدند بيرون شام و مصر زمين از و بگريختند گروهى و كرد برده بيافت اسرائيل بنى از را كه هر و: فا: ١ س ٤٦٣ ص
 بناها آنجا و الّسالم، عليه است پيغمبر مدينه كه آنجا اند، مانده يثرب زمين به جهودان باز سال آن از و رفتند حجاز به

 تا و برفت مصر از نصر بخت و اند مانده هنوز و بودند همى آنجا و القرى، وادى و قريظه و فدك و خيبر چون كردند
 به مغرب از پس. كرد اسير را مردم و بكشت را شهر آن ملك و كرد خراب را آن برسيد كه شهرى هر به و شد، مغرب
 و داشت اميران شهرى هر از و فراوان، هاى خواسته و اسيران از بسيار خلقى با آمد باز دجله لب به و بازگشت عراق
 خراب چنان المقّدس بيت و شام شهرهاى همه نصر بخت و بود اسرائيل بنى اسيران ميان اندر السالم عليه پيغامبر دانيال
 بود، كرده بيرون زندان از را او نصر بخت كه پيغامبر الّسالم عليه ارميا ان و سباع، جز نماند آنجا مردم هيچ كه كرد

 شام شهرهاى با ارميا پس. كنم آبادان را مزكت آن و شهر آن من كه گرد باز المقّدس بيت به كه بفرمود را او تعالى خداى
 به ارميا بود عزير نام را ارميا آن كه گفتند گروهى و بود نشسته خر آن بر و داشت خرى و، شد المقّدس بيت به و رفت
 .انيا عبرانى به و بود عزير تازى
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 :ص. المقّدس بيت به الّسالم عليه ارميا آمدن باز خبر: صب. الّسالم عليه النبى عزير حديث: فا: عنوان ٤٦٤ ص

 ٩٥٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .ندارد عنوانى

. كن آبادان را مسجد آن و گرد باز المقّدس بيت به كه ارميا بسوى فرستاد وحى جلّ  و عزّ  خداى پس: صب و ص: ١ س
 بود عزير تازى به نامش و بود عبرانى به ارميا اين و نشستى بر كه داشت خرى شد المقّدس بيت به الّسالم عليه ارميا چون
 اين و: فا: ١ س ٢٥٩: ٢...  َكالَِّذي َأوْ  گفت است، كرده ياد قرآن اندر وى حديث جلّ  و عزّ  خداى كه آنست اين و

 بيت به ارميا پس ،٢٥٩: ٢ ُعُروِشها  َعلى...  ٢٥٩: ٢  َعلى َمرَّ  َكالَِّذي َأوْ  كرد ياد نبى اندر تعالى خداى كه آنست
 لختى. نيافت نان و نديد را كسى. گرسنه شد اندر ديهى به و يافت يباب و خراب همه را ديهها و شهرها و رسيد المقّدس
 نبود، آب و شد تشنه پس. بخورد و نشست صحرا بر و آورد بيرون ديه از خويشتن با و كرد باز درختان از انجير و انگور
 همى تعجب به و شد اندر ديه به و بربست درختى به را خر آن و بياشاميد، و فشرد كاسه در لختى انگور از حوالى آن در

 آبادان را ويران هاى ديه اين تعالى خداى كه باشد چگونه گفت ،٢٥٩: ٢ َمْوتِها بـَْعدَ  اهللا هِذهِ  ُيْحِيي أَنَّى: گفت و نگريست
 عجب را او لكن و آمد، عجب آنش از نه و رستخيز روز بعث به بودى شكّ  به چنانكه نه كند زنده باز را خلق اين و كند
 و رسيد چاشت وقت به روز پس. آيند باز كجا از مردم شود، آبادان باز شده، ويران چنان شهرى كه آمد جهان اين كار از
 جان تعالى خداى شد، اندر خواب به چون بخفت خود و بست باز درختى به را خر و بنشست، در درختى ميان به شد گرم
 زمين به نصر بخت تا ،٢٥٩: ٢ عامٍ  ِماَئةَ  اهللا َفَأماَتهُ  گفت تعالى خداى چنانكه بماند، مرده سال صد تا و كرد جدا وى از

 آن و خواند در به را نصر بخت و بنشست گشتاسپ پسرش و بمرد بود فرستاده را او كه لهراسب ملك و شد باز بابل
 بيت زمينهاى و ها ديه آن ايشان تا فرستاد باز نيز را پيغمبر دانيال و فرستاد، المقدس بيت به را اسرائيل بنى اسيران همه

 و شام و المقدس بيت و ،٢٥٩: ٢ بـََعَثهُ  ثُمَّ  گفت چنانكه كرد زنده را عزير تعالى خداى آنگاه. كردند آبادان را المقّدس
 پس بود، نشسته اندر ملك به سال سى و صد آنكه از پس مرده، لهراسب و آمده باز خلق و بود شده آبادان شهرها همه
 .شد ملك گشتاسب او از

 .٤٦٦ ص

 .لهراسب بن گشتاسب خبر: صب و ص. الملك گشتاسب خبر: فا: عنوان
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 و است كرده ويران النصر بخت شام زمين گفتند را او بلخ، زمين به بنشست ملك به گشتاسب چون: صب و ص: ١ س
 اندوه آن از را او. است شده آنجا از بيكبار مردم و اند، كرده ها خانه اندران وحوش و سباع المقدس بيت و فلسطين زمين
 ... آمد

 زمين همه نصر بخت كه گفتند را او. بنشست ملكت به گشتاسب بمرد، اندر بلخ زمين به لهراسب چون پس: فا: ١ س
 و شام، زمين و بابل و عراق زمين همه در نيست پاى بر اى خانه چنانكه است كرده ويران المقّدس بيت و فلسطين و شام
 ... بديدندى جهان ويرانى عجم ملوك كه آمد اندوه سخت آن از را او اند، گرفته جاى ويران هاى خانه اندر وحوش و سباع

 ٩٥٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ٢٥٩: ٢...  اْلِعظامِ  ِإَلى اْنظُرْ  وَ  كنم زنده چگونه را خر آن تا بنگر و ٢٥٩: ٢ ِحماِركَ   ِإلى اْنظُرْ  وَ : فا: ١٧ س ٤٦٧ ص
: صب و ص: ٢١ س ٤٦٨ ص ٢٥٩: ٢...  اْلِعظامِ  ِإَلى اْنظُرْ  وَ  كنم زنده چگونه كه را خرت اين بنگر و: صب و ص

 اسرائيل بنى فتنه وقت به نوشت نيكو خطى به تورات شعيا او نام بود پيغمبرى يكى را اسرائيل بنى كه ايت شنوده شما گفت
 ستون كدام كه ندانيم ليكن و شنيديم، خويش پدران از خبر اين ما گفتند ايشان. نهاد مسجد ستونهاى اين از يكى زير و

 ... دانم من گفت الّسالم عليه عزير و است،

 بود پيغامبر كه شعيا از بودى شنيده گفت است؟ چيز چه گفتند. اين از تر درست هست عالمتى مرا گفت: فا: ٢٠ س
 ما گفتند. مزگت ستونهاى اين از است نهاده اندر ستونى زير تورات نسخت كه داود بن سليمان از پس اسرائيل بنى اندر
 كرده آگاه مرا تعالى خداى كه دانم من گفت عزير. است ستون كدام كه ندانيم لكن و پدران، از اخبار به شنيديم اين

 ... است

 خشنود گشتاسب پسر بهمن او پس از و گشتاسب درگاه به آمد بلخ به النصر بخت پس: صب و ص: ١١ س ٤٦٩ ص
 برده و بكشت را ايشان و بيامد او و گرفت خشم اسرائيل بنى بر جلّ  و عزّ  خداى و آمد المقّدس بيت در به باز و كرد
 ... ديگر يكبار كرد خراب مسجد و شهر و كرد

 و كرد آبادان مغرب تا مشرق از جهان و كرد داد و بنشست مملكت اندر گشتاسب پس: صب و ص: ٣ س ٤٧٠ ص
 اين و گويند، زردشت را او كه است پيغامبرى را مغان مر كرد، او كه بود نكرده نصرت چنان را كس هيچ پرستى آتش دين
 و مادر كه مغى شريعت اين و نمود، صواب پرستى آتش و پيغامبرم، من كه كرد دعوت را ايشان و نهاد، وى مغى دين
 اين و داشتن بزرگ خويشتن مر و كردن آبادان جهان و ناكردن ختنه و خوردندى مى و كردندى زنى به خواهر و دختر
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 پايان از پس: صب و ص. اعلم اهللا و كرد، پيغامبرى دعوى كه است نهاده زردشت همه است مغان دين اندر كه شريعتها
 چنين عنوانش و است آمده ما چاپى ٤٨٠ صفحه در كه است عنوانى داراى »صب و ص« نسخه دو باال، مبحث بردن
 .كنيم مى بررسى را آن خود جاى به ما و »الّسالم عليه داود بن سليمان پس از يمن ملوك خبر« است

 او فرزند و بهمن خبر: صب بهمن، بن داراء او فرزندان و بهمن خبر: ص. اسفنديار بن بهمن خبر: فا: ١ عنوان ٤٧١ ص
 .بهمن بن داراء

 ٩٥٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 او ملوك همه و كرد رسولى ملكى هر به و بلخ در بنشست ملك به بهمن برفت عالم اين از گشتاسپ چون پس: فا: ١ س
 مرده عزير و كرده، ملك خويشتن بر را يكى اسرائيل بنى از هم و بودند شده بسيار شام به اسرائيل بنى و داشتند، طاعت را
 او و اسرائيل، بنى ملك بسوى المقّدس بيت زمين به شام به فرستاد رسول بهمن. مانده اندر ايشان دست به تورات و بود

 و شام و عراق و بابل پادشاهى و بخواند را نصر بخت و گرفت، خشم يافت خبر بهمن چون پس. بكشت را بهمن رسول
 :گفت و داد بدو مغرب

 .ببر خواهى چندانكه خواسته، و سپاه كه بفرمود و بودى، كرده چنانكه كن) ن( ويرا را المقدس بيت و برو باره ديگر

 يكى را خويش وزير سه و بگزيد را تن سه علما از و بگزيد سرهنگ سيصد و بگزيد لشكر از مرد هزار پنجاه نصر بخت
 ... بكشيد سپاه و) ؟( احشوش را سيوم و] ٨٨ b فا[ كيرگان بن كيرش ديگر و بهمن، بن دارنوش

 حديث اندر گفتيم و: آورم مى ناگزير است، متغاير چاپى و ما اساس نسخه با بسيار محتوى و عبارت -:صب و ص: ١ س
 او كه گفتند گروهى و بود، گشتاسب پسر خود او كه گفتند گروهى و بنشست گشتاسب پس از بهمن كه عجم]  ملوك[

 و كردى بسيار عبادت و كردى، آبادانيها و بهمن، اردشير گفتندى و خواندندى اردشير لقب به را او و بود اسفنديار پسر
 نبشتى كسى به نامه اردشير چون كه گفتند گروهى و بودى، تواضع با و داشتى بزرگ را مغى دين و پرستيدى، آتش

 و بودى، نيكو كينها و حكمها را او و اهللا، لقدرة المقرّ  اهللا خادم و اهللا عبد اردشير من: نبشتى چنين و نبشتى خويشتن
 بودش دخترى و ساسان، او نام شده بزرگ بود پسرى را او كه خواندندى ساسان ابو كنيت به را وى و بابك، بن اردشير

 بكشته را پدرش بود، سيستان امير رستم چون كه بود گذاشته باز را او و خوانند...  تازى لغت به را هماى و هماى، او نام
 تدبير و داشت تمام عقلى كه بود زنى اسرائيل، بنى از طالوت فرزندان از ،)استر: صب( استوربان او نام بود مادرش و بود،
 را مادر او. خواه باز اسفنديار پدرت خون و بر، سيستان به لشكر گفت مادرش كرد، راست مملكت كار چون و نيكو،
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 را برادرش و كشت، را فرامرز و كرد حرب او با و بود نام فرامرز رستم پسر و. سيستان سوى بكشيد لشكر و كرد اجابت
 و بلخ، شهر به آورد باز خويش مملكت به سپاه و بكشت، نيز را او و بود، زنده رستم پدر دستان و زوار، او نام بكشت
 را خويش دختر اين عمر آخر به و آمد باز و يافت ظفر و مقاتل مرد هزار هزار با شد روميه زمين به چند سالى آن از پس
 پس. آمد نزديك مرگش و گرفت بار وى از دختر اين پس. بودى روا اين مغى دين به چنانكه كرد، زنى به بود نام هماى كه

 اين و كرد گرد را خلق همه او پس! دختر گر و آيد پسر اگر است من شكم در كه زاده اين تو پس از ملك: گفت دختر
 بودند خشنود او از مردمان و نهاد، او شكم بر ملك تاج و بود، او شكم اندر كه داد را او ملك و بنشاند ملك به را دختر
 و بمرد، و بماند ديگر چند روزى وى پس. بشنيدندى وى از مردم كردى وى كه تدبير آن از و وى از داد و عدل از

 اين و آمدند گرد مردمان او مرگ از پس و بود، سال دوازده و صد گويند گروهى و بود، سال هشتاد ملكش كه گويند
 و است شكم اندر آنكه آيد پسرى اگر گفتند و بود او شكم اندر كه آن بهر از كردند ملكه را هماى، دخترش،

 ٩٥٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پسر آن و خواهران و نام سرنگ يكى و نام بهمن نيز ورا بود دخترى و باشد، ملك مادرش دهيم، بدو ملك ما شود بزرگ
 شدند بيرون خلق ميان از و شدند نوميد ملك از سپردند خواهرش به ملك مردمان كه ديدند چون. بود نام ساسان كه بهمن
 پنداشتند مردمان و. بمردند تا كردند همى شبانى و داشتند گوسپندان و كردندى عبادت آنجا و ساختند صومعه كوه بر و
 نسل از اين گفتند و شدند نوميد وى از خلق شد، مشغول شبانى به چون و بستانند، خواهرش از ملك و كنند حرب كه
 .آمدش پسرى بنهاد بار چون بود، ماهه سه شكم اندر كودك و نشست اندر ملك به هماى و نيست، ملك

 باز بكشد، را پسر آن كه خواست. دهند وى به ملك اكنون هم مردمان كنم پيدا را پسر اين من اگر گفت و بترسيد هماى
 ملك آن و داشتند استوار را او مردمان و بيفتاد، من از ناتمام بار گفت و كرد پنهان شهر مردمان از را او و نداد، دلش

 نهاد اندر تابوتى به را پسر بهمن، دختر ملكه اين پس. داشتند دوست را بهمن آنكه از داشتند، باز دست وى بر همچنان
 .كرديم حالل را او خواسته اين بپرورد و بيابد را اينها كه هر كه نوشت رقعه و نهاد بسيار هاى خواسته و گوهرها وى با و

 بود، مرده پسرى را وى آسيابان، بود مردى. بود كرده استوار اندر تابوتى به و افگند بلخ رود در را او كه گفتند گروهى و
 .افتاد اندر وى دست به تابوت آن تا كرد همى جزع پسر آن بهر از زن با وى

 .پرورد همى را او آسيابان. بپروريم را اين تا بيا گفت را زن. روى نيكو پسرى و ديد خواسته همه آن. بگشاد
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 كه شنودم گفت و بخواند را او. است افتاده آسيابانى دست به تابوت اين گفتند را او پرسيد همى تابوت خبر را هماى و
 و كرد نام را او مادرش و پرورد همى را او آسيابان و. من پسر هم و بود تو پسر هم تا كن بزرگ. خواسته با يافتى كودكى

 بزرگ دارا تا داد همى خواسته آسيابان اين و. نشدى كم مادر مهر از و آوردى خود پيش را پسر اين هماى اين ماهى هر
 شايسته را ملك و بياموخت ادبها هم را دارا مر آسيابان. آموزد ادب تا نشان معلم به را پس اين كه بفرمود هماى پس. شد

 .گشت

 اكنون و كردم خطا و كردم گناه من است، ترا همه ملك اين و من، پدر از منى پسر تو گفت و بخواند را او هماى
 اين تو اگر گفتند و داشتند استوار را او] ٨٥ a ص[ ايشان و بگفت ايشان با و بخواند را مردمان پس و شدم، پشيمان
 را ملك كه بود آن وقت چون و بپروردى همى نيكويى به را او دادن، نتوانستى كودك بدين هم اكنون ملك اين بكردى
 دستورى سپاه از بعضى با مادرش و بلخ، به نهاد سر بر تاج و بنشست ملك به دارا و سپردى، وى به ملك گشت، سزاوار
 برخاست پس. بكشد را مادر كه مبادا كه بود كرده وى با مادرش آنكه از دارا كه ترسيد و بينديشيد و برود، كه خواست

 داد و بنشست ملك به مادر و داد، وى به فارس دارا و بگرفت، فارس و شد فارس زمين به و شد دور وى چشم پيش از و
 بلخ از سپاه بشنيد، مادر خبر دارا چون و بمرد، پس بود، فارس ملكه سال سى و كرد آبادان جهان و بيفگند خراج و كرد

 .نشست اندر ملك به آنجا و آمد فارس به و بكشيد

 مباحث اين ما اساس نسخه در -زمين ايران به او ملك و االكبر دارا خبر: صب او، ملك و االكبر دارا خبر: ص: عنوان
 -است آمده ديگر اى گونه به و پيش و پس

 ٩٥٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 گزاردن و الّنصر بخت ديدن خواب خبر: «است آمده عنوانى متن در آن از پيروى به و ما اساس در: عنوان ٤٧٨ ص
 .است نيامده »فا و صب و ص« هاى نسخه در كه »وى هالك و پيغمبران

 عليه سليمان پس از يمن ملوك اخبار: صب. الّسالم عليه داود بن سليمان پس از يمن ملوك خبر: ص: عنوان ٤٨٠ ص
 .السالم

 آنكه سبا ملك سليمان از بعد مغرب حدّ  تا شد را او يمن ملك همه و بگرفت را بلقيس مر الّسالم عليه سليمان چون و
 نگاه نيك را سبا اهل و بود بزرگ ملوك فرزندان از يعقوب بن عمر بن ياسر او نام بگرفت ملك آن ملكى داشت بلقيس
 به و بگذشت سبا زمين از پس. داشتند حميريان همه يمن ملك حمير از و داشت، باز ايشان از دشمنان و. داشت همى
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 شد، بيابانى به تا شد همى و بگذشت آبادانى از تا شد همى مغرب حدّ  تا سو آن از و بگرفت، يمن ملك و شد يمن زمين
 وى از پيش و بود نرسيده آنجا آدمى از كس و روان، آب همچون آمد وى پيش ريگ رودى تا شد همى بيابان آن در و

 مردى و عدد، او نام بود وى خويش و وى، با بود مردى. شدى سو آن به و بگذشتى كه نيافت راه و بود نديده كس
 بدان مرد آن. نبود تر صعب آب از ريگ كه بگذريم تا جوى راه را ما و شو اندر ريگ بدين گفت را او دلير، بود مردانه
 بر و نهاد عظيم سنگى سر بر و مس و روى از بكرد بتى رود لب آن بر ياسر پس. شد ناپديد و رفت فرو و شد اندر ريگ
 هر و نيافت، گذر و آمد اينجا كه سبا و يمن و مغرب ملك است الحميرى عمر بن ياسر بت اين كه بكند بت آن سينه
 و بمرد، و آمد يمن به باز و بازگشت آنجا از سپاه همه با و نيست، گذر اين از بيش كه گردد، باز كه بايد برسد اينجا كه
 فرزندان از كه مكان اين و. گفتندى) الذعار ذو: صب( االذعار ذو را او و ياسر، بن تّبع او نام بنشست ملك به او پسر
 :ص( نه اگر بودندى نام تبع اگر خوانند) ص: تبابوه( تبابعه همه بودند او

 همه كه خوانند عمالقه را ايشان و عاد نوح پس از بودند پيشين فرمان به كه مصر ملوك چنانكه »آمده مكّرر »نه اگر«
 همچنين بودند كه مصر فرعونان آن و يوسف، فرعون و موسى فرعون چون. بودند عمالق] ٨٤ b ص[ فرزندان از گروه
 :صب( تبابوه را ايشان بودندى تّبع فرزندان از چه هر يمن ملوك

 :صب( كدر ابو كنيت را او بنشست ملك به ياسر پس از كه پسين باز تّبع اين و خواندندى،) تبابعه

 از و افتاد، دور لشكر از و كردى غارت شهر همه بشدى كجا هر گشت راست او بر يمن ملك چون و بود،) الكدر ابو
 از ايشان و اندراند، تركستان ميان به عرب از اكنون و بماندند اندر تبت به بسيار] او[ مردمان از و شد، چين به هندوستان

 .اعلم اهللا و. بود برآمده سال هفت آمد يمن باز تا شد چين به تبع كه باز وقت آن از و اند، تّبت

 نيز »فا« نسخه روايت كه است گفتنى و آوردم، را متن چاپى، اساس با نسخه دو اين تغاير اعتبار به است پيدا چنانكه -
 -٨٩ b: فا برگ. است صب و ص نسخه دو همانند مضمون جهت از

 ٩٦٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اين چون -بهمن بن داراء او فرزند و بهمن خبر: صب. بهمن بن داراء او فرزندان و بهمن خبر: ص: عنوان ٤٨٢ ص
 خبر« ما چاپى صفحه اين عنوان. كردم بررسى را آن خود جاى به و آمده چاپى ٤٧١ ص در ما اساس نسخه در عنوان
 .هماى ابنته من دارا ابنه و بهمن حديث: فا. است »اسكندر روزگار به تا عجم ملكان

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 درازدست اردشير لقب به را او و بود اسفنديار پسر او و گشتاسپ پس از بنشست بهمن كه گفتيم عجم حديث اندر و
 آتش و را تعالى خداى كردى، بسيار عبادت و كرد آبادانيها بسيار جهان اندر او و. بهمن اردشير گفتندى و خواندندى
 اهللا عبد اردشير من: كه بودى چنين عنوان نوشتى كه اى نامه بر. بود تواضع با و داشتى بزرگ را مغى دين و پرستيدى،

 ابو كنيت به را او و بابك، بن اردشير وصّيت و عهدها، و هست حكمت كتب را او و اهللا، عباد المر ارسلنى اهللا خادم
 رستم كه دانسته و هماى، او نام بود دخترى و بود شده بزرگ و ساسان، او نام بود پسرى را او مر و خواندندى، ساسان
 از نام، اشنوربا بود مادرى را او مر و بود، شده سيستان به او حرب به وقت بدان بكشت را پدرش اسفنديار سيستان، امير

 سيستان به لشكر گفت مادرش شد، راست بدو ملك كار چون. تدبير با و عقل با زنى اسرائيل، بنى ملك طالوت، فرزندان
 با و آمد، سيستان به و بكشيد لشكر و كرد اجابت را مادر او. بخواه رستم پسر و برادر و دستان از اسفنديار كين و بر

 رستم برادر زواره، و بكشت، نيز را او و بود زنده هنوز رستم، پدر دستان، و بكشت را او و كرد، حرب رستم پسر فرامرز
 زمين به چند سالى به آن از پس و آمد، خويش مملكت باز و بكشيد آنجا از سپاه پس. بود مرده خود رستم و بكشت را

 مغى دين اندر چنانكه كرد، زنى به را هماى خويش عمر بآخر و آمد، باز و يافت ظفر و مقاتل، مرد هزار هزار با شد روميه
 بدين را ملك خود از پس افتد حالتى ترا اگر گفت را او دختر. آمد نزديك مرگش و گرفت، بار او از دختر اين و. كنند
 آن و بودند، خشنود بس او داد و عدل از و او از مردمان و نهاد، او شكم بر تاج آن بهمن. منست شكم در كه ده فرزند
 صد گويند خبرى به و بود، سال هشتاد او ملك مّدت و بمرد، روز چند به آن از پس بهمن و بپسنديدند، كرد او كه تدبير
 او حكم در آنكه بهر از بنشاندند، ملك به هماى را او دختر آن و آمدند، گرد او از پس مردمان پس. بود سال دوازده و
 .بود

 بماند بهمن از ديگر دخترى و. بى ملك تو را ما شود بزرگ او تا و سپاريم، وى به ملك شود بزرگ آمد، پسر اگر گفتند
 او نام كه بهمن پسر آن و كردند، فرمان را او هماى خواهران آن و قرمك، او نام ديگر دختر و دخت، بهمن او نام

 بر و رفت بيرون خلق ميان از و شد نوميد ملك از ندادند بدو و سپردند خواهرش به ملك مردمان كه ديد چون بود، ساسان
 و بنشست، ملك به هماى و بمرد، تا كرد مى شبانى را گوسفندان و كرد، همى عبادت آنجا و ساخت اى صومعه كوهى
 را او كه خواست. دهند بدو ملك كند، پيدا اگر كه ترسيد. آمد پسرى بنهاد بار چون. بود ماهه سه او شكم اندر كودك
 و بهمن، پدرش دوستى از داشتند استوار را او مردمان. بيفتاد من از ناتمام كودكى: گفت و كرد نهان مردمان از و بكشد،

 خواسته اين را او بپرورد را كودك اين كه هر كه بنبشت اى رقعه و بسيار خواسته و گوهر با نهاد اندر تابوتى به را پسر او
 در و افگند، اندر بلخ رود به را او كه گويند گروهى و كردم، حالل

 ٩٦١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                                                
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 او دست به تابوت آن تا كردند مى جزع هميشه زنش و خود و مرده، پسرى را او و بود آسيابان مردى و كرد استوار تابوت
 .روى نيكو پسرى و ديد خواسته بگشاد، چون. افتاد

 آسيابانى دست به گفتند پرسيد، همى تابوت آن خبر هماى و بپروردند، را پسر آن پس. بپروريم را اين ما تا بيا گفت را زن
. يافتم آرى: گفت اى؟ يافته بسيار خواسته با تابوت در را كودكى تو كه پرسيد و بخواند را آسيابان آن هماى. است افتاده
 تو پسر هم تا كن، بزرگ و بپرور را اين: گفت را آسيابان را، خويش فرزند بنگريد چون. بياورد. بياور را كودك آن گفت
 و بداشت زمان يك و گرفت كار به را كودك هماى چون پس. داشت همى را كودك آسيابان! من پسر هم و گردد،
 از و خواستى پيش كودك آن ماهى هر و] ٩٠ a فا[ كردند، دارا نام را كودك. بستان من از يعنى دار،: گفت را آسيابان
 معّلم به را او كه فرمود را آسيابان هماى و شد، بزرگ او تا داد همى خواسته را آسيابان و نشكيفتى، او از مادرى مهر
 و بيست دارا چون و آموختند، ادب را او و سپرد، مؤّدب و معّلم به را او آسيابان. بياموزد سوارى و بياموزد ادب تا سپارد
 و بهمن، من، پدر از منى پسر تو: گفت و بخواند را او هماى. شد شايان را ملك و بود آموخته آداب همه شد ساله دو
 .بگفت را ايشان و بخواند را مردمان و شدم، پشيمان اكنون و كردم خطاى و گناه من و است، ترا ملك اين

 ملك شد، سزا را ملك كه بود آن وقت چون بپروردى، نيكو را او و بكردى كار آن تو اگر گفتند و داشتند استوار را او
 دستورى سپاه از بعضى با مادرش و نهاد، سر بر تاج و بنشست ملك به دارا پس. نيست گناهى اين اندر ترا. سپردى بدو

 را او مر و آيد ياد كرد وى با آنكه از را دارا روزى كه ترسيد همى دارا از آنكه از بنشيند آنجا و رود پارس به كه خواست
 و بنشست، اندر ملك به مادرش و سپرد، مادر به پارس ملك دارا و رفت، فارس زمين به و شد فراتر او نزديكى از. بكشد

 پارس و ملك به بنشست آنجا و كرد بنا پارس به اصطخر شهر و شد، آبادان جهانى و كرد، داد و عدل فارس مردمان بر
 .كرد عجم ملوك تختگاه را

 .االكبر دار له يقال و ملكه و دارا حديث: عنوان

 جاى به امروز شهر آن و نهاد، نام كرد داراب و كرد، بنا شهرى آنجا مادر، از پس بنشست پارس ملك به دارا چون پس
 از دارا پس. كرد بهمن خود كه گويند نيز و ساخت، مادرش گويند بعضى و كرد، بنا او فسا شهر گويند و آبادان، و است
 راست او بر عجم ملك و كرد آنجا خويش نشست و پيشتر، بودندى عجم ملوك كه آنجا شد، بابل و عراق زمين به پارس
 و يمن و روم زمين ميان و فرستادند، بدو خراج شده مطيع را او بودند او ملك بيرون كه جهان ملكان و بلخ، در تا شد

 فرزندان از فيلقوس او نام بود ملكى آنجا و گفتندى، يونان را آن شمار، بى شهرهاى و بسيار، بود پادشاهى همه مغرب
 چون فيلقوس. نشستندى آنجا يونان ملوك و گفتندى، مقدونيه را آن بود شهرى او پادشاهى اندر و بود، اسحق بن حنين
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 كه بودند حكما همه واليات آن در و بود، را او يونان زمين ملك همه و نشستى، مقدونيه به نيز او بگرفت، يونان ملك
 بقراط و ارسطاطاليس چون بود سزا را ايشان حكيمى و شد، منتشر ايشان از حكمت جهان در و گفتندى يونانيان را ايشان

 آن امروز لكن و است، بسيار علوم ديگر و طبّ  و فلسفه در ايشان كتب و قرقون، و هرمس و سقراط و افالطون و
 شهرها

 ٩٦٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پادشاهى آن و است، مانده خلق ميان در ايشان كتب اما. است نمانده كس زمين آن در حكما آن از و است ويران همه
 و روم ميان و. داشتى آبادان پادشاهى آن و، اجداد و آباء از رسيده ميراث به ملك آن را او و بود، فيلقوس اين ملك را

 همه گفت و فرستاد كس بدو دارا. فيلقوس اين مگر فرستادندى دارا به خراج زمين همه آن از جنوب ناحيت بر مغرب
 و كرد جمع را حكما يونان ملك فيلقوس پس! بياراى را حرب نه اگر و بفرست، نيز تو فرستادند، من به خراج جهان ملكان

 ديگر چون فرستاد دارا به خراج فيلقوس. نبود كشتن و حرب تا بفرست خراج: گفتند ايشان. ساخت مشورت ايشان با
 گفت و كرد نهى را پدر شد، بزرگ چون و بود، القرنين ذو او و اسكندر، او نام آمد پسرى را فيلقوس اين پس. ملوك
 مطيع را او اطراف ملوك و بود، شده راست دارا بر جهان ملك و فرستاد، همى و نكرد فرمان پدرش. مفرست دارا به خراج
 خود عهد ولى تا باشد پسرى را او كه بود مى آرزويش و بمرد پس. بزيست سال دوازده مادر وفات پس از او و گشته،
 داراء را او و كرد، وصّيت بدو ملك خود از بعد و نهاد، وى بر خود نام و گشت شاد آن از و آورد پسرى عاقبت. گرداند
 و بكشت را او و كرد حرب وى با القرنين ذو كه بود آن االصغر داراء و االصغر، داراء را پسرش و خواندندى، االكبر

 .خواندند القرنين ذو را او تا بگشت مغرب تا مشرق از و كرد قهر را ملوك و بگرفت، جهان همه پادشاهى

 .آورديم خود جاى به را يك هر متن كه بود ديگرگون فا و صب و ص هاى نسخه در گذشت چنانكه: عنوان ٤٨٤ ص

 روايتى نسخه اين در -:الملك داراء ابن دارا حديث: فا االكبر، دار بن االصغر داراء خبر: صب و ص: عنوان ٤٨٥ ص
 .آورم مى را آن بوده اسفنديار بهمن پسر خود اسكندر كه است

 بدو خراج ملوك همه او ملكت از بيرون و] شد[ راست وى بر جهان همه ملك و بنشست الملك داراء بن دارا اين پس
 هم دارا اين و فرستادى دارا به يونان زمين خراج اسكندر پدر يونان ملك فيلقوس اين و پدرش، سوى همچنانكه فرستادند،

 و يونان، به بنشست ملك به پسرش اسكندر و بمرد يونان ملك فيلقوس پس. پدر جاى بر بنشست بابل به عراق زمين به
 چون كه بود چنان آن سبب و] بود[ اسفنديار بهمن پسر خود اسكندر اين كه گفتند چنين اخبار خداوندان از گروهى
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 دخترى بهمن و] ٩٠ b: فا. [كرد صلح او با يونان ملك. كرد يونان زمين آهنگ برآمد، روزگارى و بنشست ملك به بهمن
 .فرستاد پدر بر را او و ببود دختر آن بر شب يك همانجا و كرد زنى به او آن از

 ماه نه چون و بود، گرفته بار شب آن بهمن از دختر آن و برآمد، بدين دراز روزگارى و بازگشت خويش ملك به بهمن
 همه و است، بهمن پسر او كه ندانست كس و بپرورد، را او يونان ملك فيلقوس و سعد، طالعى به بزاد اسكندر بگذشت،
  چون و خواندندى، فيلقوس پسر اسكندر را او مردمان

 ٩٦٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ميان و فرستاد، را خراجها نيز سال اين اسكندر و. كرد آگاه خبر اين از مادرش بنشست، ملك به اسكندر بمرد، فيلقوس
 با و برد آنجا سپاه و كرد زنگيان آهنگ نخست بنشست، ملك به چون اسكندر اين. بود نزديك تركان زمين و يونان زمين
 باز دارا از خراج و آمد، يونان با و بكشت و كرد برده زنگبار از را خلقى و براند هزيمت به را او و كرد حرب زنگبار ملك

 وى از و شدند دشمن را او رعّيت و سپاه از خلقى و سپاه بر و رعّيت بر ستمكاره بود ملكى دارا بن دارا اين و گرفت،
 خواهند، را او طلبد او ملك ديگرى اگر و دارند، همى دشمن را او خلق كه بشنيد اين اسكندر چون. جستند همى رهايى

 در طمع داشت، دل در بود شنيده مادر از آنچه و كرد چه زنگبار ملك با كه ديد و نديد، زيادت قّوتى دارا ابن دارا و
 .گرفت باز دارا از خراج و بست عجم ملك

 خراج آن اندر و نيستى، بزرگتر پدر از تو كه بفرست خراج كه اسكندر به فرستاد رسول پس. كرد صبر سال دو يك دارا
 گفت و آمد اسكندر بسوى دارا رسول چون. مرغ شتر خايه چند بودى زرين خايه يك فرستادى دارا به فيلقوس سال هر كه

 هرگز من از تو و بمردند، كردندى، زرّين خايه آن كه مرغان آن كه بگوى را دارا شو: گفت را رسول اسكندر بده، خراج
 بدو ديگر رسولى و بياراست را حرب دارا. بداد اسكندر پيغام و آمد باز دارا به رسول! كن خواهى چه هر نيابى، آن

 فرستادم گوى و چوگان كودكى، تو كه بگوى را او گفت را رسول و. بفرستاد كنجيد قفيز يك و گويى و چوگانى و فرستاد
 آرم سپاهى من كه بياراى، را حرب نفرستى و ندارى اگر پس. ملكى در از نه كه دار، باز دست ملك از و. كنى بازى تا
 آن اندر و نبشت اى نامه رسيد، سكندر به چون رسول آن. ندانى آن عدد كه كنچد قفيز اين برسان ندانى آن عدد تو كه
 كه آمدى، بيرون ملك از تو و سپردى، من به همه را زمين كه بود آن اين فال فرستادى كه گوى اين كه گفت چنين نامه
 و ترا كه دادى قّوتى مرا و درآويزد، بدو بكشى بدو چه هر كه است چيزى چوگان اين و گوى، همچون است گرد زمين
 من سپاه عدد است، كنجيد عدد چند تو لشكر عدد اگر كه دارا به فرستاد سپندان قفيز يك و كشم، خويشتن به ترا ملك
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 به تو و تيز، و تلخ سپندان و بود شيرين و چرب كنجيد و تيزتر، هم بود بيشتر عدد به هم سپندان و است، سپندان چون
 .است تيزتر و تلخ كه فرستادم آن من و است، شيرين و چربتر كه فرستادى آن من

 اسكندر پس. نهاد اسكندر به روى و مرد هزار ششصد با برفت خويش جاى از كرد عرض سپاه دارا و آمد، باز رسول پس
 از سپاه همه و بود، شده سال سه هنوز سكندر ملك از و كرد، دارا آهنگ هزار هشتصد با يونان از و كرد عرض سپاه نيز
 كه آنجا اندر، عراق به اى جزيره به آمدند برابر لشكر دو هر و بود كرده كه زشتيها و رسميها بى از بودند شده آزرده دارا

 نكردند، حرب ماه يك مّدت و بنشستند برابر دو هر و است، شام و عراق ميان كه موصل حدود شهرهاى و است، موصل
 نزديكتر دارا به دارا لشكر اندر كه گفت را زينهاريان آن اسكندر و آمدند اسكندر زينهار به كس بسيار دارا سپاه از و

 كرده كه جفاها بسيارى از است بد او با دلها را دو هر و اند، نزديك بدو دو هر و اند حاجب دو را او گفتند كيست؟
 .است

  به را دارا كه بپذيرفت بسيار خواسته را ايشان و فرستاد كس ايشان سوى پنهان از اسكندر پس

 ٩٦٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پس. بكشيم و زنيم او بر برنشيند دارا چون حرب روز كه بنهادند بدان و كردند اجابت ايشان. كشتن بتوانيد حيلتى
 كشته بسيار طرف دو هر از و كردند حرب و آمدند گرد سپاهها ببود روز آن چون. نهاد ميعاد را حرب روزى اسكندر
 .بزد ضربتى را اسكندر مر و افگند لشكر به را خويشتن مردى روز آن و شدند،

 كه نيافتند را دارا حاجبان آن و آمدند باز خويش جاى به لشكرها و شد سپرى حرب و بترسيد سخت آن از اسكندر
 از نيز دارا و بازگردند، و كنند صلح روز ديگر كه بنهادند آن بر. اند شده پشيمان ايشان كه پنداشت اسكندر و بزدندى،
 حاجبان صلح؟ يا كنيم حرب: گفت و كرد گرد سپاه دارا ببود، روز ديگر چون. كرد صلح نّيت و بترسيد اسكندر لشكر
 بر را حرب دارا. كن حرب: گفت بود بد دل او با را كه هر سپاه از و بودند، كرده كه نّيت بهر از كن حرب: گفتند

 .بازگردد و شود هزيمت كه خواست و بترسيد. آمدند حرب به سپاه آن. ندانست اسكندر و نشست،

 ديگر از و زدند نيزه او پهلوى بر و آمدند در دارا پس از دو هر] ٩١ a: فا[ حاجبان آن كردند، حرب آغاز سپاه چون
 از را دارا كه گفتند را او و گريختند اسكندر لشكرگاه به دو هر حاجبان آن و گشت اندر اسب از دارا. كردند در به پهلو
 .شد هزيمت لشكر و افگنديم اسب
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 نزديك مرگش و رفت همى وى از خون و گشت همى اندر خاك به و افتاده ديد را او و بيامد خويش خاصگان با اسكندر
: گفت و خواند ملك را او و كرد پاك خاك از رويش و نهاد كنار بر دارا سر و بنشست زمين بر و آمد فرود اسب از. آمد
 بخواه دارى كه حاجتى اكنون. آمد تو بر تو كسان از كه آمد من از نه اين لكن و ببينيم، چنين ترا كه نخواستيم! ملك اى
 ديگر و شود، باطل من خون كه نمانى آنكه يكى است حاجت سه مرا: گفت و كرد باز چشم دارا. كن وصّيت مرا و

 :گفت اسكندر. نكنى برده را ايشان و دارى نيكو را عجم مهتران آنكه سوم و كنى، زنى به مرا دختر روشنك آنكه

 ... كرد گور به را او اسكندر و بمرد بكرد وصّيت اين دارا چون پس. كردم روا تو حاجت سه هر

 :آورم مى كه است ديگرگون نسخه اين در اسكندر به دارا وصّيتهاى عبارت: ص

 ديگر و بخواه، من خون ايشان از كشت مرا آنكه و مكن، باطل من خون يكى: است حاجت سه تو به مرا: گفت] دارا[
 جهان از را ما نياكان بناهاى و آبادانيها سديگر و مده، مهترى ايشان بر را فرومايگان و مكن، تباه را بزرگان و مهترزادگان

 اگر دادم،: گفتا. زنى به ده مرا را روشنك خويش دختر ليكن و كنم، روا حاجت سه هر كه پذيرفتم: گفتا اسكندر. مدار بر
 لشكر به او با و خرد و عقل با بود دخترى] را[ دارا و. كنم چنين: گفتا! ده را او عجم زمين پادشاهى آيد فرزند وى از ترا

.) نيست سخنى دخترش برادر از و نيست عبارت اين صب نسخه در!) (؟( دارا اشك او نام خرد با بود برادرى و اندر،
 اندر تابوت به را او اسكندر و بمرد دارا و بشناس، او حقهاى و دار خويش زنان مهتر را او كه كرد وصّيت بدو را اسكندر
 ].را او كرد اى دخمه و: صب[ كرد گور به و نهاد

  نسخه در سپس و كنند، مى بيان همانند تقريبا را مطلب و نسخه دو اين ندارد را عنوان: فا و ص: عنوان ٤٨٨ ص

 ٩٦٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 b[ صب نسخه در نيز و است ما اساس ٤٩٠ صفحه مضمون محتواى تقريبا كه القرنين ذو حديث: آيد مى عنوانى فا

 .است همانند نيز] ١٠٧

 اما و ،»بودند اسكندر پس از كه طوايف ملوك خبر: «شرح بدين است آمده ما اساس در عنوانى: اساس: عنوان ٤٩٦ ص
 :كند مى بيان درستتر را تاريخ توالى كه است آمده عنوانى عنوان، اين از پيش ديگر نسخه در

 كه گويند چنين: آورم مى است آن در كه دگرگونيهاى به ناگزير من -القرنين ذو پس از يونان ملوك خبر: صب و ص: عنوان
 تا سو اين از دجله لب از گشت نيم دو به جهان و شدند يونان به باز همه بودند يونان از كه لشكريان القرنين ذو پس از
 و]  اصفهان: صب[ سپاهان و عراق و بابل زمين بود عجم مملكت همه اين است، ترك حد كه آنجا تا جيحون لب
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 و پادشاهى شهرى هر به بود طوايف ملوك دست اندر همه جيحون لب تا خراسان و گرگان و طبرستان و رى و كوهستان
 جيحون لب از پديد بود ملك نه و: ص[ فرستادى، خراج نه و بردى فرمان را كسى مر كسى نه و بود، مهترى ديهى هر به
 و مصر و شام زمين و باديه و كوفه و جزيره و موصل و عراق زمين كه آنجا تا سو آن از دجله لب از و]  لب تا سو آن

. بودند يونان به كه] آنجا[ او خويشان گروه و اسكندر گروه از ايشان بر بماند و بود يونان ملوك]  دست[ اندر حجاز
 يونان باز او تابوت با همه مرد هشتهزار يونان ملكزادگان و او سپاه همه بردند، يونان باز او تابوت و بمرد اسكندر چون

 داشته باز دست يونان به را او]. اسكندر: صب[ روس اسكندر]  هم[ او نام يونانيان از بود پسرى را اسكندر و شدند،
 كردند، گور به را اسكندر و شدند يونان به سپاه اين چون. بود آموزانيده حكمت و علم را او حكيم ارسطاطاليس و بودند
 آن كار و مشغولم عبادت به من: گفت. نپذيرفت ملك او و سپردند، پسرش به ملك و آمدند گرد او گور سر بر جمله
] ديدند نمى: ص[ نديدند چاره سپاه اين و آمد، مرگ هم را او و بود، نخواهم بيش خويش پدر از من كه سازم، همى جهان
 .ملكى از

: ص. [شد راست وى به ملك و آمدند، گرد وى بر سپاه همه و بود اوغوس او نام بنشاندند بيت اهل از را مردى پس
 ايشان بر ايشان از تن يك و داشتى نيكو المقدس بيت زمين به را اسرائيل بنى و]  جيحون لب تا عراق از و يمن و مصر
 فيلسوفان مذهب و بودند زنديقان همه ايشان و بود دين را يونانيان اين و داشت، پاى به ايشان شريعت و دين و كرد مهتر

 :ندانستند حكمت و[ داشتندى

 رستخيز به و خويش، حكمت به شناسيم را خداى ما كه گويند ايدون و نگرويدند كتابى و پيغامبرى هيچ به لكن و]  ص
 از آمد جهان بدين كه هر و بود، خواهد چنين باشد تا و است، بوده چنين است بوده تا جهان اين گويند و ندارند اقرار
 و است، فلك تدبير از اين گويند و بينند فلك تدبير از همه اين و شود، بسيط عالم به باز بميرد چون و آيد بسيط عالم
 چندانى عقل از و نگروند بدان نبيند سر چشم به كه را چيزى هرگز و[ ايستد، نه باز گرديدن از و نشود ويران هرگز فلك
  مذهب اين و بس، و آيند مقرّ  صانع به و است جلّ  و عزّ  خداى صنع از اين و بگرداند كه بايد كسى را فلك اين كه دانند

 ٩٦٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 هر امروز و اند مذهب بدين جمله ايشان پادشاهان و حكيمان و]  ص -فيلسوفان و يونان و تعطيل، اين و است زنديقان
 را عجم ملك لقب به چنانكه خواندندى، بطلميوس يونانى زبان به اوغوس اين و است، ايشان كتب از آموزند كه فلسفه
 ملك و بطليموس دست به مغرب حد تا دجله لب از ملك اين پس. خوانند قيصر را روم ملك لقب به و خوانند كسرى
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 حكمت و طب و نجوم علم و بنشستى او اهل از هم ديگرى بمردى كه بطليموس هر. سال پنجاه و دويست بماند يونان
 .ديانوس او نام بنشست ديگر بطليموس و شد بسيار يونان پادشاهى اندر

 كهف به و بودند گريخته او دست از الكهف اصحاب كه بود ملك آن ديانوس اين كه خواندم اندر تفسير اخبار به من و
 كه گويد همى جرير بن محّمد كه است درستتر چنين و بسيار، سالهاى بماند بطليموس دست به ملك اين و افتادند، اندر
 لكن و كردى ياد تمام او قّصه و او ملك و الكهف اصحاب حديث بايستى و ببود، اندر ملك به سال چهل ديانوش اين

 شدند اندر كهف به و بگريختند ملك اين وقت به ايشان كه زيرا الّسالم عليه عيسى حديث پس از بگويد اين از فروتر
 و بودند، بگرويده الّسالم عليه عيسى به شام زمين همه و آمدند بيرون كهف از عيسى پس از و بماندند، سال نه و سيصد
 و]  داعاطوس: ص[ طوس دعا او نام بگرفت ديگر بطليموسى ملك و بمرد، ديانوس اين گفتا. بود شده آشكارا عيسى دين
 او پس وز بزيست، سال دو و]  قرفاى: ص[ قرفاسى او نام بنشست ديگرى و ،] سال چهار: صب[ بماند سال چهل

 بود او ملك سال هشت ديگرى او پس از و سال پانزده]  سال هفده باطر: ص[ حسدر او نام بنشست ديگر بطلميوسى
 هشت ديگر بطليموس او پس از و سال يازده حسدر او نام بنشست ديگر بطليموس او پس از و ببود سال هفده: ص[

 او پس از و شد، كجا كه ندانست كس و شد پنهان خلق وز بازداشت دست پس] ١١٠ a: صب] [بود را او ملك سال
 چهل و دويست پس از بشد يونان از ملك پس. سال هفده]  قالوسطرى: ص[ قالوزطرى او نام بنشست ديگر بطليموسى

 اسحاق، بن عيص فرزندان از بود روم از اصلشان و بودند يونان زمين اندر هم و روميان، از افتاد مردمانى دست به و سال،
 بگذشت، سال دو و چهل او ملك از چون سال، شش و پنجاه غوسطوس، او نام نشست ملك به ايشان آن از مردى و

 ميانه اين اندر و بود، سال سيصد القرنين ذو]  ص: اسكندر[ ميان و عيسى ميان و آمد، در به السالم عليه مريم بن عيسى
 .بود شمار بى عجايبها

 و ص: است آمده ديگرى عنوان شده ياد آن از اجمالى به ما اساس نسخه در كه باال محتواى و عنوان پس از: عنوان
 با كه آورم مى صب و ص نسخه دو از نقل به من. الطوائف ملوك و العجم ملوك اخبار: فا طوايف، ملوك اخبار: صب
 .دارد ديگرگونى ما اساس

 و داشتند، يونان ملوك سال سيصد مغرب تا سوى آن از دجله لب از شد نيم دو به جهان اسكندر پس كه بوديم گفته و
 سو اين از دجله لب از كه بگوييم اكنون. ايشان از يكى هر ملك مّدت و يك، به يك همه گفتيم نامهاشان كه روميان آن
 عجم ملك اين كه باش آگاه و بود، ملك بود ترك حدّ  كه جيحون لب تا و خراسان تا عراق زمين آن و بود عجم زمين كه

 لب تا بلخ و خراسان و اصفهان و جبال و رى و مداين و عراق حدّ  از بود عجم زمين كه دجله سوى آن از اسكندر
  دست به جيحون
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 ٩٦٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 طاعت را كس مر كس تا آنكه بهر از كرد ملكى پادشاهى هر به و دهى هر به و شهرى هر به نهاد اندر طوايف ملوك
 چه هر و شود ويران زودتر پادشاهى اين[ و ويرانى و بود حرب و. بود ريختن خون پادشاهى اين اندر هميشه تا ندارد

 و داد، كشتن و ويرانى به تدبير بدين نتوانست آنچه و بكشت بتوانست آنچه و] كرد ويران خود[ كردن، ويران بتوانست
 كس هيچ و سال سه و بيست و صد تا ملك نود مّدت بماند اندر طوايف ملوك دست به پادشاهى اين و بمرد اسكندر
 و بستد همه ايشان دست از ملك و كرد، قهر را همه سال پانصد پس از بابكان اردشير تا كردن نتوانست قهر را ايشان
 اصفهان و كوهستان و رى و مداين و سواد و عراق زمين سوى اين از دجله لب تا جيحون لب از پادشاهى همه اين

 لب تا همه پادشاهى ليكن و خواندند، بزرگ ملكى را ايشان و نداشتند طاعت كس را ايشان طوايف ملوك اين و بگرفتند،
 پادشاهى ميانه ليكن و كرد، بابكان اردشير چنانكه كردن، بيرون نتوانستند و نشد بيرون طوايف ملوك دست از جيحون
 بزرگ ملوك را ايشان طوايف ملوك و داشتند همى روميان اين و رى، تا مداين و است بغداد اكنون كه آنجا از داشتند همى

 ان از دجله لب از يونان ملك چون كه بود آن ايشان حديث اصل و اشك، او نام االكبر دار پسر ايشان اّول خواندندى،
 دجله از و بيامد ملكى روم از و كتاب، اندرين گفتيم چنانكه افتاد اندر روميان دست به بآخر و بشد يونانيان دست از سو

 رى و پارس و اهواز حدّ  تا سواد حدّ  تا سو اين از دجله لب از و ،]بود[ بطيحس او نام و آمد، سو اين از و بگذشت
 دار پس كردند ملك خويشتن بر را رومى مردى كه بديدند چون و نكردند فرمان را او طوايف ملوك و غلبه، به بگرفت
 بكشت، را االصغر دار را برادرش اسكندر چون بود، روى به و بود خرد اسكندر وقت به اشك، او نام بود پسرى را االكبر
 اشك اين و بگرفت، رى تا سو اين از دجله لب از ملك بيامد، رومى انطيخس اين كه اكنون. كردن نتوانست هيچ اين

 خواسته و فرستادند سپاه و كردند يارى را او كسى هر طوايف ملوك و او، بر آمد گرد سپاه رى به و برخاست بود، بزرگ
 از بگرفت او پادشاهى آن و بكشت، را او و كرد حرب]  رومى[ انطيخس با و بيامد و بكشيد رى از سپاه و فرستادند،

 ها نامه و بود، سزاوار را او ملك و بود، دارا پس كه بشناختند او حقّ  و كردند فرمان را او طوايف ملوك و رى، تا دجله لب
 بيرون ايشان دست از ملك اين نتوانست ليكن و ها نامه بدان شد شاد او. خويش نام از برتر نوشتند عنوان بر او نام و كرد

 از بود، كرده در به رومى آن دست از كه ملك قدر همين به و كرد همى مدارا ايشان با و نبود طمعش اين خود و كردن،
 با كرد اشك اين آهنگ بزرگان از ملكى روم از پس. بنشست مملكت اين اندر چند سالى و كرد، بس رى، تا دجله لب
 روم، همه اندر بود بزرگ شهرى. بود روميه شهر اندر روم زمين به ملك نشست جاى و قسطنطين، ملك آن نام بسيار سپاه
 و كند حرب وى با كه دارا پسر نهاد، اشك به روى روم از و بياورد بسيار سپاهى قسطنطين اين. نبود بزرگتر آن از شهرى
 .بستد او دست از پادشاهى و بكشت را او اشك كه كند طلب او خون و بجويد انطيخس كين
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. خواست سپاه و خواست، نيرو و فرستاد كس طوايف ملوك از ملكى هر سوى. است بس نه او با كه دانست اشك اين
 اين سوى مردى طوايف ملوك از و آمد، گرد وى با مرد هزار صد چهار با فرستادند خواسته و كردند نيرو را او كسى هر

  جايى حضر و داشتى، او حضر ملك و بود آمده اشك

 ٩٦٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اين و خوانند، حضر را آن باديه، حدّ  و كوفه حدّ  تا چهار -است شهرها سوى اين از دجله لب از عراق، سواد از است
 هيچ از بودند سو اين از دجله از آنكه از طوايف ملوك از و باديه و عرب و طوايف ملوك اندر بود بزرگ ملكى حضر ملك

 او پس از و او ايّام به او مدح به گفتندى شعرها و داشتندى، طاعت را او و] او اّال [ نترسيدندى ملكى] ٨٩ a ص[
 شاهپور او نام قريش ملوك از و طوايف ملوك از مردى كند صفت را ملكش و را، حضر اين قيس بن ميمون گفت اعشى
 آن و بشايد، را حضر ملك اين و كند، صفت را اين اعشى،. كردن نتوانست هيچ و سال دو پس از بازگشت و كرد حرب
 بازگشت وى از بود داشته حصار كه سال دو پس از و سپاهش، با كردن صبر و خواندن حرب به را مردمان و او، صبر
 :گفتا

 شعر

  نعم من خالد هل و بنعمى            اهله اذ للحضر تر الم          

  القدم فيه يضرب بحولين د            الجنو شاهبور به اقام            

  صرم قد امر الى هلموا            دعوة قومه دعا كان و            

  جشم من بحشمه الموت ارى            باسيافكم كراما فموتوا            

 او و او، شهرهاى از است شهرى نام خابور و حضر كه است برده نام را حضر ملك اين و گفت ابياتى زيد بن عدى بنى و
 حصار اندر نرسيد بدو و بترسيد او از مرگ بربرد حصار چند هر گفتا سنگ، و گچ به بربرد بلند و كرد حصار را حضر

 :گفت ايدون و شد خالى درش و بشد و استوار،

 شعر

 الخابور و اليه تجبى دجله            اذ و بناه اذ الحضر اخو و          
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 كور و ذراه فى فللطير            كلسا جلله و مرمرا شاده            

 مهجور ذباته عنه الملك            فباد المنون ريب يهبه لم            

 او حقّ  از بيستاد اشك پيش و خويش تن به آمد خود حضر ملك اين و اشك، سوى فرستادند سپاه طوايف ملوك همه پس
 بر را او و داد حصن ملك به سپاه آن اشك، بر آمد گرد مرد هزار صد چهار چون. بشناخت او حقّ  نيز اشك اين و را،
 پيش و بكشيد سپاه آن حصن ملك و بنشست، جاى بر خود و كن، حرب روم ملك با و برو كه فرمود و كرد ساالر همه

 .بكشت شمار بى روميان و كرد هزيمت را او و روم، ملك شد، قسطنطين

 آن و استوار حصار با كرد بنا ديگر شهرى اندر روم به و بيامد قسطنطين و كرد، ويران را روميه زمين و بگريخت قسطنطين
 قسطنطينه شهر بدان همه بودند كه]  روم[ ملكان جايگاه امروز تا و خويش، ملك به بنشست آنجا و كرد نام قسطنطينه را

 او پس از و سال، ده بنشست ملك به خود و فرستاد طوايف ملوك با سپاه آن اشك و شد حضر با حضر ملك و بودند،
 از پادشاهى قدر اين ليكن و كردندى، فرمان را ايشان گروهى طوايف ملوك و نشستند، ملكان بسيار پادشاهى بدين هم

  اشكان بود پدرى را ايشان و خواندندى، اشكانيان را ملكان اين و بود، بيرون طوايف ملوك دست از رى تا دجله

 ٩٦٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 از كه هر چنين هم و خواندندى، اشكانيان را ايشان شدند ملك كه او فرزندان همه اين و نوح، بن يافث فرزندان از نام
 مملكت اين دارا، بن اشك پس از گشت، مهتر طوايف ملوك سر بر و رى، تا دجله از داشت عجم ملك اشكان فرزندان
 بن اشك او نام بود ملكى دارا، بن اشك پس از بنشست كه ايشان از كس نخستين. بداشتند سال شصت و دويست
 يحيى اندر روزگار بدين و سال، شصت. اشكان بن شاپور برادرش او پس از و بنشست، سال ده اندر ملك به و اشكان،

 كرد، برده و بكشت را همه تا كرد مسّلط ايشان بر جلّ  و عزّ  خداى را شاپور اين و بكشتند، الّسالم عليه زكريّا بن
 پديد جهان اندر الّسلم عليه مريم بن عيسى بگذشت سال چهل او ملك از چون. بود كرده النصر بخت آنكه از تر سخت
 او و سال، ده خودير نام و اشكان، پسران از] ١١١ a: صب[ آن هم بنشست، اردشير برادرش شاپور آن پس از و آمد،
: ص[ او نام او پس از بود ديگر يكى و بود نخستين يكى: بودند خودير دو اشكانيان اندر كه گفتندى االكبر خودير را

 او نام ديگر اشكانى او پس از و ببود، سال نوزده االصغر خودير پس از و سال، يك و بيست]  فعرى: صب و نرسى
 چهل كسرى نام بنشست ملكى اردوان پس از و االصغر، اردوان ديگر و االكبر، اردوان يكى. بودند اردوان دو و اردوان،
 سيزده پس از وى بر آمده بيرون اردشير او عهد به پس. سال سيزده االصغر اردوان او نام ديگر اشكانى او پس از و سال
 ايشان دست از ملك و كرد قهر همه را طوايف ملوك و بگرفت، همه عجم ملك و بكشت، را او و او، ملك از سال
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 را او پادشاهى همه و بستد روميان دست از مصر و شام و موصل زمين و بگرفت، دجله لب تا جيحون لب از و بستد،
 اشكانيان سو اين از دجله لب از عجم ملك اين كه بود سال بيست و پانصد اردشير وقت تا القرنين ذو وقت از و گشت،
 گونه سه دو به اشكانيان ملوك نام اندر كتاب بدين و كريم، ياد چنانكه داشتند يونانيان سو آن از دجله لب از و داشتند،
 بسيار ايشان ذكر اندر عجم كتب به و معروف، بودند ملكانى اين و گفتيم كه است دست در ايشان نامهاى و است،
 بود آن يكى بسيار، اسرائيل بنى اندر بود حديثها و روميان و اشكانيان ملك ميان اندر آمد بيرون بابك اردشير كه است،
 مريم ديگر و عباد، بر و مسجد بر داد مهترى و المقدس بيت به داد پيغامبرى را الّسالم عليه زكريّا جلّ  و عزّ  خداى كه
 عليهما زكريّا بن يحيى زادن ديگر و آوردند، مسجد به خردى به هم و كردند محّرر را او و بزاد مادر از عمران بنت

 .بالّصواب اعلم اهللا و طوايف ملوك و بود اردشير عهد به اين و الّسالم، عليه مريم بن عيسى زادن ديگر و الّسالم،

 مطالب و است، نيامده چاپى در ما اساس عنوان براى مستقّلى عنوان ها نسخه در: فا و صب و ص: عنوان ٤٩٨ ص
 .ام آورده پيشتر را آن روايت دو كه است آورده عنوان همان ذيل در هم را اشكانيان به مربوط

  يحيى مولود و مريم مولود و زكريّا نبّوت حديث: فا الّسالم، عليه زكريّا نبّوت خبر: صب و ص: عنوان ٥٠٢ ص

 ٩٧٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .زكريّا ابن

 نزديك عبارت و مضمون) الّسالم عليها: صب( السالم عليهما عمران بنت مريم مولد خبر: صب و ص: عنوان ٥٠٤ ص
 .ما چاپى و اساس متن به است

 اهللا ِبْسمِ  كتابه محكم فى تعالى و تبارك اهللا قال. السالم عليهما زكريا بن يحيى مولد خبر: صب و ص: عنوان ٥٠٧ ص
 خلق آنكه بى پنهان از بخواند را خداى كه وقت آن ٢ -٠: ١٩ زََكرِيَّا َعْبَدهُ  رَبِّكَ  َرْحَمتِ  ِذْكرُ  كهيعص الرَِّحيمِ  الرَّْحمنِ 
 .بدانست او دعاى

 هرگز او زن گويند گروهى و گسست، او از حيض يعنى است، نازاينده زن و شدم پير من: صب و ص: ١٨ س ٥٠٨ ص
 ... بود نشده حايض

 و بالمساء صّلوا يعنى ١١: ١٩ َعِشيًّا وَ  ُبْكَرةً  َسبُِّحوا َأنْ  ِإلَْيِهمْ   فََأْوحى اْلِمْحرابِ  من: ... صب و ص: ١٠ س ٥٠٩ ص
 .بالغداة
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 ... زكريّا زندگانى به هم داد پيغامبرى را وى تعالى خداى بيامد يحيى چون

 روز آن از نبى اندر كرد ثنا چندين وى بر جلّ  و عزّ  خداى كه بزرگوارى بدين اى بنده پس: صب و ص: ٥ س ٥١٠ ص
 الّسالم عليه عيسى مولد اين پس از و بماندى، نانبشته او حديث كه بدى نيكو نه شود او پيش كه روز آن تا بزاد كه

 ... تعالى اهللا شاء ان گوييم

 .نيست هم از دور چندان عبارت و مضمون -الّسالم عليه مريم بن عيسى مولد خبر: صب و ص: عنوان ٥١١ ص

 بخشم كودكى ترا تا ام آمده خدايم رسول من گفت. ١٩: ١٩ زَِكيًّا ُغالماً  َلكِ  ِألََهبَ  رَبِّكِ  َرُسولُ  َأنَا ِإنَّما: ١٢ س ٥١٢ ص
 ... تو شكم اندر بيافريند او جلّ  و عزّ  خداى و مردان پشت پليد آب از نه پاك

 ٩٧١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نرسيد بدو مرد هيچ دست تا ناشايست از داشت پاك خويش تن عمران دختر گفت: صب و ص: ٢٣ س ٥١٣ ص

 درخت آن بر شد جدا مادر از عيسى چون. الصغير النهر السرىّ  و ٢٤: ١٩ َسرِيًّا: ... صب و ص: ٧ س ٥١٥ ص
 تا برفت زمين بر آب تا جوشانيد بر آب پر اى چشمه آنجا از جلّ  و عزّ  خداى جوى، نه و بود آب نه جاى آن اندر خشك
 ... گفت پس. بشست اندر آب بدان را عيسى و را خويشتن مريم

 سخن ايشان با مريم پس. بودى هارون قبيله از كه يعنى هارون اخت يا گفتند را مريم: صب و ص: ١٧ س ٥١٦ ص
 ص: ١ س ٥١٨ ص ٢٩: ١٩...  ِإلَْيهِ  فََأشاَرتْ : گفت خداى چنانكه گويد سخن او تا عيسى سوى كرد اشارت و نگفت

 عليهما مريم بن عيسى مگر نكرد موّكل او بر ابليس كه نيامد فرزند هيچ سّلم و عليه اهللا صّلى گفت ما پيغامبر و: صب و
 خداى پيغامبر او و پدر، بى را زنى مر آمد پسرى زمين بر كه است اين حديث اين گفت را شياطين مر ابليس پس. الّسالم
 گفتند ايشان. آيد پيش شادى كودك اين از فردا را ما كه بدانيد افتادند روى به زمين بتان امروز اگر و بود، گرامى و بود
 ماضى در كه بتان آن خداوندان چنانكه شوند دوزخ به همه و شود فتنه او بر بسيار خلق: گفت ابليس فرزند؟ اين باشد چه

 .بالّصواب اعلم اهللا و بودند،

: فا. الّسالم عليهما مريم بن عيسى هجرت خبر: ص الّسالم، عليهما عيسى و مريم هجرت خبر: صب: عنوان ٥١٩ ص
 به و كرد گرامى الّسالم عليهم را خويش پيغامبران جلّ  و عزّ  خداى چون پس: صب و ص: ١ س ظاهرا است افتاده برگى

 و شعيب سوى شد مدين به موسى و هجرت به چنانكه خويش شهر و خويش مان و خان از رفتن و كرد مبتال هجرتشان
 ... و كرد هجرت سّلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر
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 مرّ  و زر ايشان با و شام از آمدند صفت بدين مردمانى كه آوردند خبر را هردوس ملك اين: صب و ص: ١٠ س ٥٢٠ ص
 ما و پدر بى زنى از اينجا است آمده پسرى گفتند آمديد كار چه به شهر بدين شما گفت و بخواند را ايشان. است كندر و
 .دهيم را او هديه به چيزها اين و ببينيم، را او كه بيامديم يافتيم اندر نجوم به

 ٩٧٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خبرى به و بود، يافته نجوم اندر كه شام شهرهاى از شهرى از فرستاد ملكى را ايشان كه است ايدون ديگر خبر اندر و
 ايشان بود، يافته الّسالم عليه دانيال كتب اندر كه بود بفرستاده را او عجم ملوك از ملكى كه است ايدون اندر ديگر

 .بگفتند را هردوس

 آمد ديهها اندر رمل ميان و دمشق غوطه از بود شام زمين از هم ديه آن گويند گروهى نيز و: صب و ص: ٥ س ٥٢١ ص
 كه شهرها خبر اندر است ايدون ممالك و مسالك كتاب اندر و است، سغد ديههاى چنان هم آن و روان، آب و ميوه پر

 بصره اين و االبله، نهر سديگر دمشق، غوطه ديگر و سمرقند، سغد يكى: است جاى چهار خرمى و نزهت جهان اندر
 .است شيراز شهر روستاهاى از و است اندر پارس به اين و بوانات، شعر چهارم و است،

 دينار آن و كرد بسيار شادى دهقان. دادند باز دهقان به دينار آن و آمدند مقرّ  دو هر اين: صب و ص: ١٥ س ٥٢٢ ص
 و باشيد من خانه به پسرت و تو: گفت پس. نستد نيز عيسى. ده را پسر: گفت ،)بستد: صب( نستد. داد] را[ مريم نيمى
 .بود همى دهقان خانه به عيسى با و كرد اجابت مريم. مرويد جاى هيچ

 يحيى نبّوت و زكريّا كشتن خبر: ص. الّسالم عليهما زكريّا بن يحيى نبّوت و زكريّا كشتن خبر: صب: عنوان ٥٢٤ ص
 .الّسالم عليهما يحيى نبّوت و زكريّا قتل: فا. السالم عليهما

 گفتند را زكريّا و آمدند گرد او بر اسرائيل بنى ببرد، را عيسى برفت، المقدس بيت از مردم آگاهى بى مريم چون: فا: ١ س
 را او آيد مقرّ  او كه بترسيدى اكنون آمد، كودك را او تا كردى زنا مريم با و شدى كافر اكنون و را، ما پيغامبرى تو

 پس: صب و ص...  كردند آگاه را هردوس ملك و بكشند، را او كه خواستند و فرستادى مصر زمين به و بگريزانيدى
 كافر ليكن و بودى پيغامبر تو گفتند را زكريّا اسرائيل بنى شد، شام به و برفت مريم و بشنيد چنان دوس هر ملك چون
 آن و بكشند، را او كه خواستند و فرستادى مصر و شام به را او بگويد را ما او كه ترسيدى و كردى زنا مريم با كه شدى
 ... كردند آگاه را هردوس ملك

 .الّسالم عليه عيسى نبّوت حديث: فا. الّسالم عليه عيسى نبّوت خبر: صب و ص: عنوان ٥٢٦ ص
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 .كنم زنده تا خواهيد اگر جّل، و عزّ  خداى فرمان به كنم زنده را مرده. ٤٩: ٣ اهللا بِِإْذنِ : ... صب و ص: ٥ س ٥٢٧ ص

 ٩٧٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ميان اندر المقدس بيت به و فرزندانش، و نوح از تر ديرينه نيافتند هيچكس مرده، بود تر ديرينه او كه كسى بنگرستند ايشان
 .است اندر واليت بدين نوح بن سام گور كه بودند يافته ايدون اندر تورية اخبار به ايشان است، وادى يكى كوهها

 مغز چربوا يا بود استخوان بر گوشت از كه چربوا آن آن و ،١٤٦: ٦ ِبَعْظمٍ  اْختَـَلطَ : ... صب و ص: ١٥ س ٥٢٨ ص
 انجيل و تورية شريعت اندر ايشان بر بود حرام بود گاو و بود گوسپند شكم اندر كه پيه آن اّما بود حالل اين استخوان
 ... كرد حالل را همه اين بيامد

 بسيار اندر انبيا اخبار كتب به او اخبار و است اين از بيش او عجايب و عيسى اخبار و: صب و ص: ١٠ س ٥٣٠ ص
 اخبار از نيز و كتاب اين از نه است تفسير كتب از هم گفتيم كه او عالمات و اخبار و آيات از مقدار اين و است،
 فرود را عيسى كه است مايده حديث اين و است نگفته جرير محّمد كه چند هر گفتن بخواهم خبر يك الّسالم عليه عيسى
 در از نه شمار بى عجايب يا مردمان زمى اخبار اندر و قرآن اندر است معروف و مشهور خبر اين چون و آسمان، از آمد
. است كرده ياد مجيد قرآن اندر تعالى و تبارك خداى كه سپس. آن از كرده ياد نا و مانند كه شايد ناشنيده كه است آن
 .بالصواب اعلم اهللا و

: فا حواريان و الّسالم عليه عيسى بر آمد فرود آسمان از كه]  مايده آن: صب[ مايده خبر: صب و ص: عنوان ٥٣١ ص
 اندر رفتى كجا هر مريم بن عيسى ١١٢: ٥...  ِعيَسى يا اْلَحوارِيُّونَ  قال ِإذْ : تعالى اهللا قال: ص: ١ س المائدة حديث
 همى مغرب بسوى. ببينند او عجايب تا رفتند همى او با بودند نگرويده آنكه گروهى و بودند گرويده آنكه گروهى جهان
 ... شد

 بزرگ ماهى دو بعد. بود نان دوازده او بر. برگرفت دستار آن و كرد دراز دست عيسى: صب و ص: ١٠ س ٥٣٢ ص
 اندر چه هر از گفت كه] ٩٥ a: ص[ كند روايت العّباس بن اهللا عبد ز و. تره و سپيد نمك و نهاده آنجا بر و كرده بريان
 نان اى لقمه كه هر بخوردند سير همه و بنشستند خلق پس. پياز و سير و گندنا مگر بود آنجا بر همه است تره جهان

 روز آن شده بريان و بودى آمده پديد چندان ديگر آن بجاى بخوردى آن تا برداشت تره آن از و ماهى آن از يا بشكست
 وقت روز ديگر پس. بود يكشنبه روز آن و شد، بر آسمان به همچنان سفره آن شد فرو آفتاب چون خوردند، همى

 ... نيامد نيز پس. همچنان روز سديگر و شد باز شبانگاه و بخوردند خلق همه و آمد فرود همچنان چاشتگاه
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 ٩٧٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

: فا] گويد: صب[ فرمايد همى او ذكر خداى]  ص: كه[ بود دريا لب بر كه ديه آن خبر: صب و ص: عنوان ٥٣٤ ص
 دو پس از كردند فرمانى بى كه را خلق آن: ... صب و ص: ١٣ س ٥٣٦ ص للسحر حاضره كانت الّتى القرية حديث
 .شويم باز كتاب بدين پس اين از و بمردند پس بزيستند روز هفت. گردانيد بوزنه را ايشان سال

 و ص: ١ س السماء الى للعيسى رفع حديث: فا آسمان بر الّسالم عليه عيسى بردن خبر: صب و ص: عنوان ٥٣٧ ص
 اخبار كتب به و بود خلق ميان اندر سال سه الّسالم عليه عيسى كه كتاب اين اندر گويند ايدون جرير بن محّمد: صب
 .آمد المقدس بيت باز عمر بآخر پس. بود سال دو كه است ايدون اندر انبيا

 ... كردند او كشتن تدبير و آمدند گرد وى بر كه جهودان و. مايده حديث پس

 را ديگر كسى ليكن و) نكردند دار بر و: صب( كرد دار بر نه و نكشتند را او گفت: صب و ص و فا: ١٣ س ٥٣٨ ص
 دلش و نيست كشته كه بدانست و بديد را او مريم شب آن: صب و ص فا،: ٢٠ س كردند دار بر بود او ماننده كه

 شمعون يكى بودند تن دوازده كرد طلب را حواريّين و بخواند را زكريّا يحيى و بود، مريم خانه به شب آن عيسى و بياراميد،
. حواريّين از بودند مانده تن ده و بود دليل بدو را جهودان و بفروخت درم سى به را او آنكه ديگر و شد بيزار او از بود،
. شد كجا بفروخت درم سى به مرا كه تن يك آن كه پرسيد ايشان از عيسى. بيافت را تن هفت. كرد طلب را ايشان عيسى
 ... بكشت را خويشتن و كرد گناه كه دانست و شد پشيمان گفتند

 كرد تمام وصيت را ايشان و كرد خليفت را يحيى و را تن هفت اين حواريان عيسى چون: صب و ص: ١٥ س ٥٣٩ ص
 بزرگ را شب آن امروز آن ترسا و برد، آسمان باز را او تا كرد دعا دم سپيده را جلّ  و عزّ  خداى و كرد، بدرود را مريم و

 كندر بويهاى شب بدان و دارند عيد شب به شب آن و شد آسمان باز و آمد فرود آسمان از شب آن عيسى كه دارند
 ... كنند دود بسيار

 ٩٧٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 نسخه از را عنوان ما و ندارد، عنوان فا و ص نسخه و ما اساس نسخه شود مى ديده چنانكه: فا و ص: عنوان ٥٤٠ ص
 كشتن و مريم مرگ خبر: صب و ص: عنوان ٥٤٢ ص ها نسخه در است نزديك ما اساس به محتوا و عبارت. گرفتيم صب
 :فا) السالم عليه: صب( الّسالم عليهما زكريّا بن يحيى
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 در ملك: فا: ٢ س ٥٤٣ ص نيست دور چندان عبارت و محتوا. الّسالم عليه زكريّا بن يحيى قتل و مريم وفاة حديث
 سر آن و بنهادند، دختر آن بر و بردند ملك پيش طشتى در و ببريدند سر را عيسى پس. بياريد يحيى سر كه بفرمود مستى
 .نباشد حالل و نشايد تو زن به اين كه ملك يا: گفت همى سخن

 آن و بجوشيد، بودند ريخته كه آنجا يحيى خون و شد پشيمان وقت در بريدن سر آن از و آمد عجب آن را ملك
 خاك از خون ريختند، آن بر خاك چند و. پاشيد مى آن بر خاك: گفت. دادند خبر آن از را ملك و نشست، نمى جوشيدن

 خردوس، وى نام اشكانيان، از بود ملكى و گشت، بزرگ تلى تا ريختند مى آن بر خاك ايشان و. جوشيد همى و آمد مى بر
 بر ملك اين بكشتند، را فاضل پيغمبر سه و كردند ايشان با اسرائيل بنى آنكه و عيسى قتل و زكريّا و يحيى خبر چون و

 او نام بود سپاهساالرى را او و آورد، فرود شهر در بر را سپاه و آمد المقّدس بيت به و كشيد سپاه و گرفت خشم ايشان
 ... كشم مى را گروه اين كه ام كرده نذر تعالى خداى با من گفت و لشكرى با فرستاد اندر شهر به را او بيورزاد،

 و للروم ملكوا اّلذين الروم ملوك ذكر: فا. روم و شام ملوك اخبار: صب شام و روم ملوك اخبار: ص: عنوان ٥٤٦ ص
 نسخه در افتادگى اين و كرديم پر ديگر هاى نسخه با كه است پيدا افتادگيهايى ما اساس نسخه از است پيدا چنانكه. الشام
 .است مشهود هم فا

 آمده هم فا نسخه در ديگر اى گونه به كه »باديه عرب قبايل ملوك خبر« ما اساس عنوان: صب و ص: عنوان ٥٥٠ ص
 b برگ -»االسكندر بعد عدنان بن معدّ  بنى و اسماعيل بنى من العرب من بابل ارض و العراق ملك من اخبار: «است

 -٩٨ a: ص ،١٢٤ a: صب -هست آن محتواى و مضمون اّما نيامده صب و ص هاى نسخه در -١٠٢

 ٩٧٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كه عرب ملوك خبر: «است آمده ما چاپى متن در كه ما اساس نسخه در عنوان جاى به: صب و ص: عنوان ٥٥٤ ص
 مع جذيمة حديث: فا ،»االبرش جذيمة خبر: «است چنين نسخه دو عنوان ،»طوايف ملوك وقت در بگرفتند عراق زمين
 .الزبّا

 بديد عمرو فصاحت جذيمه چون پس. فريب مرا جز! سپيد يا و سرخ يا! غيرى غّرى...  صب و ص: ٨ و ٧ س ٥٥٨ ص
 طوق كه عرب ملوك از كسى نخستين و كردند، اندر اوى گردن به و زرّين كردند طوقى را او تا بفرمود و شد شاد سخت
 ... بود عدى بن عمرو كرد

 .الزبّا مع جذيمه حديث: فا. االبرش جذيمة حرب اخبار: صب و ص: عنوان ٥٦١ ص
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 تو تا ننشينم من: گفت قصير: فا. نخواهى باز خويش خال خون تا نپسندم من: گفت قصير: صب و ص: ٥ س ٥٦٦ ص
 .نكنى طلب خويش ملك خون

 س بالّزبا ظفره و عدى بن عمرو ملك حديث: فا. زبّا بر يافتنش ظفر و عدى بن عمرو اخبار: ص و صب: عنوان ٥٦٧ ص
 را او عراق ملك و كردند بيعت او بر سپاه و بگرفت جذيمه ملك عدى بن عمرو كه رسيد زبّا به خبر چون و: فا: ١

 ملك و آمد گرد او بر سپاه و بنشست ملك به عدى بن عمرو كه رسيد زبّا به خبر چون: صب و ص شد، اندوهناك گشت
 ... آمدش اندوه سخت گشت را او عراق

 عراق از و برخاست گشت بهتر بينى را قصير چون پس. است ديگر خود بيهس قّصه و: صب و ص: ١٢ س ٥٦٨ ص
 را زبّا: رسيد جزيره به تا زده تازيانه به پشت و بريده بينى و) دريده: ص( دريده بر جامه با برهنه پاى و سر و پياده برفت
 ... گفت و داد بار را او زبّا. حال اين بر آمد قصير گفتند

 و بپسنديد زبّا) ظرايف: صب( طرايف آن و ها جامه آن و شد شاد زبّا آمد باز قصير پس: صب و ص: ١٥ س ٥٦٩ ص
 .داد را قصير ديگر و برگرفت بايست را او كه چيزى آن

 ٩٧٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اشتران چون. بود دربانى شهر در بر و آمد اندر شهر به كاروان و بازگشت شهر به زبّا پس: صب و ص: ١١ س ٥٧٠ ص
 نيكى اندر بارها بدين گفت مرد آن. شد رها تيزى بود وى اندر كه مرد آن از بزد اى غراره به چوبى ديد رنجيدن آن را

 .نيست

 حربها و بود طوايف ملوك وقت اندر همه عمرو و جذيمه ملك از گفتيم كه خبرها همه اين: صب و ص: ١٥ س ٥٧١ ص
 وقت تا بود اسكندر وقت از سال صد چهار بدين بماندند سال صد چهار ايشان كه ازيرا عراق و شام اندر بود عجايبها و

 يمن ملك كه بودند قبيله دو اين و است، جديس و طسم حديث اخبار آن از يكى افتاد حوادث و عجايب بسيار اردشير
 .آورد تاختن ايشان بر تّبع بن حّسان

 زبان و مضمون -... اليمن ملك تّبع بن حّسان حديث: فا. يمن ملك تّبع بن حّسان حديث: صب و ص: عنوان ٥٧٢ ص
 .نيست دور هم از چندان

 و ص: ١ س الكهف اصحاب حديث: فا. الكهف اصحاب خبر: صب. الكهف اصحاب قّصه: ص: عنوان ٥٧٥ ص
 را ايشان و شهر، همه با پرستيدى بت و بود كافر شهر آن ملك و شام به بودند مردمانى الكهف اصحاب اين: صب
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 يونان شام ملك كه گاه آن يونان ملوك جمله از بود پادشاهى و بود، نام دقيانوس ملك اين و داد هدى جلّ  و عزّ  خداى
 ... داشتند

 خواند، خداى به را ايشان كسى آنكه بى بگرويدند خداى به كه خواند جوانمرد را ايشان: صب و ص: ٥ س ٥٧٦ ص
 ... بشناختند را ما ايشان تا راست راه را ايشان نموديم ره. ١٤ -١٣: ١٨ قـُُلوِبِهمْ   َعلى رََبْطنا وَ . ُهدىً  ِزْدناُهمْ  وَ : گفت

 و علما گفتند ايدون و شماله، عن و الكهف يمين يعنى ١٧: ١٨ الشِّمالِ  ذاتَ : ... صب و ص: ١٧ س ٥٧٧ ص
 است بوده شمال ناحيت سوى بود مغرب چپ دست بر و بود جنوب ناحيت بر كوه كين بود آن آية اين معنى كه مفّسران

 او اندر مردم تن تا جهد اندر شمال هواى و باد و كهف راست دست به برآيد مشرق سوى از آفتاب بود چنين چون و
 .نپوسد

 ٩٧٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 شهر در و ها خانه آمد اندر شهر به و آمد بيرون يمليخا چون. بفرستادند را يمليخا ايشان: صب و ص: ١٠ س ٥٧٨ ص
 شگفت. پرستيدند همى را خداى و كردند نماز همى كه ديد مردمان. نشناخت را كس ليكن و بشناخت همه بازارها و

 و كرد بيرون درم چون. خريد نان و آمد فراز فروش بريان زى پس. گشتند چنين خلق همه اين روز يك به گفت. آمدش
 اين آن درم اين: گفت آوردى؟ كجا از درم اين گفت. بود بزرگ درم آن و بود، زمانه] ١٣٠ a: صب[ آن ضرب نه بداد
 .است ملك اين ضرب و است شهر

 .نيست درم چنين اين اندر شهر اين به: گفت فروش نان

 بديدند، يمليخا ياران چون. ديدند همى نيز ملك و مردمان و شد اندر غار در به يمليخا: صب و ص: ١٠ س ٥٧٩ ص
 همه، مردمان آن و ملك خبر و انجيل خبر و عيسى دين خبر و بگفت، را ايشان جهان خبر يمليخا است؟ خبر چه گفتند

. برآمد آفتاب تا شب آن بماندند كهف آن در بر خلق همه آن با ملك و بمردند، همه ايشان و بمرد، و بيفتاد يمليخا و
 :است آمده پايان در فا، نسخه] ١٠٩ a[ برگ در: فا

 و الكهف، اصحاب قّصه آخر تا است فرعون هالك از دوم مجّلد اين و جرير، بن محّمد تاريخ از دوم مجّلد گشت تمام«
 :است آمده فا نسخه] ١٠٩ b[ برگ سرآغاز در »دهد توفيق تعالى ايزد اگر سوم، مجّلد اندر آيد يونس قّصه اين از پس

 :اند بوده كهف اصحاب از هم گويند مى كه ديگر شخص دو خبر. بالخير تّمم نستعين به و الّرحيم و الّرحمن اهللا بسم
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 نامهاشان و بودند تن نه الكهف اصحاب كه اندر كتاب بدين عليه اهللا رحمة الطبرى جرير بن محّمد جعفر ابو گويد چنين
 از تر مخالف چيزى را تعالى خداى كتاب هرگز و قالوس، نهم و قسطولس، هشتم و ديتوميس: گفتم من كه اين با بگويد
 در چرا كه نيست معلوم و كلبهم، عاشرهم: كه بودى قرآن اندر كه بايستى گويد مى او كه بودى چنين اگر و نشنيدم، اين

 اخبار عجايب از هم نيز اين و نهم سگ و. بودند هشت ايشان كه گويد نيز المغازى صاحب و كرد، روايت چنين اخبار
 بسيار نادانسته خبر و ناشنيده حديث ترا كه آنست گويد چنين آنكه) نسخه در است چنين -جواب و( جواب و است
 متى بن يونس حديث: فا. الّسالم عليه متى) ابن: صب( بن يونس قّصه: صب و ص: عنوان ٥٨٣ ص.» الّسالم و است
 عليه بود مّتى بن يونس حديث است بوده اسرائيل بنى اندر كه نيز اخبار عجائب ز و: صب و ص: ١ س الّسالم عليه

 َلِمنَ  يُوُنسَ  ِإنَّ  وَ  گفت خداى چنانكه بود مرسل پيغامبران از و بود اسرائيل بنى از يونس و طوايف ملوك روزگار به الّسالم
 ١٣٩: ٣٧ اْلُمْرَسِلينَ 

 ٩٧٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 من گفت كيستى؟ تو: گفتند. مرا افگنيد بدو كند طلب مرا ماهى اين گفت را ايشان پس: صب و ص: ١٢ س ٥٨٥ ص
 جلّ  و عزّ  گفت خداى پس: صب و ص: ١٥ س ٥٨٦ ص است متى بن يونس من نام و نينوى اهل سوى خدايم پيغامبر

ْيناهُ  وَ  َلهُ  َفاْسَتَجْبنا  همچنين و برهانيديمش غم از و را او كرديم اجابت گفتا ٨٨: ٢١ اْلُمْؤِمِنينَ  نـُْنِجي َكذِلكَ  وَ  اْلَغمِّ  من َنجَّ
 .سختيها اندر مؤمنان چون ٨٨: ٢١ اْلُمْؤِمِنينَ  نـُْنِجي َكذِلكَ  وَ  برهانيديم غمش از و كرديم اجابت گفت: ... فا. را مؤمنان

 ارسلهما الّلذين اآلمنين حديث: فا. فرستاد پيغامبرى به را ايشان خداى كه تن دو آن خبر: صب و ص: عنوان ٥٨٩ ص
 خداى كه بود آن نيز بود طوايف ملوك ايّام اندر كه اخبار عجايب وز: صب و ص: ١ س ١٤: ٣٦ بِثاِلثٍ  فَـَعزَّْزنا قومها الى
 من قوم كاشكى گفت: صب و ص: ٩ س ٥٩٠ ص ١٣: ٣٦...  َلُهمْ  اْضِربْ  وَ : گفت و كرد پديد نبى اندر جلّ  و عزّ 

 الّنجار حبيب گور و شدندى، متابع نيز ايشان تا شدم متابع را پيغامبران اين من بدانكه بيامرزيد خداى مرا كه بدانستندى
: گفت خداى چنانكه بمردند همه و بكرد بانگى تا فرمود را جبرئيل تعالى و سبحانه خداى پس. است پديد انطاكيه به امروز

 .شمسون حديث: فا. الّسالم عليه شمسون اخبار: صب و ص: عنوان ٥٩١ ص ٢٩: ٣٦...  كاَنتْ  ِإنْ 

 شهرهاى از شهرى به بود مسلمانى ليكن و بود پيغامبر نه بود شمسون نيز طوايف ملوك اخبار اندر و: صب و ص: ١ س
 با كس كه بود داده قّوت چندان را او خداى و بخشيده خداى به را او و بود كرده نذر مادر و پرستيدى را خداى و روم
 ... نداشتى را او هيچ و بگسستى همه آهن و زنجير به اگر و ببستى رسن به را او اگر و كردن نتوانستى پيشى او

 .جرجيس حديث: فا. الّسالم عليه پيغامبر جرجيس قّصه: صب و ص: عنوان ٥٩٣ ص
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 ( تونگر ترا و استى اين از بهتر حال ترا گويى تو كه استى چنين اگر گفت ملك: صب و ص: ١٣ س ٥٩٤ ص

 ٩٨٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... داشتى) آمده »تونگر« نسخه دو هر در توانگر،

 نيامده عنوان اين ص و فا هاى نسخه در گفتنى -پيغامبرى يافتن و جرجيس سوى وحى آمدن خبر: صب: عنوان ٥٩٥ ص
: است چنين كه ما چاپى ٥٩٥ صفحه ١٢ سطر جمله با درست است برابر و دارد را عنوان اين صب نسخه فقط و است

 باال در شده ياد عنوان از پس: صب...»  فرستاد جرجيس سوى را اى فريشته جلّ  و عزّ  خداى آمد، اندر شب چون پس«
 .اساس با است ديگرگون پاك كه مضامينى است آمده صب نسخه اين در

 آن. بودش نيامده پيغامبرى آن از پيش و كرد، وحى بدو و بفرستاد اى فريشته تعالى و تبارك خداى آمد اندر روز چون«
] شد[ سير تا داد شراب و طعام را او و كرد بيرون او پاى و دست از ميخ آن و برداشت، او پشت از را سنگ آن فرشته

 او، عذاب و بال بر و كن صبر من دشمن اين با! جرجيس اى كه دادش پيغام تعالى خداى از و ،)شد گرفته ص نسخه از(
 جرجيس. ببود بامداد چون. برهانم او عذاب از و ترا بپذيرم بار چهارم كنم، زنده بار سه ترا من و بكشد بار چهار ترا او و

 .بيستاد ملك پيش

 بفرمود ملك. است تو سلطانى از برتر او سلطانى آنكه گفت آورد؟ كه من پيش و آورد بيرون كه زندان از ترا گفت ملك
 شيران بود شيران خانه دو را او و كردند، پاره هفت به اى نيمه هر و كردند، نيم دو به ارّه به و بستند چوب دو بر را او تا

 آمد، اندر شب چون. نخوردند هيچ و ببوئيدند شيران. افگندند شيران پيش را او. شير هفت اندر اى خانه هر به خوار، مردم
 .داد بدو باز جان و كرد درست را او و آورد فراهم ها پاره تعالى خداى

 :گفت. بيستاد ملك پيش و بيامد او. آورد بيرون خانه آن از اى فريشته را او ببود بامداد چون

 چه وى با و چيست مرد اين: گفت را خويش قوم ملك. كرد تواند چونين كه اهللا تعالى است اين من خداوند! ملك اى
 صب در( نه يا داد ملك. كنند غلبه را اين تا بيار را جاودان بندد، همى چشم و است جادوى اين: گفتند كنم؟ حيلت
 بس جرجيس با تو كه ببينم تا بنماى چيزى مرا خويش جادوى از گفت را مهترشان آن و كرد گرد را جادوان) نيست خوانا
 ... گشت گاو دو و دميد اندر او گوش دو هر به و بياوردند. بياريد گاوى گفت! باشى

 در به و نهاده بر گردن بر را مقعد زبان بى پسر آن و آمدش اندوه و شد غمگين زن آن: ... صب: ٢٢ س ٥٩٧ ص
 پاى و دست را پير گنده پسر آن. شد اندر بتخانه به و جرجيس با بيامد ملك پس. نظاره به شهر مردمان با آمد ملك بتخانه
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 و بشناخت را او جرجيس. بيستاد جرجيس بپيش و شد اندر خانه بت به و آمد فرود مادر گردن از. شد درست زبان و
: گفت را بتان غالم آن. نهاده زرين كرسى بر يكى هر بود بت يك و هفتاد خانه آن اندر و. خوان من پيش را بتان گفت

 ]را[ شما خداى پيغامبر جرجيس،

 ٩٨١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پيش تا گشتند همى زمين بر و افتادند فرود كرسيها از بتان اين. آييد او پيش آفريد را شما كه خداى بدان. خواند همى
 .آمدند جرجيس

 همى خلق آن و ملك و شدند، فرو اندر زمين به كرسيها همه آن و بتان. زد زمين بر پاى الّسالم عليه پيغامبر جرجيس
 برگ -است ناهمگون روايت اين در است، همخوان ص نسخه با جايها بيشتر در كه صب نسخه اين عبارت -... ديدند

a بابك بن اردشير حديث: فا ساسان، بن بابك بن اردشير خبر: صب بابك، بن اردشير خبر: ص: عنوان ٥٩٩ ص -١٠٧ 
 سال، سه و بيست و پانصد آن ترسا قول به و بگذشت سال صد چهار اسكندر ملك از چون: صب و ص: ١ س ملكه و
 از اردشير اين. اصطخر او نام است شهرى پارس، زمين به آمد بيرون بابك بن اردشير سال، شش و دويست مغان قول به و

 بهمن بن مهرس بن االعلى ساسان بن بابك بن اردشير نسب و. گشتاسب بن لهراسب بن اسفنديار ابن بود بهمن فرزندان
 مملكت و بكشت دارا بن دارا و بيامد اسكندر كه كرد دعوى چنان اردشير و بود، لهراسب بن گشتاسب بن اسفنديار بن
 الملك بهمن پسر دارا اين كه ازيرا بود اردشير عم پسر دارا و -ناسزا و قهر به كرد -ص برد بيرون او فرزندان دست از
 .بود

 و بستانم عرب از و كنم كوتاه طوايف ملوك دست و برم، خويش جايگاه از ملك اين و بجويم، دارا خون من: گفت پس
 نام) است: ص( هست ديهى آنجا و خوانند، خير را آن است روستايى را اصطخر شهر و برگيرم، مملكت از اسكندر ستم
 بدو را ديه آن و) نقطه بى( طروره او نام پارسى بود مردى اصطخر ملك و بود ده آن از اردشير و]  طيروزه: فا[ طبروزه او
 ص -از. طوايف ملوك از و تر، درست اين و بود، -جرهير: صب و ص -)؟( خرهنر او نام گفتند گروهى و خواندندى، باز
 هر به و بود ايشان دست اندر پارس ملك كه طوايف ملوك از بودند گروهى بازرنجيان اين و بود، بازرنجيان -نسل: صب و

 ملك و تنها، كردى حرب مرد هشتاد هفتاد با مردانه بود مردى اردشير جد االصغر ساسان و بود، ملكى ايشان از شهرى
 و بود، او دست به اصطخر آتشخانه و بود را او مهترى اصطخر با خير روستاهاى همه آن به -لكن و: ص -ليكن و نبود
 آن نسل از نام -ملهشت: فا -منهست را او بود زنى و مولع، صيد به و -جلد سوار: صب -جلد و سوار بود مردى

 .بودند پارس ملوك كه بازرنجيان
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 ... بود اردشير پدر اين و كرد، نام بابك را آن -آمد پسرى را او زن آن از: فا -آمد پسرى زن آن از پس

 يك چند -دست يك چندانكه دراز بود رسته او سر بر موى بيامد مادر شكم از بابك چون: صب و ص: ٢ س ٦٠٠ ص
  ساسان پدرش شد، بزرگ چون پس. بودن شايد كارى را پسر اين گفت مادرش -دست

 ٩٨٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 اصطخر ملك و خانه، آتش داشتن نگاه به و روستاها آن مهترى به] ١٣٦ b: صب[ بيستاد پدر كار بران هم بابك و بمرد،
 اين و: فا و ص -بود پرورده را او كه بود خصى جرهير ملك اين و بيامد، اردشير اين را بابك پس. داشتى بزرگ را بابك مر

 داراب به بود داده مملكت مهترى را خصى آن و تيرى، نام -گرد داراب به بود پرورده را او كه بود خصى را جرهير ملك
 .است كرده بنا دارا كه پارس از است شهرى گرد،

 را او تا گرد داراب به فرستد تيرى سوى را او تا خواست اندر جرهير ملك از بابك، پدرش، شد، ساله هفت اردشير چون
 و بپذيرفت، را اردشير و كرد اجابت را بابك اصطخر ملك بود، را او گرد داراب ملك تيرى پس وز آموزد، ادب و بپرورد
 سوى را اردشير و آن، بر كرد گوا را اصطخر مردمان و نبشت سجلى بر اين بر و تيرى، پس از داد را او گرد داراب ملك
 .بود را او ملك تو پس از تا بپرور، نيكو را او كه فرمودش و فرستاد تيرى

 و كرد عدل مردم ميان و بگرفت، گرد داراب ملك اردشير بمرد، تيرى چون. گرفت پسرى به و بپذيرفت را اردشير تيرى
. بگفت را منّجمان و داشت خويش مولد اردشير و گرفتند، دوست را او ايشان و كرد، تواضع ايشان با و بگسترد داد

 .رسد تو به بيشتر زمين روى ملك كه بگفتند را او ايشان

 ... ديد خواب به اردشير شب يك و

 بالش سپاه تا كرد حرب خويش تن به اردشير و شدند، كشته بسيار سپاه دو هر وز: ... صب و ص: ٢٣ س ٦٠١ ص
 پارس از هم و بود كرمان از هم كه سواحل شهرهاى آن اندر و بگرفت، كرمان ملك و بگرفت را بالش و شد هزيمت
 پس. شمار بى هاى خواسته و بسيار گنجهاى با او خانگاه اندر قديم ملكى و بسيار سپاهى با اسبون او نام بود ملكى
 اسبون و سواحل ملك سوى بكشيد سپاه و بازداشت، دست او با بسيار سپاه و كرد خليفت كرمان به را خود پسر اردشير

 a صب[ زين تا چپ دست از سر بر بزد شمشيرى را او اردشير و شد بيرون صف به. خويش تن به آمد او حرب به

١٣٧.[ 
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 و آمد همدان به و برگرفت آنجا از لشكر پس. كردند نام شهنشاه را اردشير روز آن و: ... صب و ص: ٢٣ س ٦٠٣ ص
 همه اين و آمد موصل به و شد آذربايگان به آنجا از و بگرفت ملك همه آن و بكشت را دينور و نهاوند و جبال ملك

 ميان نبود، بغداد روز آن و بگرفت، سواد و است، بغداد سواد موصل و]  بكشت را ملكان و: ص[ بستد ها پادشاهى
 سپاه و گشت صافى را او پادشاهيها و بنشست، اصطخر به و آمد پارس به و كرد بنا شهرى مداين شهر ميان و موصل
 و بلخ شهرهاى و آمد سكستان به آنجا از و بگرفت شهر. آمد كردمان به پارس از و كرد، خراسان آهنگ و كرد گرد
]  ص -اصطخر[ آتشخانه در بر تا فرستاد پارس به سرهاشان و كرد قهر را طوايف ملوك و بگرفت، خوارزم و هرى و مرو
 ]١٣٧ b: صب[ مداين به و بكشيد سپاه باز آنجا از و بنشست، جور به و آمد پارس به آنجا از و كردند، دار بر

 ٩٨٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 سال يك حصار در بر اردشير و شد، اندر حصار به او سيطرق، او نام بود ملكى آنجا و شد، بحرين به مداين از و شد،
 كه خواستند. بودند حصار اندر آنكه آمدند، گرد ملك آن بر سپاه و شد تنگ طعام و افتاد قحط حصار اندر و بنشست،

 گنج و بگرفت حصار اردشير و بمرد، و انداخت فرو حصار از را خويشتن ملك آن. دهند اردشير به حصار و بكشند را او
 پس از ملك و كرد خويش عهد ولى شاپور، را، خويش پسر و آمد باز مداين به پس].  برگرفت: صب[ بگرفت همه خانه

 يكى نام آنجا هم كردند بنا ديگر هشت بود، كرده بنا كه شهر آن تا بفرمود و نهاد او سر بر تاج و داد را او خويش
 و ،]خوانند االهواز سوق امروز را آن و اردشير هرمزد: ص[ هرمزآباد او نام] كرد بنا ديگر شهرى[ اهواز به و آباد، اردشير

 بنا شهرى بحرين به و] خوانند ميسان كرخ را او امروز و اردشير، استاباد: ص[ استاآباد او نام كرد بنا شهرى اندر شيراز به
 و پارس و سيستان و جيحون لب تا خراسان و عراق پادشاهى و خوانند الخط مدينة را آن امروز و اردشير، اسبا او نام كرد

 و شام به شدند قضاعه به گروهى. برفتند عرب و برخاستند جهان از طوايف ملوك و شد، راست را او]  گرگان: ص[ كرمان
 كه عدى بن عمرو اين نهاد سر بر تاج و بكشت را اردوان كه روز آن اردشير و حجاز، حدّ  تا شدند اندر باديه به گروهى
 سو اين از كوفه از حيره و بود، حيره به او نشست و خوانده خويش طاعت به را او اردشير بود، زنده هنوز بود عراق ملك
 آن و بستد، او دست از همه جزيره و سواد و عراق زمين و داد عدى بن عمرو به]  حيره: ص[ اردشير باديه، سوى است،
 كارزار اندر]  سال سى آن از[ بود ملك آن پس از سال چهارده شد تمام او ملك و بكشت را اردوان مر اردشير كه روز
 بالصواب اعلم اهللا و بود، سال چهار و چهل او پادشاهى ملك چنانچه كردن، عدل و داد و ايمنى اندر سال چهارده و بود
 ]. المآب و المرجع اليه و

 اردشير بن شاپور حديث: فا. بابك بن اردشير بن شاپور اخبار: صب. اردشير بن شاپور اخبار: ص: عنوان ٦٠٦ ص
 .الملك
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 هر جهان ملك و بگرفت، پدر پادشاهى و نهاد سر بر تاج و بنشست ملك به اردشير بن شاپور چون: صب و ص: ١ س
 اصل و باشد، ملك پسر اين معنى و است، شاهپور پارسى به او نام و است تازى به شابور اين و داشت، او داشت پدر چه

 بن ساسان جدش از بود خبر را او و بگرفت را كرد داراب ملك و برخاست اردشير كه نخست از كه بود ايدون شاپور
 به ملك اگر كه خورد سوگند و سپرد بدو ملك نبود، بس او با ساسان اين و بود، بگرفته عراق ملك دارا بن اشك كه بهمن
 وصيت را خويش فرزند و نرسيد، بدو ملك و بمرد ساسان و نكنم، يله زمين روى بر هيچ را اشكانيان من روزى، رسد من
 كنيد، دست من وصّيت اين بيايد من فرزندان از كه هر و بكش، را اشكانيان همه و كن وصّيت فرزند به فرزند اين كه كرد
 .اردشير وقت تا نيافت ملك كس ساسانيان فرزندان از و. بماند اشكانيان بر ملك و. كنيد وفا من بر سوگند و

 و ملك به بود نمانده بس ايشان از و بود شده اشكانيان دست از ملك آمد، بيرون اردشير چون

 ٩٨٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و بودند مانده تن چند ايشان دست از اشكانيان ليكن و طوايف، ملوك و بود عرب دست اندر عراق ملك و پادشاهى،
 و نماند، زنده را كس و بكشت را همه بزرگ، و خرد بيافت ايشان از كه هر اردشير شده بيرون ايشان خانگه از ملك
 اين خواسته روز يك. آوردى خزينه به همه او خواسته بكشتى، اشكانيان مهتران از كه هر و شد، راست جّدش سوگند

 .پرستاران و بندگان و سيم و زر آوردند، وى پيش اشكانيان

 از كه پنداشت و شد عاشق او بر اردشير. بود نديده نيكوتر او از كس هرگز كه بود دختر اندر بردگان آن ميان به و
 رسيده تو به مرد كه بپرسيد را او روز يك. كرد نزديك خويشتن به و داشت همى بندگى به را او. است اشكانيان بندگان
 كدام از: گفت و شد گستاخ وى با اردشير و گرفت، بار اردشير از او و بستد وى از دوشيزگى پس. نرسيد: گفت است؟
 .اشكانيانم] ١٣٨ a صب[ نسل از كه نيم بنده من: گفت اند؟ كرده برده كجا از ترا و تو، نسلى

 پدر سوگند و بود نمانده كس اشكانيان از تا بكشد را او كه خواست و بود كرده او فراز دست كه شد پشيمان اردشير
 برفت دلش و چشم از او روى صورت تا چند روزى داشتند باز تا بفرمود. دوستى از نداد دلش باز. بود كرده راست خويش

 علم كه بود سرهنگى را او. بود كرده وفا جّدش سوگند تا بكشد را او آنكه بر بنهاد دل پس. شد كمتر دلش از دوستى و
 قّصه و بخواند را او. داشتى استوار بدو كدخدايى و خواسته و زنان اردشير و بود، او امين و داشت بسيار حكمت و

 به بكشد كه خواست پيش را كنيزك اين چون. دارم دوستتر كنم وفا خويش جد سوگند من گفت و بگفت، را او كنيزك
 .بكش و ببر را او گفت و سپرد امين

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 بخواند بدانستند بار اندر كه چند زنانى امين. دارم بار ملك از من: گفت كنيزك. بكشد كه خواست كنيزك آن امين
 اندر اى حقه به و ببريد خويش ذكر و بيامد و داشت باز دست را او امين آن. است بار را اين كه دادند گواهى. بنگريستند

 ! ...كردم اندر زمين زير: گفت كردى؟ چه: گفت. آمد اردشير سوى و. نهاد بر مهرى و كرد

 .سنجيدم ص با و گرفتيم صب نسخه از كه داشت افتادگى اساس: ص و صب: صفحه پايان تا ٢٤ س ٦٠٩ ص

 .گشت جايگزين و شد ترميم ص و صب نسخه يا داشت افتادگى كه نيز صفحه اين: ص و صب: ٢٥ تا ١ س ٦١٠ ص

 .كرديم پر و سنجيديم صب و ص نسخه دو با را اساس افتادگى: ص و صب: ٢١ تا ١ س ٦١١ ص

 ٩٨٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .نسنجيديم نسخه دو اين با را اساس نسخه افتادگى: ص و صب: ٦ تا ١ س ٦١٣ ص

 هرمز اين و: صب و ص فا،: ١ س الملك شابور بن هرمز حديث: فا. شابور بن هرمزد اخبار: صب و ص نسخه ٦١٤ ص
 و بگرفت پدر ملك و نهاد سر بر تاج و بنشست پدر پس از چون هرمزد پس. بود كرده عهد ولى خويش زندگانى به پدر را

 اردشير كه] بود آن او دستى بى و: فا[ بود آن دست اين سبب و نبود، دست يك را هرمزد اين و شد، راست او بر جهان
 و ص[ خّره اردشير او نام شد شهرى به بود، كرده لشكر مقدمه بر را شاپور و كرد هالك را طوايف ملوك همى كه آنگاه
 .بگرفت را او و كرد حرب او با اردشير. مهرك او نام بود ملكى شهر آن اندر و پارس، حدّ  از]  خروه اردشير: صب

 از كه هر و بكشت، را مهرك آن اردشير. شود بدو تو ملك كه بود فرزندى مهرك اين نسل از گفتند را اردشير منّجمان
 دخترى و نماند، او نسل از كسى زمين روى بر كه شد ايمن و بكشت را همه مرد، و زن و بزرگ و خرد از بيافت او نسل
 گفت و شد ايشان نزد ديد بسيار هاى خيمه بيابان اندر و شد، بيرون شهر از و اردشير، از بگريخت ساله، ده را مهرك بود
 .ام بگريخته اردشير ملك از و مهركم دختر من

 روى به دختر آن و. داشت همى خويش عيال با و آورد خويش خيمه به و بپذيرفت فرزندى به را دختر شبانان آن از پيرى
 صيد به اردشير بن شاپور روز يك. است مانده كس مهرك نسل از كه ندانست اردشير و برآمد، سال چهار و بود نيكو
 خيمه بدان تا براند اسب. بديد شبانان هاى خيمه آن و بود شده تشنه بيابان اندر و افتاده، جدا سپاه از و بود شده بيرون
 فرامشت تشنگى او روى نيكوى از نگريد، اندر وى روى به شاپور و داد، آب را او مهرك دختر. خواست آب و رسيد
 فراز سپاه تا ببود و بخورد آب شاپور. است من دختر: گفت پير شبان آن كيست؟ دختر اين گفت را آسيابان آن و كرد،
 .است ملك پسر او كه دانست پير آن و ده، مرا زنى به دختر اين گفت را پير آن پس. آمد
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 بسيار پيرايه و پوشانيدند او در و كردند ها جامه را او تا بفرمود و آورد شهر به را دختر آن شاپور. گفتن نيارست هيچ
 .كرد نام هرمز را او بياورد پسرى دختر آن و. ببود او با و ساختند

 شاپور روزى كرد درشتى زبان به شاپور بر زن اين و. كيست مادرش كه ندانست و كرد شادى سخت. شد خبر را اردشير و
 او نرسد؟ سخن زادگان ملك بر ترا و شبانانى فرزند كه ندانى و كنى؟ مى كه بزرگى و است آورى زبان چه اين گفت را او

 او پيش خويش قّصه و. ام مهرك دختر من: گفت ملكى؟ كدام دختر تو گفت شاپور. تو همچون ام زاده ملك نيز من: گفت
 .بكشد را او شود آگه اردشير اگر كه دانست و شد، تافته شاپور. بگفت

 كه بداند فراست به گفت مى و بود نبرده اردشير پيش هرگز و شد، ساله پنج هرمز و اردشير، از كرد پنهان را دختر آن پس
 آمد، فرود آنجا و رفت شاپور كوشك به آمد باز چون و بود، نشسته بر صيد به اردشير روز يك پس. كيست نسل از اين
 .كرد بازى همى و بود ساله شش مقدار هرمز و

 ٩٨٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 نگريست اندر بدو و خواند خويش فرا را او اردشير. است هرمز اين: گفت كيست؟ فرزند اين: گفت را شاپور اردشير،
 زمين شاپور كيست؟ مادرش كه بگوى لكن و است، تو پسر اين كه دانم: گفت را شاپور و آورد بيرون فراست به و بسيار

 ببايد اگر و نكشد، را مادرش و را اين ملك كه شرط بدان بگويم را ملك و ام كرده خطايى من: گفت و داد بوسه را
 .ام كرده من خطا كه بكشد مرا كشتن،

 و كردى، شاد مرا دل! پسر اى: گفت اردشير. بگفت را او همه زن آن قّصه شاپور. نكشم كه كرد شرط او با اردشير پس
 كه است تو پشت از كه بارى دلم خوش. گردد باز او به ملك كه بيايد فرزندى مهرك نسل از كه بودند گفته مرا منّجمان

 .بسيار داد خواسته و كرد برّ  هرمز با اردشير و. تو و من ملك به است حقتر آن

 خواسته و سپاه هرمز برآمد، ده سالى چون و فرستاد، خراسان به را هرمز بنشست، ملك به شاپور و بمرد اردشير چون و
 آمد خواهد تو حرب به و كند همى گرد سپاه او كه گفتند را پدرش مرد و كردند، حسد او بر مردمان و كرد گرد بسيار

 .خواند خويش سوى را او شاپور. بستاند تو از ملك تا

 .كند چگونه كه انديشيد مى و كرد همى تدبير و داشت پنهان خبر آن و نيايد، بخواندش اگر كه ترسيد
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 او تن بر كه كسى هر كه بود رسمى را عجم و. شد بهتر تا كرد دارو و] ببريد[ خويشتن دست يك و بشنيد خبر آن هرمز
 به بريده دست يك آن هرمز. ننشاندندى ملك به را او بود، عيبى وى اندام بر يا چشم يا پاى يا دست از بود نقصانى
 :گفت و نبشت نامه و فرستاد شاپور سوى و نهاد اندر سفطى

 نكردم طمع اندر ملك بدين و نينديشيدم، هرگز اين من و كنم، مى طمع ملك بر من كه گفتند را ملك كه شنيدم چنين من
 ناشايان را خويشتن من كه بداند ملك تا كردم عيبناك را خويش و بريدم خويش دست اينك و او، از بعد نه و زندگانى به نه

 بخواند مرا ملك كه گه هر و آمدن، نيارستم آيم باز درگاه به خود خواستم و كند، عهد ولى خواهد را كه هر تا كردم ملك
 سوگند اردشير روان به و كرد نامه بدو و بسوخت دلش و. شد تافته بديد هرمز دست چون شاپور] نيايم؟: فا. [بيايم من

 به و گردانيد عهد ولى را او و ندهم، ترا جز خود از بعد را ملك اين من كه كنى پاره پاره را خويشتن كه اگر كه خورد
 .آمد درگاه به هرمز و خواند، خويش درگاه

 .شاپور بن هرمزد اخبار: نيامده اساس در كه است آمده عنوانى نسخه دو اين در: صب و ص: عنوان ٦١٦ ص

 هم را پدر كارداران و گسترد، عدل و داد و نهاد سر بر تاج و بنشست ملك به هرمز بمرد، شاپور چون و: صب: ١٠ س
 عدى بن عمرو بن المنذر بن نعمان پدرش عّمال از و داشتيد، پدرم وقت به كه داريد نگاه سيرت: گفت و بداشت جاى بر
 اردشير چون و داشته، باز دست بدو اميرى آن اردشير، و بود زاده عرب اميرى عدى، بن عمرو كه زيرا بود، عرب امير
 .داشت باز دست شيوه آن بر هم نيز شاپور بمرد،

 عدى، بن عمرو بن منذر او نام ماند پسرى را او و بمرد، عدى بن عمرو بگذشت، سال هشت شاپور ملك از چون پس
  بن عمرو خانگاه از عرب ملك اردشير: گفت و داد را او عرب ملك شاپور

 ٩٨٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 بن نعمان او نام بود پسرى را او مر و بمرد، و بود عرب ملك اندر سال سيزده منذر اين و. نبرم نيز من نبرد، بيرون عدى
 كسى هر و نكرد، باز را پدر كارداران بگرفت، ملك هرمز و بمرد شاپور چون و داد، نعمان بدين عرب ملك شاپور المنذر،

 .داد را نعمان عرب ملك و بداد، بود داده پدرش كه كار همان را

 .بنشست ملك به پسرش هرمز بن بهرام و بمرد، پس و بود ملك اندر سال يك هرمز و
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 به هرمزد بن بهرام پس: ص: ١ س الملك هرمز بن بهرام حديث: فا. هرمز بن بهرام حديث: صب و ص: عنوان ٦١٧ ص
 بت و بود شده ترسا نعمان و داد را المنذر بن نعمان عرب ملك و بداشت جاى بر را هرمزد عّمال همه و بنشست ملك

 .بود داشته باز دست عرب دين و]  نپرستيدى: اساس. است چنين[ پرستيدى

 به و همچنان، نيز هرمز ايّام به و شدند، متابع را او بسيار خلقى و بود آمده پديد شاپور ايّام به زنديق مانى و: ص: ٩ س
 بر و كرد كاه پر و بياهخت وى از پوست و بكشت و بگرفت را او بهرام و است، باطل دين اين كه آمد پديد بهرام ايّام
 .شد پاك ايشان از زمين تا بكشت را همه بيافت، او متابعان از كه هر و بياويخت، شاپور جندى شارستان در

 و كرد داد و بنشست ملك به بهرام بن بهرام پسرش او پس وز بمرد، پس. بود اندر ملك به ماه سه و سال سه بهرام و
 .كرد معزول را عّمال

 :صب. االكتاف ذو شاپور وقت تا بودند او پس از كه پادشاهان آن و بهرام بن بهرام اخبار: ص: عنوان ٦١٨ ص

 الشعراى ملك مرحومان چاپ از را آن. شود نمى ديده هيچ مضمون و عنوان اين كه ما اساس در. بهرام بن بهرام حديث
 از هيچيك در قالب ميان زيادتى اين: كه است آمده حاشيه در و گرفتيم ،٩٠٢ ص ،٢ ج. گنابادى پروين محمد و بهار
 .شد نقل) ٨٣٥ -٨٣٤ ص( طبرى از و نبود ها نسخه

 صب[ برگ در است گفتنى( آورديم ٦١٨ بدلهاى نسخه شرح در كه است عنوانها همان: صب و ص: عنوان ٦١٩ ص
a است نيامده عنوانى] ١٤١. 

 سه اين: صب و ص: ٣ تا ١ س ٦٢٠ ص! گرفتيم نسخه دو اين از را خود اساس افتادگى: صب و ص: ١٦ تا ١٥ س
 .گرفتيم صب و ص نسخه دو از بود افتاده ما اساس در كه را سطر

 ٩٨٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .الملك األكتاف ذو شاپور حديث: فا. األكتاف ذو شاپور خبر: صب و ص: عنوان ٦٢١ ص

 همه عجم و هند و روم و ترك ملوك و شد راست بدو عجم ملك و بپراگند اندر جهان به شاپور خبر و: صب و ص: ١ س
 اند، كرده ملك]  گاواره: صب[ گاهواره اندر را كودكى و نيست ملك را ايشان و است ضايع عجم]  ملك[ كه شد خبر را
 به او خبر و دادند بدو ملك مردمان و زاد مادر از هرمز بن شاپور گفتا: فا. شود بزرگ تا دارند مى نگاه همى بدو ملك و
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 و است ضايع عجم ملك كه شد خبر روم ملوك و ترك ملوك به و بماند، اندر او نام به عجم ملك و بگسترد اندر جهان
 .شود بزرگ تا دارند مى نگاه بدو ملك و اند كرده ملك گهواره اندر كودكى و نيست ملك را ايشان

 شما از كه هر. بوديد دير اندر دشمن پيش و ايد مانده ثغرها بدان شما تا است دير و: ... صب و ص: ١١ س ٦٢٢ ص
 كس من او بدل و بكنم او تدبير من تا بنشيند آنجا كه هر و دادم، دستورى كه بشويد رود خويش شهر باز كه خواهد
 و كردى تدبير سالها بسيار او گفتند و كردند شادى لشكر همه و وزير. بدهم او پاداش و بشناسم او حق من و فرستم،
 ... نيامدى فراز تدبير نيكوتر اين وز نيامدى ياد رفق اين از بيش كردى تجربتها و داشتى ملك

 عيسى دين بر و بود ترسايى دين بر و قسطنطين، بيت اهل از) ؟( اربانوس او نام بود ملكى: صب و ص: ٢٤ س ٦٢٣ ص
 بودند آن بر روميان كه دين آن شد، پرستى بت دين باز هم و داشت باز دست ترسايى دين) ؟( اربانوس اين و الّسالم، عليه
 .كرد ويران همه اندر روم به كليساها و عيسى از پيش

 آرند خبر تا او لشكر به فرستاد جاسوسان و آمدش هول و بترسيد. آمد شاپور به خبر و: صب و ص: ١٢ س ٦٢٤ ص
 دل را شاپور. گفت ديگر چيزى كس هر و گفتند، مختلف خبرهاى و آمدند باز جاسوسان. سالح و لشكر عدد به را او

 آن و برود جاسوس به خود آنكه بر خويش ثقات از مرد هزار صد با آمد بيرون لشكر وز برخاست خود و ننشست، بدان
 .رسد بر چيز

 و پارس و عراق از سپاهها از بود او پادشاهى و شهر اندر چه هر و كرد ها نامه شاپور: صب و ص: ١٠ س ٦٢٥ ص
 اربانوس و بستد، او از مداين و طيسفون و كرد، هزيمت را اربانوس و شد) ؟( اربانوس حرب به و كرد گرد را همه خراسان
 همى رسوالن. ماه يك ببود آنجا هم و آمد فرود او برابر و برد او پيش سپاه شاپور و آمد، فرود دجله لب به و بازگشت
 ... را صلح آمدند و شدند

 ٩٨٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 پنجاه با آمد بيرون او پيش و شد، شاد بيامد خويش تن به روم ملك كه بشنيد چون شاپور: صب و ص: ٥ س ٦٢٦ ص
 .دادند بوسه را زمين و كردند سجده را ديگر يك و آمدند فرود اسب از دو هر آمدند، برابر چون. عجم مهتران از تن

 را او كه بشناخت را او سرهنگان از يكى. ببيند را روم ملك تا شد آنجا درويشان با شاپور: صب و ص: ١٤ س ٦٢٧ ص
 تا بفرمود. است شاپور او كه شد درست و بگرفتند را او. است شاپور اين كه بگفت را ملك. بود ديده صبح وقت به
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 خشك او بر پوست آن و هشتند، بيرون سرش و كردند در آنجا پاى تا گردن از را شاپور و تازه، بياوردند گاوى پوست
 .شد شاپور پادشاهى به و كرد گرد سپاه روم ملك پس. جنبيدن نتوانست او و شد،

 شاپور، بن شاپور: خرد ماند پسرى را او و بمرد، پس بود، ملك سال دو و هفتاد شاپور و: صب و ص: ٢٥ س ٦٢٨ ص
 را شاپور ملك بهر از و بود رانده خود بر از را اردشير اين شاپور پدر و هرمز، از نام اردشير بود برادرى را شاپور مر و

 :گفت اردشير اين بمرد هرمز چون بود، مادر شكم اندر شاپور و كرد، وصّيت

 نگاه هرمز وصيت و نكردند ايشان. بود مادر شكم اندر هنوز شاپور كه ازيرا ندهند، بدو ملك موبدان و عجم مهتران
 شاپور چون و داشت، كينه عجم مردمان اين بر اردشير اين و دادند، بدو ملك و بزاد مادر از شاپور تا ببودند و داشتند،
 آمدند، گرد او بر مردمان. عجم به بنشست ملك به برادرش اردشير بمرد، شاپور چون. داشت همى نيكو را او شد، بزرگ
 .اعلم اهللا و بود، خرد هنوز شاپور پسر كه زيرا

 بن اردشير حديث: فا. شد گرفته ها نسخه اين از نداشت را مضمون و عنوان اين ما اساس: صب و ص: عنوان ٦٣٠ ص
  الملك شاپور بن شاپور حديث: فا. شاپور بن شاپور حديث: ص و صب: عنوان ٦٣١ ص الملك شاپور برادر هرمزد
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: صب و ص: عنوان ٦٣٣ ص الملك شاپور بن بهرام حديث: فا. شاپور بن بهرام حديث: ص و صب: عنوان ٦٣٢ ص
 يزدجرد او نام بنشست ملك به پسرش شاپور بن بهرام از بعد و: فا: ١ س بهرام بن يزدگرد حديث: فا. بهرام بن يزدگرد خبر
 پسر چه بود بهرام پسر نه يزدجرد گفتند گروهى. خواندند اثيم را او كردن ستم آن بهر از و كرد، ستم بسيار و االثيم
 به و آورد عجب و كرد ستم و بازگشت همه آن از شد ملك چون. علم و عقل با بود مردى او و بود، بهرام برادر شاپور
 .فرمود بزرگ عقوبت و نكرد عفو هيچ را خرد گناه و داشت خوار را رعّيت و كرد استخفاف دانش اهل و علم

 

 عجيب اى قّصه اين و بگوييم، او غايبى قّصه و نبود آنجا بهرام بمرد يزدگرد كه وقت بدان و: صب و ص: ٩ س ٦٣٤ ص
 .اعلم هو و گور، بهرام پارسى به و گويند جور بهرام تازى لقب به را او و است

 بهرام پادشاهى حديث: فا. گور بهرام خبر: ص. گفتندى گور بهرام را او كه يزدگرد بن بهرام خبر: صب: عنوان ٦٣٥ ص
 .خواندندى گور بهرام را او كه يزدگرد بن

 .بنگريستند. بپرسيد او كار از و بخواند را شناسان ستاره يزدگرد بزاد مادر از گور بهرام چون: فا: ١ س
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 و. فارس زمين از بيرون باشد زمين به او پروردن و بود، را او پادشاهى يزدگرد پس از كه كردند حكم. بود آفتاب اش ستاره
 كودك اين كه بود كجا كه بهرام كار از گرفت سگالش ايشان با و كرد گرد را مردمان او. برداشتند يزدگرد به آگاهى اين
 داد بدو را بهرام و بخواند را نعمان منذر و كرد نامه يزدگرد. شدند سخن يك اين بر و برگزيدند را تازيان. شود پرورده آنجا
 .بپرور و ببر را فرزند اين كه بفرمودش و سزيد، را او چنانكه داد خواسته بسيار و گردانيد بزرگ...  كرد گرامى را او مر و

 و مهربان، و آهسته و بخرد زن سه هر و پارسيان، از يكى و تازيان از دو زن، سه...  و خوش جايى به تا ببرد را او منذر
 سه را او و كردند، راست همه خورشها از و چيز گونه هر از و گستردنى و جامه از بود رايگان خورد اندر چه هر تا بفرمود
 و دانش خداوندان از آور استادان مرا بگفت...  شد سال پنج چون و. گرفتند باز شير از سال چهارم و دادند، شير سال

 تو ندانى، و كودكى هنوز تو: گفت منذر. سوارى و انداختن تير و آموزند فرهنگ و دانش تا سپار بديشان مرا و فرهنگ،
 .آورم استادان آنگاه شوى، بزرگ تا كن كودكان كار

 كه ندانى. است خرد خردت و است بسيار زاد ترا و است، بزرگان خرد خردم لكن و خردم زاد به من! آرى گفت، بهرام
  هنگام به چه هر و بيايى، هنگام به بجويى گاه از پيش كه چيزى هر
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 به پادشاهى و پادشاهم پسر من و). ؟( مايى آن و بشود تو از كنى كاهلى جستن اندر اگر و. يابى هنگام بى جويى خويش
 باشد، نيرومندى دشمنان بر را او مر و او، پادشاهى ستون و بود او آرايش كه بايد دانش را پادشاه مر نخستين و رسد، من
 .مكن تأخير مردمان اين آوردن در و بشتاب، بيار و بور خواستم تو از من كه كار اين و

 فرزانگان و سواران و اندازان تير و دانشمندان و استادان تا فرستاد كس يزدگرد سوى و بماند، عجب بشنيد اين چون منذر
 تير و سوارى و را آموختن فرهنگ و كرد پيدا هنگامى فرهنگ از را اى گونه هر منذر و. بفرستاد و كرد گرد را روم و پارس

 به دست و كرد، پرداخته كارى همه از را خويشتن بهرام و بايد، اندر را پادشاهان كه چيزى هر و شطرنج و انداختن
 از پرداختن و او كار پيوندگى به آمدند خستو استادان و گذشت، اندر استادان از كه بياموخت چندانى تا برد آموختن
 منذر. درست نژاد به آوردند ايدر را تازيان اسبان همه تا بفرماى گفت و بخواند را منذر پس) نسخه! آموختن از( آموختن
: گفت را بهرام. را خويش نشست بر خواهد اسبى بهرام كه شد آگاه منذر و آوردند گرد را تازى اسبان تا بفرمود را عربان

 .بخشيدم ترا خواهى كه كدام هر كنند عرضه تو بر مرا اسبان! كنى؟ مى چه را تازيان اسبان. مكن بيگانگى
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 به اسب نيكى و ديگر، اسبان از بايد بهتر اسب مرا پس. بيشتر مرا بزرگوارى و ديگران از بهتر ام مردى من: گفت بهرام
 .دليرى به اّال  نبود اسب آزمون و بود، آزمون

 بر منذر و بهرام و كرد گرد خويش تازى اسبان تا فرمود را نعمان و آمدش، خوش و بپسنديد و بشنيد او سخن منذر
 عرضه گان سه و دوگان و يگان را گزيدگان باز و كردند، مى عرض و رفت همى خيل خيل و شدند، اسبان نزد و نشستند
 بهرام پيش و خويش دست به بگرفت را اسب آن منذر و بپسنديد، آن بهرام بور، بود اسبى اسبان، آن ميان اندر و كردند،
 بر شد، شاد و بستدند وى از را اسب آن تا بفرمود بهرام! فرخنده و كناد خجسته تو بر را اين تعالى خداى: گفت و آورد
. بتاخت او پس از و بزد تير به را او. ديد مرغى شتر اندر ديد به. شد شكار به اسب آن بر روز يك پس. كرد آفرين منذر
 بگذرانيد شكم از و زد بر شير پشت به و بينداخت تير يك. بشكند را او كه خواست مى. گرفته گورى پشت ديد را شيرى

 بسيار تازيان و بلرزيد، اندر زمين به تير و نشست اندر زمين به سوفار تا و آمد بيرون نافش از و شد اندر گور پشت به و
 .نواختند بيشتر را او مر و كردند بيش خدمت و گرفتند، اميد بدو و بماندند شگفت بديدند آن چون. بودند ايستاده

 و گفت را منذر بهرام پس. او نشستنگاه به بنگاشتند نگارستانها اندر وى تير زخم با گور و شير آن تا بفرمود بهرام و
 فرزندان] ١٢٠ b فا[ بر و بود بدخو او پدر و فرستاد، پدر سوى را او. خاست پدر يوبه و آرزو مرا كه كرد آگاه و گفت
 از بيادوس قيصر برادر تا كرد شكيبايى آن بر و نديد سپاس و برد همى رنج و كرد همى خدمت بهرام و نكردى، مهربانى

 دستورى را او مگر تا كند خواهش را پدرش تا بخواست را او بهرام. يزدگرد و روميان ميان كردن صلح به و آمد بيرون روم
 .گردد باز منذر سوى تا دهد،
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 و كرد، مشغول خوردن و بازى به را خويشتن و رفت، باز منذر بسوى بهرام. كرد اجابت او و خواست دستورى بيادوس
 پادشاهى به را كس يزدگرد تبار و دوده از ما كه شدند سخن يك رعّيت و سپاه شد، هالك يزدگرد و برآمد روزگارى چون

 چه كه نداند و است نكرده پادشاهى هرگز او بهرام، جز بشايد] را[ پادشاهى كه يزدگرد از است نمانده كسى و نخواهيم،
 ميان اندر آنكه بهر از است ايشان خوى همچون او خوى و دارد زيان تا آئين و است نياموخته پارسيان آيين و كردن، بايد

 .است آمده بر ايشان

 ... كردند پادشاه خويش ميان به خسرو، او نام بابك، اردشير نژاد از را مردى و بنهادند اين بر و
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 اساس نسخه در: فا: ٩ -١٠ س ٦٤٢ ص -.است نيامده سخنى نسخه اين در خورنق ساختن از شود مى ديده چنانكه -
 .است آمده »كسرى« نام به مردم سوى از شاهى به برگزيده آن

 .. سپاه اين با گفت و بخواند را نعمان خويش پسر و بگزيد، تازيان از سوار هزار ده منذر: فا: ٢١ س

 خون تا نگر و بردار ايشان خواسته و كن برده و كن تاراج و كن زار كار آيد تو نزد كسى اگر و بزن، لشكر آنجا اردشير،
 و شدند، آگه پارسيان و. فرستادند طاليه جانب هر بر و آمدند فرود و برسيد شهرها بدين تا برفت سپاه با نعمان. نريزى
 .آمد سخت ايشان بر آمدن آن

 دبيران آن مهتر و خواندندش،) ؟( خوابى را او بود مردى و آمدند گرد پارسيان بزرگان و مهتران: فا: ٢ س ٦٤٣ ص
. نكنم پاسخ: گفت بخواند، منذر و بداد، نامه و آمد اندر منذر بسوى او و منذر، نزديك كردند رسول را او. بود يزدگرد
 آنگه گرايند تو نزد خردمندان و مهتران تا ما، پادشاهان نشست جاى به بياى و بردار رنج نيايدت، گران اگر: گفت رسول
 را ايشان كه دانند آنكه از نيايند بيرون تو فرمان از مردمان اين كه بود، نيكو كه سازيد چنان و كنيد سگالش جاى يك به
 .نفرمايى نيكويى جز

 دان رزم و دلير و آزموده جنگ و ديده كار مردمان و تازيان از سوار هزار سه و بهرام با خود و فرستاد باز را فرسته منذر
 بر بهرام و آمدند، گرد رهيان با بزرگان و سران و اسپهبدان و آمدند، فرود آنجا و بود، نعمان كه شهرها بدين تا برفت

 بدخويى و آمدند سخن به پارسيان و بنشاند خويش دست بر را منذر و نشانده، اندر بدان گوهرها و زرّين تختى بر نشست
 و داريم يكى سخن و دست ما: گفتند و بناليدند و بگفتند كردن ويران جهان و كشتن و ستمها بسيار و كردند ياد يزدگرد
 وى از را ما كه مكن پادشاهى ستم به ما بر. ايم شده ترسيده اين از و نكنيم پادشا او فرزندان از كه ايم بنده يكى همه
 .آمد باليى و اى پتياره

 اى: گفت بهرام. سزاوارترى تو مردمان اين دادن پاسخ به: گفت و كرد بهرام سوى روى نداشت، پاسخ را سخن اين منذر
 من نزد او بيراهى و بدى از گوييد همى شما چه هر و من، پدر بدى از گفتيد كه بدين نكنم دروغزن را شما من! مردمان
 ايدر از من كه بود او بدخويى بهر از و است، درست
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 هر و كنم، نيكو من است كرده تباه او چه هر تا دهد مرا پادشاهى اين كه خواستم مى تعالى خداى از هميشه و برفتم،
 پادشاهى از نكنم كردار به را سخن اين من و برآيد سالى من پادشاهى چنانكه اگر و گردانم، آبادان است، كرده كه ويرانى
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 و. كردم پذيرفتار بدين را نعمان و را، موبد موبدان و كردم گوا اين بر را فريستگاه و ،... خداى و منشى خوش به بيزار
 تاج. نكند پنداشتى كس كه او كردن باز اندر آموزم اى چاره را شما من كنيد باز كار از گناه بى را مرد اين كه بخواهيد اگر
 .است را او پادشاهى و بردارد ايشان ميان از تاج كه هر. بنهيد گرسنه شير دو ميان اندر و ببريد را

. كردم نتوانيم رد باز را بهرام ما گفتند و برگرفتند اوميد و سخت شدند شاد ها پذيرفته بدان بشنيدند، بهرام سخن چون
 ميان و است ايشان از) ؟... ( كه گردند چيره ما بر) ؟( مرزبانان و شويم هالك گردانيم باز وى از پادشاهى اگر كه ترسيم

 است چنان اگر كه دليرى، و مردانگى و خويش نيروى از كرد عرض ما بر آنچه بر بيازماييم را او ما. افتد شمشير با كار ما
 فرمانبردار را او مر و سپاريم وى به پادشاهى كه است آن مصلحت نمايد، مى خويشتن از و] ١٢١ a فا[ گويد همى او كه

 .گرديم بيم بى او بد از نيز و باشيم گناه بى او شدن تباه از ما شود، تباه كه است چنان اگر و باشيم،

 آن: گفت و بنشست خويش جاى به همچنان بهرام و بنشستند، و بيامدند ديگر روز و بپراگندند اتفاق اين بر روز آن و
 چيزى وى از و كرديم پادشا خويشتن بر را خسرو ما گفتند. آييد فرمانبردارى به يا دهيد پاسخ گفتم ديروز من كه را سخن
 شير دو ميان شاهانه جامه و تاج برگزينيم كردى كه سگالش آن جز كردن نتوانيم يار خير جز را او نيكويى مگر نديديم
 .است را او پادشاهى بردارد ايشان ميان از تاج كه هر كنيم پيمان خسرو و تو ميان و بنهيم،

 دو سپهبد گستهم بود، حاكم او تاج و جامه بر كه پادشاهى جامه با بياورد را تاج موبد موبدان و شد خرسند بدين بهرام
 از نداشتى باز را ايشان بند بجستندى اگر چنانكه ببست تاج و جامه سوى دو بر و ستنبه بزرگ و گرسنه بياورد شير

 پادشاهيى تو كه كردن پيشدستى به سزاوارترى تو گفت خسرو. جامه با بردار تاج شو: گفت را خسرو بهرام پس. گرفتن
 گران سخن اين را بهرام. اند كرده ترس و بدى از من گردن به كار اين و است، رسيده تو به پدران تبار از كه جويى مى
: گفت را او موبد موبدان و جامه، و تاج بسوى بنهاد روى و برگرفت گرز يكى. بود گمان بى خويش نيروى از نيز و آمد،
 تبه اين از بيزاريم ما و پارس، مردمان از را كس هيچ نه و نيست، راى بدين را ما و كنى همى خود منش به كار اين تو

 توبه گناه از بهرام. كن توبه دانى، به تو گفت را او موبد موبدان. بيزاريد شما: گفت بهرام. خويش دست به تو تن كردن
 .گرسنه شير دو ميان به برفت و كرد

 به مغزشان تا كوفت همى ديگر يك بر را دو هر و كشيد فراز و بگرفت گوشهاش بهرام. كرد بهرام قصد شيرى شيران از
 كسى نخستين و نگريستند، همى دور از مردمان آن و خسرو. برداشت جامه و تاج و بكشت را دو هر و آمد فرود بينى
. كناد بركت تو زندگانى بر جلّ  و عزّ  خداى: گفت و بود خسرو داد، گردن فرمانبردارى به و بستود را او و كرد بانگ كه
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. كردند بسيار آفرين و بپسنديديم، خداوندى به را او و سپرديم بهرام به پادشاهى كه كردند بانگ جاى يك به همه پس
 تا باشى ما خواهشگر تو كه بايد گفتند و شدند منذر بسوى و آمدند گرد كارداران و دستوران و موبدان و مهتران پس

 ٩٩٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .بخواست بهرام از خواهش به و كرد اجابت ُمنذر. نكند ياد ما بر آن پاداشن و بپوشد ما گناه اين بهرام

 و بود، ساله بيست بنشست پادشاهى به كه روزگار آن و كرد اوميد و داد آمرزش و بنواخت را ايشان و كرد روا همه بهرام
 را مردمان و بنشست ديگر يك پس از روز هفت و. شدند مشغول آسانى تن و شادى به مردمان تا بفرمود روز آن هم

 مشغول شادى به را خويشتن هميشه و بريد فرمان را او مر و بترسيد ايزد از كه فرمود و داد نيكو اوميدهاى و پذيرفتگارى
 يافتند آگاهى چون. كردند ايران آهنگ بودند ايرانشهر گرد بر گرد كه مردمان آن و كردند، سرزنش را او مردم و داشت
 .بود ترك خاقان بجنبيد، جاى از كه كسى نخستين و است، مشغول شادى به و بگذاشت پادشاهى او كه

 برگرفتن ماجراى و »عجم اهل با گور بهرام گفتن سخن: «سان بدين دارد عنوانى كه است اى نسخه تنها: صب: ١٢ س
 .است آمده بخش همين در شير دو ميان از تاج

 ها نسخه ديگر در »گور بهرام پادشاهى« عنوان بدين است آمده ما اساس در آنچه: فا و صب و ص: عنوان ٦٤٧ ص
 .اند عنوان فاقد و است نيامده عنوانى

 ترك خاقان آمدن خبر: «فا. ندارد عنوان فا، و صب جز ها نسخه ديگر و اساس ما هاى نسخه در: صب: عنوان ٦٤٩ ص
 و كرد گرد سوار هزار پنجاه و دويست خاقان پس: است ديگرگون يكباره محتوا و مضمون: فا: ١ س »فارس واليت به

 و رسيد سهم و آمد بزرگ را ايشان. لشكر چندان با خاقان آمدن از رسيد پارس مردمان به خبر و كرد ايرانشهر آهنگ
 بردن روزگار اين از شد دلير ما بر دشمن كه گفتند را بهرام و آمدند گرد اصلى تدبير و راى خداوندان و مهتران از گروهى

 بدنامى آن و آييم عاجز آن تدبير از كه نرسد كارى ما به تا بياراى را دشمن جنگ و كن كم آنها از. تو كردن شادى و
 لهو و شادى آن از و نكند ضايع را ما اوييم، بندگان ما و است بنيروتر ما از تعالى خداى: گفت بهرام. برنخيزد ما از هرگز
 و دشتها بدان و شود ارمينيه به آنجا از و شود، آتشخانه به كه شد آذربيجان سوى و بياراست پس. افزونتر مگر نكرد كم
 در نرسى خويش برادر و مبارزان، و گزيده و مرد سوار سيصد و برد خويشتن با مهتران از را تن هفت و. كند شكار ها بيشه
 .كرد خليفت پارس
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 پس: ص و صب: ١ س هندوستان به گور بهرام رفتن خبر: فا هندوستان، ملك به بهرام شدن خبر: صب: عنوان ٦٥٢ ص
 ببينم را ايشان ملك و بنگرم ايشان سالح و ببينم سپاهها و بنگرم شهرها آن و تنها شوم اندر هندوستان زمين به گفت بهرام
 شهر به شهر اندر هندوستان به خويش سالح و اسبى با برفت تنها خود و سپرد وزير به پادشاهى و سپاه آن پس. آيم باز و

  به تنها روزى هر و شد همى ملك

 ٩٩٥:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                                                

 او مردى و سوارى آن ديدند همى ليكن و بشناختند، را او مردمان و بگرفتى و زدى تير تنها گور بيابان اندر و شدى صيد
 بهرام از كرد ندانند سوارى و كنند پياده و كنند شمشير به حرب و انداختن نتوانند تير هندوان كه شدند مى شگفت و

 و سوارى با و تمام، باالى و نيكو روى با عجم زمين از است آمده سوار يكى كه برداشتند ملك به او خبر. داشتند شكوه
 درنگ آنجا سال يك و بديد را ملك بهرام. بنواخت و خواست پيش را او ملك. بسيار نيروى و مردانگى و تيرانداختن،

 .است پيلى اندر مرغزار فالن به كه شهر اندر افتاد خبر تا كرد

 هند ملك. بسيار سپاهى با هند ملك بسوى بود چين ملك آن و بيامد دشمنى پس: صب و ص: ١٦ س ٦٥٣ ص
 دشمن آن حرب به و كرد گرد سپاه ملك پس بسم تنها ترا من: گفت را هند ملك بهرام. دهد بدو]  باج و ساو[ خواست
 و كرد، نيم دو به را مردى بزد كه شمشيرى هر به و شد دشمن پيش تنها بهرام پس. نهاد حرب به روى او با بهرام و شد،
 ملك و كرد، هزيمت را دشمن سپاه همه تا بيفگندى را پيلى خرطوم بزدى كه شمشيرى هر به و بيفگند را يكى تيرى هر به
 گوا را خلق و سپارد بدو را ملك كه خواست و دادش بسيار خواسته و داد، بدو خود دختر آمد باز چون و يافت ظفر هند
 .كند

 اندر را بهرام تا فرستادند همى بدوى خراج سالى هر ملكان اين و بود همى ملك اندر و: ... صب و ص: ٣ س ٦٥٥ ص
 .به. تاخت همى اسب گورى پس از شد بيرون صيد به روزى پس. ببود سال سه و بيست ملك

 فرو چاه به پاى را اسب رسيد، چاه سر به چون. اسب نه و ديد او نه بيابان چاه چنانكه هموار، زمين با آمد چاهى بر راه
 فرود آنجا بهرام و چاه، آن بزرگى از شدن نيارست فرو چاه بدان كس و افتاد، اندر چاه به و شد جدا اسب از بهرام و شد
 بر روز چهل. كند گور به و كشيد بر چاه از را او كه خواسته خروارهاى با آمد چاه سر بر. بردند خبر را مادرش و. بمرد
 .نيافتند را بهرام و بركشيدند همه بود آب را چاه آن چه هر تا بود، نشسته چاه سرِ 
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 و. سپاه و رعّيت بر كرد داد و عدل و پدر، پس از بنشست ملك به يزدگرد، او نام بود پسرى را بهرام و بازگشت، آنجا از
 .اعلم اهللا

 .گور بهرام پسر يزدگرد پادشاهى حديث: فا. بهرام بن يزدگرد خبر: صب و ص: عنوان ٦٥٦ ص

 اندر كرد داد و عدل و كرد نيكو هاى وعده را مردمان و بنشست پادشاهى به بهرام بن يزدگرد پس: صب و ص: ١ س
 خراج روم ملك آمد، بر چند يك چون پس. پدرش به چنانكه دادند، همى بدوى خراج ملوك و كرد بسيار آبادانى و جهان

 را روم ملك تا سپاه با بفرستاد را مهرنرسى وى و بازگرفت،

 ٩٩٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... بود ملك اندر سال هژده وى و. آورد طاعت به

 ديگرگون پاك فا نسخه روايت -يزدگرد پسر پيروز پادشاهى حديث: فا. يزدگرد بن فيروز خبر: صب و ص: عنوان ٦٥٨ ص
 به دست شد راست وى كارهاى و بنشست پادشاهى به فيروز چون و: فا: ١ س -آورم مى را آن متن آن از و است
 در آمد تنگى و قحط سال هفت پس. ندادى رضا بدان تعالى حق كه كردى كارها و كرد بد نّيت و نهاد كردن بيدادى
 آن و نواحى همه به كرد نامه خود كارداران به ديد چنان چون فيروز پس. برنيامد زمين و درخت هيچ از چنانكه جهان
 طعامها تا بفرمود و كرد بيرون ها خواسته خزينه از و نستانند چيزى كس هيچ از كه بفرمود و برداشت بود را او كه اى وظيفه
 گرسنگى از درويشى اگر كه فرمود منادى خويش پادشاهى همه اندر و آوردند بود كمتر كه جايى به بود بيشتر كه جايى از

 بفرمود پس. مرد يكى مگر بود نشده تباه گرسنگى از كس هيچ سال هفت بدان و بكشم، او جاى به را توانگر صد بميرد
 گردانيد نيكو نّيت و كرد توبه فيروز و. مرد آن تباهى بهر از دادند درويشان به و كردند جبايت درم هزار صد شهر بدان تا
 آن بديد او نّيت و توبت تعالى خداى چون. گرفت كردن نيكوى توانگران و درويشان با و بازگشت بيدادى همه آن از و

 و آمد پديد نبات و برسيد بود شده خشك سال هفت اين اندر چه هر و بگشاد، ها چشمه و آمد بارانها و برگرفت، تنگى
 نوشروان قّصه به آن و نوشروان، پدر قباد آورد، پسرش نبود، رسم خراج آنگه و. گشت فراخ نعمتها و شد بارور درختان
 لكن و رعّيت، بر را سلطان نبود خراج رسم فيروز روزگار به اما. فيروز قّصه اين پس از بود چگونه آن اصل كه شود گفته
 و عشر جايى از بستدندى كه بودى معلوم وظيفتى غيره، و گندم و جو از آمدى بر آنچه زمينى هر از كه بودى چنان رسم
 بهشته خويش رسم همه اين قحط بوقت پس. بودندى آسانى اندر مردمان و آب، دورى و نزديكى مقدار بر خمس جايى از
 به آوردند طعام تا حبشه شاه و خزر و هند و روم چون فرستاده، زمين ملكان سوى خروار به دينار و درم خزينه از و بود

 و پارس همه و جيحون، لب تا دجله لب از عجم زمين از برداشت قحط تا داد مى او مقدار بر را كسى هر و وى، پادشاهى
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 از كسى تا بداشت تدبير به همه ماند بدين آنچه و طبرستان و گرگان و كوهستان و رى و اصفهان و اهواز و كرمان
 آمدى اندر كه سال آن و شد، سپرى كار آن با او نيك تدبير از و بماندند، عجب مردمان او سياست از و نمرد، گرسنگى

 زمين روى بر و گشت، خشك رودها و ها چشمه همه و دجله كه شد چنان تنگى آن تا بودى صعبتر و بتر سال ديگر از
 او و نماند چهارپاى و مرغ او مملكت اندر چنانكه شدند، هالك هوا مرغان و بيابان وحوش همه و برنيامد گياه يك

 شومى ملك اين كه گفتند همى رعيت كه شنيد همى فيروز و نيامد، زيان را كس كه داشت، مى نگاه طعام به مردم جانهاى
 مردم كه چند هر و نديد، قحط كس صعبتر اين از بود جهان اين تا كه است او شومى از ما بر سختى همه اين و است،
 از محنت همه آن كه بدانست و كرد همى نيكوى و داد همى شراب و طعام و دينار و درم آن او كردند مى حديثها اين
 .جهان بر آمد او ستم آن

 ٩٩٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 يا ده يا بود شهر وى پادشاهى اندر تا بفرمود برآمد، سال سه دو و افتاد فراخى به خلق و شد نيكو جهان كار چون پس
 كردى آبادان كه نبودى آن قدرت را ملك خداوند كه جاى هر و كردند، آبادان را همه بود شده ويران قحط از كه جايى
 رام آن نام كرد بنا رى حدود به را شهرى و نماند، ويرانى هيچ وى پادشاهى اندر تا كردى آبادان خويش خواسته از او

 وى نام كرد شهرى آذربيجان حدود به و فيروز روشن وى نام كرد شهرى) ؟( بارصول به گرگان حدود به يكى و پيروز،
 .بود شده آبادان جهان بكرد، شهر سه اين چون پس پيروزآباد

 ملك خوشنواز با فيروز حديث: فا. نواز خوش) ؟( بن فيروز خبر: ص. فيروز با نواز خوش خبر: صب: عنوان ٦٦١ ص
 .هياطله

 لوط قوم مذهب بر و كرد ستم مردمان بر و آمد]  طخارستان: فا[ بخاراستان و بلخ زمين به هياطله ملك اين پس: ١ س
 مردمان بيشتر و كردى پاى بر بندگى به خويش پيش و بستدى بودى نيكو كه كهتران و مهتران از بود پسرى كرا هر و بود
 حق من بر ترا: گفت و فرستاد او سوى رسولى فيروز. وى از كردند گله و شدند فيروز بنزديك و بگريختند او پادشاهى از

 خلق اين كه تو سوى فرستم سپاه نه اگر و دار، باز بد سيرت اين از را خود. است تو آن از بيشتر خداى ليكن و است،
 .خواهند همى] ١٤٩ a: صب[ فرياد و آمدند من سوى گله به همه

 .ندهد نصرت ترا خداى نه كردن، دروغ به سوگند بود صواب نه گفتند مردمان پس: صب و ص: ١٤ س ٦٦٥ ص
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 روى و بودند كرده گچ و سنگ از ميل آن و رسيد، ميل اين بر تا برفتند. نشود دروغ سوگند تا بكنم حيلتى من گفتا فيروز
 .. نگذرم ميل اين از كه است سوگند مرا: گفت فيروز. كرده او ميان اندر گداخته

 او پس از سپاه با من تا بريد همى پيش از و نهيد پيالن بر و بيفگند را ميل اين ليكن و: صب و ص: ١٠ س ٦٦٦ ص
 شدن خواهد او سوى كه بشنيد فيروز خبر نواز خوش چون پس. شود راست ما سوگند و نباشم گذشته وى از و روم همى
 و دراز كردن فرمود هايى كنده خويش لشكر پس از. برنيايد فيروز با كه دانست و آمد حد سر بر و برگرفت سپاه حرب، به

 b صب[ او برابر فيروز چون. بهشت باريك راهى كنده آن ميان اندر و باريك، چوبهايى به بپوشيد ها كنده آن سرِ  و پهن،

 بدان تا نداشتند آگاهى و سپاه با برداشت او پس از فيروز. برفت باريك راه بر و برگرفت نواز خوش آمد، فرود] ١٤٩
 .مرد هزار با شد هالك فيروز و افتادند اندر ها كنده

 ٩٩٨:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 خلقى و بكشت فيروز سپاه از خلق بسيار و آمد باز پس از رسيد نواز خوش به خبر چون: صب و ص: ٢٥ س ٦٦٨ ص
 برداشت كرده بيرون او بازوى از نامه گنج از كه تعويذى و كرد گور به و آورد بيرون كنده آن از را فيروز پس. كرد اسير را
 .برد و بگرفت فيروز آنِ  از دخترى و

 ].a ١٢٥ فا[ است آورده را موضوع ولى ندارد عنوان: فا. سوخراى با نواز خوش خبر: صب و ص: عنوان ٦٧٠ ص

 كه بشنيد او. سوخرا او نام عجم از بود سپرده مردى به پادشاهى و سپاه بود برفته فيروز كه آنگاه و: صب و ص: ١ س
. بخواهيم فيروز كينه تا نيست اى چاره را ما گفت و كردند گرد سپاه تا بفرمود را بزرگان آن. عجم سپاه و شد، هالك فيروز
 فرستاد رسولى. نيايد بسنده او با كه دانست نواز خوش رسيد، نواز خوش بنزديك چون. برفت اندازه بى سپاهى با سوخرا پس
 او جلّ  و عزّ  خداى تا كرد دروغ پس خورد، سوگند و كرد عهد من با. بود فيروز گناه گفت و خواست صلح و سوخرا به
 فيروز مرده تن و دهد باز اسيران از است وى دست اندر چه هر كه شرط بدان كرد صلح او با سوخرا پس. كرد گرفتار را
 .دهد باز نامه گنج آن و دهد باز

 تو: گفتند را سوخرا و آمدند گرد عجم همه پس خويش جاى باز بازگشت سوخرا و داد باز همه آن نواز خوش پس
 شايند، را پادشاهى و اند، زاده پادشاه ايشان كه بنشانيد را يكى فيروز فرزندان از گفت. نپذيرفت سوخرا. باش ما پادشاهى
 پس. بنشاندند پادشاهى به را او و كردند ميل بالش به مردمان پس. بالش را ديگرش و قباد را مهتر بود پسر دو را فيروز
 مرا پادشاهى حقّ  و منم، مهترين پسر: گفت و خواست سپاه وى از و شد خاقان بنزديك و بگريخت و بترسيد برادر از قباد
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 هو و. دست زير من و باشد پادشا من كهتر برادر كه آيد مى ننگ مرا كه شوم باز خود پادشاهى به تا كن يارى مرا. است
 .-است آمده شوخرا همواره فا نسخه در -.اعلم

: فا. قباد برادرش قّصه و بالش خبر: صب. وى با قباد برادرش قّصه و) آمده نقطه بى( بالش خبر: ص: عنوان ٦٧٢ ص
 .پيروز پسر بالش پادشاهى حديث

 را مردمان و بپوشيد شاهانه جامه و نهاد سر بر تاج كرد گرد سپه بالش و نشست قباد پيشتر گويند گروهى و: فا: ١ س
 .ساخت خود خليفه را سوخرا و كرد نيكو هاى وعده را ايشان و داد بار

 سپرد بدو همه كار و مملكت همه بر كرد خويش خليفت سوخرا بنشست، پادشاهى به بالش چون پس: صب و ص: ١ س
 سال چهار و آباد، بالش او نام كرد بنا شهرى سواد اندر و كرد، آبادانى بسيار و جهان همه اندر بگسترد عدل و داد و

 آمد فرود ديهى به رفت همى كه راه اندر. خواهد سپاه كه بود شده خاقان سوى قباد برادرش و بمرد پس كرد، پادشاهى
 بود دخترى را دهقان و دهقانى، سراى اندر

 ٩٩٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .كرد زنى به را دختر آن. نيكوروى سخت

 نوشروان و بزاد پسرى ببود ماه نه چون و قباد، از گرفت بار زن آن و داد زن بدان خويش انگشترى برفت قباد چون پس
 ... كرد نام

 .الملك كيقباد پادشاهى حديث: فا. فيروز بن قباد خبر: صب و ص: عنوان ٦٧٤ ص

 مطلب شروع در. نيست عنوانى هم نسخه اين در: فا. شود نمى ديده عنوانى نسخه اين در: صب و ص: عنوان ٦٧٦ ص
 .است نوشته تر درشت را آن رسيده مزدك كلمه به چون

 ناهمگون كه زبان به جز. ندارند همديگر بر افزون سخنى و است يگانه ها نسخه در مضمون: فا و صب و ص: ١ س
 .است

 و مردمان پس. كنند حرب كه آمدند گرد بسيار مردمان و بكشند كه خواستند و بگرفتند را مزدك و:. فا: ٧ س ٦٧٧ ص
 .بنشانند و آرند بيرون را قباد باز و گيرند غلبه مزدكيان اين كه نبايد گفتند و بترسيدند سپاه
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 از عجم همه اندر كه داشت خواهرى قباد پس. بود همى زندان اندر قباد و بازداشتند، دست را مزدك و نكردند حرب آن
 طمع او اندر سرهنگ آن. رفتن قباد بنزديك خواست دستورى و بود، او اندر قباد كه آمد زندان بدان. نبود زنى نيكوتر او
 بنزديك چون. داد ره قباد پيش را او موّكل اين پس. روم تو راى بر من: گفت و بفريفت را او زن. ناشايست كار به كرد
 خداى مگر كردم حيلت ترا من: گفت خواهرش كنم؟ حيلت چه گفت قباد. كردند تو آهنگ مردمان گفت را او شد برادر
 ... دهد توفيق

 و شدند بسيار من متابعان اين گفت را او و كرد خلوت] قباد[ وى با مزدك اندر، متوارى بدان: ... فا: ٥ س ٦٧٨ ص
. كنند قهر را ايشان و كنند حرب سپاه با و آرند بيرون ترا تا كنم گرد را ايشان من تا بگذار برنيايد، ايشان با سلطانى سپاه
 را ايشان كه بايد سپاهى مرا. كرد نتوانند حرب سلطان سپاه با گروه اين و غوغا، و اند رعيت عاّمه تو متابعان اين گفت قباد
 ... گردانيد باز را او. شكستن بتوانم

 ها نسخه ديگر در و است يگانه »قباد عهد و خراج حديث« عنوان اساس نسخه در: فا و صب و ص: عنوان ٦٧٩ ص
 .است آمده مبحث اين محتواى و مضمون ولى. است نيامده عنوانى

 ١٠٠٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 و شود نمى ديده ها نسخه ديگر در هم »قباد مرگ خبر« ما اساس نسخه عنوان اين: فا و صب و ص: عنوان ٦٨١ ص
 .فا نسخه جز شود نمى ديده ها نسخه ديگر در آنهم محتواى

 پادشاهى حديث: فا. قباد بن انوشروان حديث: ص بالعادل، الملقب قباد بن انوشروان خبر: صب: عنوان ٦٨٥ ص
 .عادل نوشروان

 و هياطله ملوك و شود بلخ به كه بود آرزوش و بيستاد راست او بر پادشاهى: ... صب و ص: ١٥ س ٦٨٦ ص
 ميان و است، نزديك بلخ با ترك زمين و را، فيروز كشت، را پدرش او كه همچنان و بكشد، را غرجستان و طخارستان

 نخست. كند يارى را هياطله ملك كه ترسيد خاقان ترك ملك از انوشروان. بود دوستى ترك َمِلك خاقان ميان و هياطله ملك
 با و كرد، هزينه بسيار هاى خواسته و بياورد را دخترش و كرد، دامادى او با و بخواست او دختر و فرستاد كس خاقان به

 بسيار سپاه خاقان، هياطله، ملك و. خواست بسيار سپاه وى از و كرد نامه بدو سال يك از پس كرد عهد ترك ملك خاقان
 سو يك از و برآمد او سو يك از شد بلخ] ١٥١ a صب[ سوى و بكشيد سپاه انوشروان و بلخ، سوى بفرستاد ترك از

 بلخ از و كردند ويران وى پادشاهى و كردند غارت اش خواسته و بكشتند و گرفتند ميان در را هياطله ملك و ترك، سپاه
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 و چهل و شد خود پادشاهى به آنجا از و بشد، فرغانه تا و شد النهر وراء ما به و شد، اندر تركستان زمين به و بگذشت
 .بود ملك اندر سال هشت

 بن ابرهة يمن ملك كه بود سال اندران و بود گذشته سال دو و بيست را اهللا عبد چون: صب و ص: ٦ س ٦٨٨ ص
 به و بشد حميريان دست از يمن ملك كه بود چنان آن سبب و كند، ويران را كعبه خانه كه آورد پيل الحبشى الصباح
 .داشت حبشه يمن ملك او ايام و پيشتر بود انوشروان از اين و اوفتاد، حبشه دست

. كعبه خانه پوشانيدن و كردنش حجّ  و حميرى تّبع حديث: ص. كردنش حج و حميرى تّبع خبر: صب: عنوان ٦٨٩ ص
 .پوشانيدن را كعبه و كردن حج و تّبع حديث: فا

 ١٠٠١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 حرب به و كنند هالك را او كه خواستند عرب از ُهذيل بنى از مردمانى رسيد مكه به چون: صب و ص: ٧ س ٦٩١ ص
 مّكه اندر سيم، و زر و فراوان گوهرهاى و خواستى بسيار خواسته اگر ملك اى گفتند و آمدند او سوى. آيند پيش او

 همي و بسيار آيد خواسته تو دست به تا بكش همه را مّكه مردمان و كن ويران كعبه خانه اين و كن ويران مّكه اين. هست
 ايشان. كرد عرضه ايشان بر ُهذليان سخن اين و بخواند، را عالمان آن و شود، هالك و كند چنان آن او تا خواستند
 اين بر را كس جلّ  و عزّ  خداى و است، خداى خانه اين. كنند هالك ترا كه خواهند همى مردمان اين! ملك اى: گفتند
 و دستها و بياورد را ُهذليان اين و گرفت ايشان سخن او. كند هالك را او كند اين ويرانى آهنگ كه هر و نكند مسّلط

 پاك را خانه و برداشتند كه بفرمود بودند كعبه اندر كه بتان آن و كرد، طواف را خانه و شد اندر مّكه به و ببريد زبانهاشان
 .آورد او رسم اين. بود نپوشانيده را خانه كس وى از پيش و پوشانيد جامه و كردند

 نام را يكى: ماند پسر سه را او بمرد چون آورد يمن به جهودى كه االخير تّبع سعد اين: صب و ص: ١ س ٦٩٣ ص
 ربيعة او نام لخم بنى از برخاست مردى پس. نشايستند را ُملك و بودند خرد سه هر و زرعه، سديگر و عروه ديگر و حّسان
 بود ملك آن اين و آمدند گرد وى بر همه مردمان و داشت، جهودى دين هم و بگرفت، يمن ملك و اللخمى، النضر بن
 ملك اين: گفتند ايشان. استاد يمن، كاهنان از بودند كاهن دو ايشان و پرسيد را سطيح و را شق كه ديد خواب آن كه
 .بالّصواب اعلم اهللا و. زود افتد حبشه ملك دست به و بشود يمانيان شما دست از يمن

 و النصر بن ربيعة حديث: صب را، او گزارد سطيح كه خواب آن و اللخمى النضر بن ربيعة حديث: ص: عنوان ٦٩٤ ص
 .اليمن ملك اللخمى نصر بن ربيعة حديث: فا. ديد كه خواب آن
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 كار و بست كار را تورات شريعت و بود جهودى دين بر هم نيز او بنشست پادشاهى به نصر بن ربيعة اين چون: فا: ١ س
 .بودند خرد تّبع پسران آن و بايستاد راست وى بر ملك

 و آمدند گرد وى بر همه و دادند تّبع بن حّسان بدين ملك و آمدند گرد يمن مردمان پس: ص و صب: ١٩ س ٦٩٥ ص
 بوده چگونه كه بگوييم ايشان از يك هر قّصه و بنشست، ملك به زرعه كهتر برادر او پس از و بنشست، ملك به حّسان
 .اعلم اهللا و. ايشان حال است

 ١٠٠٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ص: ١ س زرعه و عمرو اخويه و اسعد بن حّسان حديث: فا. برادرانش و تّبع بن حّسان خبر: صب و ص: عنوان ٦٩٦ ص
 به و پدرش، بر چنانكه هم شد راست وى بر ملك و آمدند گرد وى بر سپاه بنشست ملك به حّسان اين چون: صب و

 ... خواندند االصغر تّبع را او و كرد، نام تّبع را خويشتن و پدر چون بنشست بزرگوارى

 .است غالمبارگى داستان همان عنوان از پس. اليمن امير عالم بن حنيف قّصه: فا: عنوان ٦٩٧ ص

 نوبتيان و سپاه و بستى منظره در و بودى منظره آن بر و بياوردى را غالم چون را او بود منظره يكى: صب و ص: ١٣ س
 بدان كردى بيرون سر كه بود اى روزنه را آن و نگارين بود خانه يكى منظره اندر و بودندى، نشسته منظره در بر حرس
 منظره روزنه بدان سر كردى، تمام خويش كار و بودى او با و بردى منظره بر را غالم چون. كردى نگاه كوى به و روزن،
 بودندى در بر كه سپاه اين و دربانان تا كردى مسواك] ١٥٣ b صب[ را دهان و گرفتى دست به مسواكى و كردى بيرون

 ... كردندى بيرون را غالم و بگشادندى منظره در غالم، با كرد خويش كار او كه بدانستندى

 فى دخولهم و نجران اهل حديث: فا. عرب ميان از ايشان شدن ترسا و نجران اصل حديث: صب و ص: عنوان ٦٩٩ ص
 .العرب من النصرانية

 بر شهر همه و بخواندند را او مردمان. بگفت شهريان همه پيش وى حديث اين مرد آن: صب و ص: ١٠ س ٧٠٠ ص
 دليل چه گفتند. آمد خوش را ايشان. كرد عرضه ايشان بر الّسالم عليه عيسى دين او. بپرسيدند را او و آمدند گرد وى
 كنى چنين اگر گفتند. كند هالك را درخت آن تا بخوانم را خداى من: گفتا. باطل ما آن و است حق تو دين اين كه است
 ديدند همى خلق همه و كرد، دعا و بخواند را جلّ  و عزّ  خداى درخت، آن زير شد بيرون فيمون. آييم اندر تو دين به ما

 ... بجنبانيد را درخت آن و بفرستاد بادى جلّ  و عزّ  خداى

 .االخدود اصحاب قّصه: فا. االخدود اصحاب خبر: صب و ص: عنوان ٧٠٣ ص
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 ويران و بسوخت همه بود كليسيا آنجا چه هر و آمد نجران زمين به جمع همه آن با نواس ذو ملك اين چون و: فا: ١ س
 سرِ  بر را ايشان كه بفرمود بپذيرفت جهودى دين كه هر و خواند، جهودى دين به را خلق و بشكست چليپاهاشان و كرد
 تامر بن اهللا عبد اين چون. فروغلتانند آنجا از و برند كوه

 ١٠٠٣:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 ... برخاست جاى از افگندند، فرود كوه از را]  ثامن بن اهللا عبد: صب و ص[

 آن كه بگوى را مردمان كه كرد نامه عنه اهللا رضى عمر. كيست آن كه ندانستند مردمان: صب و ص: ٤ س ٧٠٤ ص
 خون سرش از و زد او سر بر چوبى و. بكشت را او االخدود صاحب نواس ذو يمن ملك كه است ثامن بن اهللا عبد مرد
 سر بر دست چنان هم را او تا بفرمود عنه اهللا رضى عمر پس. كرد زمين اندر را او نواس ذو. مرد شهيد و بمرد، و آمد
 از يمن ملك و نكند، باز آن نيز كس تا كنند بنا اى مناره زمين آن بر و بود، كه همچنان كنند، راست وى بر خاك نهاد،
 داند نمى هم خطّاب بن ُعمر كه ما اساس نسخه در جز -.بگرفتند يمن ملك و بيامدند حبشيان و بشد، نواس ذو دست
 ٧٠٥ ص -نيست خبرى ع على امام از ها نسخه ديگر در پرسد، مى طالب ابى بن على امام از و چيست در كار راز كه

 ملوك به حميريان دست از يمن ملك برگشتن خبر: ص. حبشه به افتادن و حميريان از يمن ملك برگشتن خبر: صب: عنوان
 .الحبشه ملوك الى اليمن ُملك تحويل حديث: فا. حبشه

 سرهنگان از را مردى و فرستاد، يمن به و بگزيد مقاتل مرد هزار هفتاد و كرد عرض خويش سپاه نجاشى پس: فا: ٩ س
 يمن به و بزرگ است دريايى يمن و حبشه ميان و بيامد، او با دوس اين و ارياط او نام كرد ساالر سپه ايشان بر خويش
 برّ  هم و جبل، هم و است سهل هم جايها و شهرها آن از و است، جهان همه از خوشتر و تر خرم و است بسيار شهرهاى

 است شهر و) ؟( سادگى بر است بيابان در كه هست شهر و است كوه سرِ  بر كه سردسير، هم و گرمسير هم بحر، هم و
 شهر و است، خوشتر كه است َعَدن شهر است دريا لب بر كه يمن سواحل شهرهاى آن و است، دريا لبِ  بر كه

 ... يمن سوى آمد اندر دريا به حبشه لشكر پس. حضرموت

 از بزرگان و ملوك خاندان از يكسوم ابو صباح بن ابرهه او نام كرد ساالر ايشان بر را سرهنگى و: فا: ١٩ س ٧٠٧ ص
 شد، بريده يمن حرب اندر رويش و بود، بريده روى اشرم و خواندندى، االشرم صباح بن ابرهة را او و حبشه ملوك فرزندان

 حضرموت زمين به برآمد دريا از چون. مرد هزار صد با بيامد ابرهه اين او، بريدن روى قّصه اين فرودتر از است كرده پيدا و
 ... است بس نه او با و نكنند، يارى را او سپه و ندارد، طاقت او با كه دانست نواس ذو ملك

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم

کتابخانه آنالين تاريخ اسالم 



 نام كارزارى حبشى بود غالمى] را[ ابرهه اين و كند حرب تنها ناحيت فالن به كه كرد وعده روزى: فا: ١٩ س ٧٠٨ ص
  گفت را غالم اين ابرهه بود وعده روز چون. كنند حرب حربه به حبشه همه و عقود او

 ١٠٠٤:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 را او تو اگر كه بكش و بزن را او و آى بيرون و باش نشسته اندر كمين به پنهان از تو بايستم حرب به او با من چون
 كردند، مى نگاه دور از سپاه دو هر و آمد، بيرون حرب به ارياط با ابرهه پس. است روا كنى من بر تو كه حكم هر بكشى،

 را خود حربه آن. آهن از بود خود ابرهه سر بر و سر، بر بزد حربتى را ابرهه ارياط پس. فرازى پس از شد پنهان غالم آن و
 ابرهه پس. خواندندى اشرم را او باز روز آن از و شد، بريده لختى ابرهه روى و بينى از و آمد فرود او روى به لختى و ببريد
 ... بيفگند اسب از و بزد حربتى را ارياط ناگاه غالم آن پس. نكرد كار ارياط به بينداخت حربتى

 :ص. آوردندش پيل و الّصباح ابرهة خبر: صب. مكه به او شدن هالك و پيل و ابرهه حديث: فا: عنوان ٧١١ ص

 .شدنش هالك و مّكه به آوردنش پيل و الصباح ابرهة خبر

 سلمى ذكوانى خزاعه محمد مهتر برادر نام ابرهه سوى سليم بنى از بودند آمده برادر دو عرب از پس: فا: ٦ س ٧١٢ ص
 ايشان بر حال و كردندى فرمان را ايشان جمله عرب و...  عرب بزرگان از بودند مردمانى و خزاعه، قيس كهترين نام و

 ... بود شده تنگ

 بودند نبرده حرب هيچ پيش هرگز خواندندى، محمود بود پيلى را حبشه ملك نجاشى مر و: صب و ص: ١٥ س ٧١٣ ص
 فرمان را او حبشه پيالن همه و نبود، بزرگتر آن از حبشه همه اندر كه خلق عظيم بود پيلى و يافت، پيروزى و ظفر نه كه

 ابرهه. يمن اندر بود پيل سيزده حبشه پيالن از ابرهه با و بگريختندى، وى پيش از همه نهادى روى او كجا هر و كردندى
 بگفت، همه به خويش سوگند حديث و بودند كرده كليسيا بدان آنچه و اعرابى قّصه و فرستاد كس و كرد نامه نّجاشى به
 ... برفت يمن از و بكشيد سپاه ابرهه و بفرستاد، پيل آن نجاشى. بخواست او از بود محمود او نام كه را پيل آن و

 شهران را قبيله يكى بودند قبيله دو خثعم مهتر و حبيب بن نفيل او نام خثعم بنى از مردى: صب و ص: ٤ س ٧١٤ ص
 هزار پنجاه قبيله دو اين اندر و بود مهتر قبيله دو هر بر نفيل اين و ،)هش: صب( ناهس را يكى و خوانند،) شهرار: صب(

 .كرد هزيمت نيز را ايشان ابرهه. كرد حرب و آمد ابرهه پيش و كرد گرد مقاتل مرد هزار ده ايشان از او. بود خانه

 را المطّلب عبد و بداد، مّكه اهل به ابرهه پيغام و بيامد]  حياطه: صب[ حناطه اين: صب و ص: ١٢ س ٧١٥ ص
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 عرب مهتران كه نُفيل و نفر دو اين با را المطّلب عبد. ديدن نتوانست را ابرهه المطّلب عبد شب آن و آورد، او سوى
 توانى يارى چيزى مرا گفتا بود دوست المطّلب عبد با نفر ذو اين و آوردند، فرود بودند شده اسير حرب در و بودند
 دارد بزرگ پيل كه پيلبان آن ليكن و كشتن، بيم زمانى هر و اندر بند به اسير مردى. كردن توانم يارى چه من: گفتا كردن؟
 ... است ملك خبر صاحب

 خانه آن اما و گفتن، بايد خويش اشتر حديث مرا اشترم، خداوند من: گفت المطّلب عبد: صب و ص: ٢٢ س ٧١٦ ص
 .داشتن باز تواند و دارد باز ترا و دارد نگاه را خانه خواهد اگر. قويتر من از هست خداوند خود را

 پيالن گفت او. است نمانده كس مّكه اندر كه بگفتند را او و كرد پيش را بزرگ پيل آن: صب و ص: ٥ س ٧١٧ ص
 برسيد حرم حدّ  به چون بزرگ پيل آن. ايدر از بازگرديم و كنند ويران مّكه هاى خانه و كنند ويران كعبه خانه تا فرستيد اندر

 .نشد تر پيش هيچ بداهن و چوب به بزدندش چند هر. نشد پيشتر و بيستاد

 بر قبيس بو كوه سرِ  به دو هر و بباشم، كوه اين سر بر تو با نيز من گفت المطّلب عبد: صب و ص: ١٠ س ٧١٩ ص
. شنيدند همى ستوران و مردمان بانگ كوه آن سر بر ايشان كه زمين) ؟( مكماى تا بود بيرون از حبشه لشكرگاه و شدند،
 شهر به روز ديگر و بياسايند آنجا روز آن كه آن بر بودند آمده فرود آنجا لشكر شب و شدند قبيس بو كوه سر بر بامداد
 ... آيند اندر

 بنگر مكن شتاب گفتا مسعود بو. بخواند را مّكه مردمان و بشود كه خواست المطّلب عبد: صب و ص: ١٤ س ٧٢٠ ص
 و بجست اندر ها خيمه به المطلب عبد چيست؟ ستامها و سيم و زر و دينار و درم از بود ايشان با كه خواسته آن كار تا

 اين از بيايند اگر كه بخوان را مكه اهل پس كن، فكر تو را خويشتن و مرا نخست اكنون گفت. است جاى بر همه گفتا
 .كنيم چگونه پس گفتا. نرسد زيادت چيزى تو و من به خواسته

 .بياورد و بُجست و برفت المطّلب عبد. بيار و بجوى تبر و بگرد لشكرگاه اندر گفتا

 بكنم من يكى و را خويشتن بكن تو چاه يكى گفتا و داد المطّلب عبد به را يكى و برگرفت خود تبر يكى مسعود بو
 .برآوردند خاك همى اندر زمين به و بكندند چاه دو هر شب تا روز آن و را، خويشتن

 و درم جز و بياگن را چاه دو هر خواسته اين از اكنون گفت را المطلب عبد روز ديگر. ببودند آنجا هم آمد شب چون
 ... مكن اندر ديگر چيزى سيم و زر و دينار
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 بر و نيافت ملك و بيامد كه ارياط يكى بنشستند اندر سالها بدين ايشان از ملك چهار: صب و ص: ١٢ س ٧٢١ ص
 و الصباح ابرهة ابن] ١٦٠ b صب[ مسروق چهارم و يكسوم، سديگر و الصباح، بن ابرهة ديگر و شد، كشته ابرهه دست
 .التوفيق باللَّه و اعلم اهللا و. عجم ملك بود العادل انوشروان ايام به ابرهه

 و حبشه از يمن ملك برگشتن خبر: ص. يزن ذى سيف به افتادن و حبشه از يمن برگشتن خبر: صب: عنوان ٧٢٢ ص
 .الحميرى يزن ذى بن سيف با پادشاهى بازگشتن حديث: فا. الحميرى يزن ذى سيف به بازآمدن

 مردى و پدرش كه برگماشت يمن ملك بر حبشيان چنان هم بنشست ملك به چون ابرهه بن يكسوم اين: صب و ص: ١ س
 بود همى خامش و كرد همى صبر و بود، شده وى از نعمت و پيشين، تّبعان از حمير ملوك فرزندان از اندر يمن به بود
 ] ... الفياض: صب و ص[ العياض او نام و داشت كه چيز قدر بدان

 او است بزرگ مردى او كه دانست انوشروان. نشاند خويش از برتر را مرذويزن عرب ملك: صب و ص: ١٢ س ٧٢٤ ص
 از آمدى حاجت چه به و چيست تو حال كه بپرسيد را او بنشست چون. كرد برّ  و بنواخت را او زبان به و خواند فرازتر را
 به و آمد فرودتر بود نشسته كه مرتبت آن از بشنيد اين ملك از چون يزن ذو. كن آگاه مرا خويش قّصه از. دور راه اين
 جهان به او داد و عدل وز گفت ثنا ملك بر و گفت سخن و بنشست زانو دو هر به و ملك، روى پيش اندر مجلس ميان
 ياد اندر جهان به او داد و عدل و بگفت خويش نسبت. بزرگ تابع فالنم فالن پسر من! ملك اى: گفتا پس. كرد ياد اندر
 اندر يمن ملك كه بوديم مردمانى ما گفتا و بگفت خويش نسبت. بزرگ تابع فالنم فالن پسر من! ملك اى: گفتا پس كرد،

 ... بستدند ما از ملك و بيامدند سپاه و بشد ملك پدرانم دست از پس. بود ما]  خانگاه: ص[ خانواده

 و داشتى يكسان مسروق برادرش با سيف و بنشست ملك به يكسوم شد هالك ابرهه چون: صب ص: ٢٢ س ٧٢٥ ص
 سيف با روز يك پس. داشتى خوارتر را سيف و بنشست ملك به مسروق و بمرد، پس ببود، ملك اندر سال چهار يكسوم
 .اويى پشت از تو كه باد پدر بران و باد تو بر لعنت: گفتا را او كرد جنگ

 گفتا. است نبوده شوى وى جز مرا الملك، ابرهه: گفتا كيست؟ من پدر! مادر اى: گفتا را مادر آمد، اندر خانه به سيف
 ... داد دشنام مسروق ترا كه گويى دروغ

 ١٠٠٧:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 يزن ذى بن سيف با پادشاهى بازگشتن حديث: فا انوشروان، درِ  به يزن ذى بن سيف شدن خبر: صب: عنوان ٧٢٧ ص
 چون: صب و ص: ١ س باشد ديگر بخش به مربوط هم فا نسخه عنوان بسا چه و ندارد، عنوان ها نسخه ديگر -الحميرى
 نصرت و كرد ياد پدر مرگ و جور آن و رفت قيصر سوى و بود روم بر راهش و رود كسرى در به تا برفت يمن از سيف

 نامه ترا تا خواهى اگر نفرستيم، سپاه خويش دينان هم بر ما و اند من دين هم ايشان: گفتا قيصر. خواست سپاه و خواست،
 ... داديم جواب همچنين را او بود آمده راه يك تو پدر و برگيرد تو بر هست ستمى اگر تا دهيم

 عتاب او با و كرد چنين هم نيز پدرت كه مردى آن پسر تو كه دهم گواهى گفتا كسرى: صب و ص: ١٢ س ٧٢٨ ص
 را موبدان و وزيران و كرد گرد را سرهنگان همه ملك روز ديگر. كنم روا تو حاجت تا كن صبر. داد جواب چنين كردم،
 سپاه اين از كيست و كنيد تدبير كردن، خطر را خويش سپاه نتوانم و كنم، نصرت را جوانمرد اين من نيست چاره گفت
 اين هست تدبيرى من زى: گفت موبدان موبد. نداد پاسخ كس و بودند خاموش سپاه همه. برود و ببخشد خويشتن مرا كه
 :گفتا. بگويم بفرمايد ملك اگر را

 خود شوند كشته اگر. بفرست را ايشان. است واجب كشتن وى بر كه است كس بسيار اندر ملك زندان به گفتا. بگوى
 ... كنى عفو را ايشان و شود ترا پادشاهى يابند ظفر اگر و برستى، ايشان از

. گفتى نيكو: گفتا ملك. كنم تدبير تا ده زمان ماه يك مرا كه فرستاد پيغام را او هرز و: صب و ص: ١٥ س ٧٢٩ ص
 خورده تو علف چون و كردن، بايد جنگ تو با مرا كه بود گفت و نپذيرفت علف. فرستاد علف و داد زمان را او پس
 و. بپذيرم تو علف آنگاه كنم، صلح يا بازگردم اگر كردن، نتوانم حرب تو با من كه شود واجب حّقها و افتد حرمتها باشم
 تّبعانند فرزندزادگان و حمير فرزندان از يمن اندر چه هر: گفت را سيف پس. كرد راست و كرد تيز سالح و بياسود هرز
 :گفت سيف. كردن توانى گرد مايه چه

 با يابى ظفر اگر. ببندم تو دامن با خويش دامن و كنيم گرد را همه تازى اسبان با تمام سواران و مرد مردانى هستند چه هر
 ... دادى انصاف گفتا هرز و. باشم تو با شوى كشته اگر و باشم، تو

 و كرد زه به را خود كمان. كشيدن نتوانستى ديگر كسى وى جز را وى كمان و: ... صب و ص: ٢٠ س ٧٣٠ ص
. نماييد من به دور از را ملك: گفت را ايشان: بود شده ضعيف چشمش و بست پيشانى بر ابروان و بخواست اى عصابه
 ياقوتى بر ملك پيشانى ميان به تاج گوشه بر و خودى، چون است نهاده سر بر زرين تاج و است نشسته پيل بر آنكه گفتند
 از ياقوت آن هرز و. آفتاب چون تابد همى و سرخ است
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 اسب بر و آمد فرود پيل از گفتند ببود زمانى. آيد فرود وى از تا است ملوك مركب پيل كه كنيد صبر گفتا بديد، دور
 مرا كمان اكنون: گفتا. نشست زينى استرى بر و آمد فرود اسب از بود، زمانى. است عّزت مركب اسب: گفتا. نشست
 ياقوت آن برابر من كمان قبضه: گفت و برنهاد تير و برگرفت كمان. است ذلّ  مركب خر و است خر پسر استر كه دهيد
 و كرد خطا من تير كه دانيد بجستند جاى از سپاه و بيندازم تير من چون و اندر، تاج به براست او پيشانى بر كه كنيد
 ... ايشان اگر و دهيد مرا سبك ديگر تيرى و مجنبيد، جاى از نيز شما. نيافت

 خويش پس از نيك نام و است كردن مردى ملك كه پسين باز بيت بدين گويد ايدون: صب و ص: ٢٣ س ٧٣٢ ص
 .احكم و اعلم اهللا و. نباشد بيش است زنده تا كه كردن عيش و خوردن نعمت نه نيكو حديث و است داشتن باز دست

 باز و يزن ذى بن سيف حديث: ص. هرز و به او پس از يمن ملك رسيدن و يزن ذى سيف حديث: صب: عنوان ٧٣٤ ص
 و هرز و به پادشاهى بازگشتن و يزن ذى سيف شدن كشته حديث: فا. فرزندانش و هرز و به و او پس از يمن ملك آمدن

 .فرزندانش

 پيران مگر نداشت باز دست را كس هيچ حبشيان از بنشست، يمن ملك به يزن ذى بن سيف چون: صب و ص: ١ س
 بر سالى و كشيد اندر تيغ به همه را ديگران نه اگر و زنان و گرفتن، نتوانستندى بر سالح كه خرد كودكان و شده ضعيف
 سيف چون. بودندى او درِ  بر كه حبشه جوانان آن و بسيار، خواسته با انوشروان سوى فرستاد رسولى سال سر. آمد

 را ايشان و بدادند، بندگى به تن و شب، و روز كردندى خدمت بسيارى و بردندى، حربه اندر او اسب پيش برنشستى،
 .ايشان بر شد ايمن تا داشت همى نيكو

 پيادگان و بدوانيد صيد پسِ  از اسب تنها او. دويدند همى اندر وى پيش حبشيان آن و سپاه، با بود برنشسته شكار به روزى
 و آمدند اندر] ١٦٣٦ صب[ وى گرد شد دور سپاه از او چون. دويدند همى او اسب با حبشيان اين و بازماندند، او از
 ... بركردند سر جاى هر از حبشيان و بپراگند سپاه همه آن و بكشتند، و گرفتند ميان را او

 ملك اندر همه اين ابرهه، بن مسروق حديث تا پيل حديث از گفتيم كه حوادث همه اين: صب و ص: ١٨ س ٧٣٥ ص
 سال دو و چهل انوشروان ملك از كه بود آنگاه الفيل عام و بود، سال هشت و چهل انوشروان ملك همه و بود انوشروان
 به آمد بيرون هرمزد پسرش وقت به و اندر، انوشروان ملك به بزاد مادر از الفيل عام الّسالم عليه ما پيغامبر و بود گذشته
 .احكم و اعلم اهللا و. پيغامبرى
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 وى روزگار به كه حوادث آن و نوشروان حديث تمامى: ص. العادل انوشروان حديث تمامى خبر: صب: عنوان ٧٣٦ ص
 است اكرم رسول زادن داستان در برگ سه نسخه اين در -عليه الّرحمن صلوات مصطفى محمد مولود خبر: فا. افتاد اندر
 :آمده اينجا در كه پارس آتشخانه اندر بزرگ آتش مردن و شدن مدينه به و

 آگاه را سرهنگان و را دستوران. كردن بايد آگاه را مردمان است بزرگ سخن اين گفت و شد تافته انوشروان كسرى«
 شدن« و را صلعم را پيامبر مسروج دادن شير ماجراى و...»  گفت را ايشان خواب آن و بخواند را موبد موبدان و كردند
 سير دو هر و را پسر چپ و داد را پيغامبر راست پستان« و صلعم را رسول كردن دايگى حليمه و »مكه به سعد بنى زنان
 باز ستان را پيغامبر و.. « و بربودند صلعم را پيغامبر كه تن سه آمدن و »داشت شگفت او و بگفت را شوهر و شدند

 و دويد پدر و مادر سوى گريان و آمد فرود كوه از و بترسيد بدين اين كودك آن و...»  بشكافتند شكمش و افگندند
 و نشسته ديدند را پيغامبر رسيدند كوه سر به چون خروشان بدويدند دو هر شوهر با حليمه. بگفت آگهى اين را ايشان
 تن يك و برف پر زرين تشت يكى با بيامدند تن سه اين گفت رسيد؟ چه تو به! پسر اى گفتند را او شده زرد روى و دست

 برف تشت بدان و كشيد بيرون همه بود من شكم اندر چه هر و زهار، تا بر از بشكافت من شكم و بفگند مرا ايشان از
 :است آمده آن از پس...»  نهاد جاى باز و بشست اندر

 ايشان و خويش خاالن سوى شوم مدينه به من كه خواست دستورى المطّلب عبد از مادرش شد ساله پنج پيغامبر چون... «
 و شد بيمار آنجا مادرش« و...  »ببيند پدر گور تا برم خويشتن با را محمد و كنم زيارت نيز را اهللا عبد گور و بپرسم را

 را او المطّلب عبد و مّكه به آوردند المطّلب عبد سوى را او كاروانيان آن. بماند تنها پيغامبر و بمرد رسيد مّكه به چون
 -»مخزوم عمران عايد عمرو دختر فاطمه نامش مخزوم بنى از بود زن يكى دو هر طالب بو و اهللا عبد مادر و داشت همى
 :است آمده عنوانى فا نسخه در سپس و

 .العادل نوشروان بن هرمز پادشاهى حديث

 .ندارد »او داد و عادل و نوشروان نهادن خراج خبر« را اساس عنوان اين ما هاى نسخه: فا و صب و ص: عنوان ٧٣٩ ص

 نيامده ها نسخه در نيز »نوشروان دادن اقطاع و سپاه ترتيب خبر: «اساس عنوان اين: فا و صب و ص: عنوان ٧٤٢ ص
 .است

 اندر آيد همى كجا از دانم من چنانكه هم تا كردن بايد راست خراج كار اكنون: صب و ص: ١ س
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 .است شوريده خواسته اين ستدن به سپاه اين كار و شود سپاه به. شود بيرون كجا كه دانم المال بيت

 بسيار سالهاى از بود ايشان خانگاه اندر كه كسها آن از بزرگ دبيران از بخواند مردى پس كردن، بايد راست نيز را اين
 سزا كه آنجا از او و ناسزا، و ناحق كسهاى به روى بى دهيد همى سپاه بدين خواسته آن گفت ايدون را او و بابك، او نام

 ].١٦٥ b صب... [ كرد خواهم راست من را اين و بازداريد، همى است حق و است

 و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر مولد خبر: صب. سلم و آله على و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر مولد خبر: ص: عنوان ٧٤٧ ص
 آن انوشروان يعنى العادل، الملك زمن فى ولدت: گفت ايدون سّلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر: صب و ص: ١ س سّلم
 روز بزاد مادر از سلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر سال در هم آورد پيل مّكه خانه بر ابرهه كه بود الفيل عام كه سال

 ... المطّلب عبد بن اهللا عبد پدر و زهره بنى از العّزى عبد بن وهب بنت بود آمنه مادرش و االّول، ربيع دوازدهم دوشنبه،

 الّسالم عليه را پيغامبر مر دايه پروردن خبر: «آمده ما اساس در كه را عنوانى ها نسخه: فا و صب و ص: عنوان ٧٥١ ص
 از را عنوان: صب: عنوان ٧٥٦ ص] ١٦٨ a صب[ و] ١٣١ a ص[ است نيامده »ديدند وى از كودكى به كه حالها و

 در صب و ص نسخه دو سنجش با كه نداشت را مبحث اين ما اساس -الراهب بحيرا قّصه: ص. گرفتيم شده ياد نسخه
 .آورديم متن

 آن حديث پس بگوييم انوشروان بن هرمزد حديث و شويم باز عجم ملوك حديث به اكنون: صب و ص: ١١ س ٧٥٧ ص
 .شويم باز الّسالم عليه پيغامبر نسب حديث به آنگه بودند او پس از كه ديگران

 ص: ١ س صلعم پيغمبر مولد پس از انوشروان بن هرمزد خبر: ص العادل، انوشروان بن هرمزد خبر: صب: عنوان ٧٥٨ ص
 پادشاهى و بمرد پس بزيست سال هشت آن پس وز بود زنده نوشروان هنوز بزاد مادر از الّسالم عليه پيغامبر چون: صب و
 گويند ايدون و داشتى، نيكو مردمان و بود به پدر از عدل و داد به و بود خاقان دخترزاده هرمزد و هرمز، برسيد پسرش به
 ... بود كسى هرمزد عدل و داد به جهان همه اندر كه نگفت كس و بود بكشته عجم مهتران از مرد هزار سيزده كه

 ١٠١١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 چنين -گفت موبد( گفت موبد. بگوى چيزى نيز تو گفت را بزرگ موبد آن هرمزد پس: صب و ص: ١٤ س ٧٦٠ ص
 عرب اين اما كند، صلح تو با حق روم ملك اما دشمنان اين از است بدتر ترك ملك دشمنان همه اين از) نسخه در است
 .افتيدن جاى بدين قحط از و اند درويش مردمانى آمدند، باديه آن از كه
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 كنون. بدزدند چيزى تا آمدند بدان دزداند، مردمانى خزر مردمان اّما و گردند، باز تا فرست طعام و خواسته را ايشان
 به تو و بگريزند، خواسته بيم از ايشان تا كنند ايشان آهنگ همه تا كارداران به كن نامه. آوردند دست به غنيمت بسيارى
 نيكو احسنت،: گفت هرمزد. جلد فرست سپاهساالرى او بر تو يا نيست دشمن بتر او از ترا كه كن ترك حرب سپاه

 كه را ترك حرب تا بگوييد گفت را مهتران پس. بازگردانيد را همه تا گفت موبد كه كرد چنان هم پس. كردى تدبيرى
 از كس هيچ زمانه اندران و بود، زادگان ملك از و بود، رى از بهرام اصل و نشايد، كس چوبين بهرام جز گفتند همه شايد؟
 اعلم اهللا و. خواندندى چوبين را او آن بهر از بود، خشك و دراز باال به و بود چرده سياه گونه به و نبود مردتر او

 .بالصواب

 او هرمزد فرستادن و هرمزد با چوبين بهرام خبر: ص. ترك سابه حرب به رفتنش و چوبين بهرام خبر: صب: عنوان ٧٦٤ ص
 .ترك ملك ساوه و هرمز با چوبين بهرام حديث: فا. ترك ملك ساوه كارزار به را

 چون. خواند درگاه به را او و فرستاد كس رسيد، بر بهرام مردى از و بشنيد خزران لشكر خبر هرمز چون پس: فا: ١ س
 حق او و شاهيم ساوه بالى اندر ما و برسيد، ما حدّ  تا خاقان كه باش آگاه و بدان گفت را او هرمز بيامد چوبين بهرام

 او با كه بايد همى كسى را ما و دارد، مى تباه ما بر واليت و گرفته ما شهرهاى و است آورده سپاه و شناسد نمى ما خويشى
 بدين تو شايستگى و مردى از من و دهم، پايگاه و دستگاه آيد كار به آنچه و سالح و مردان به را او من تا كند كارزار
 .كنى كفايت را شغل آن و بروى تا بساز و بخواه خواستن ببايد چه هر. شنيدم كار

 ما خزينه اندر. كردم گشاده دست ترا كه گفتش و بنواخت را او هرمز. فرمانبردارم و رهى من گفت و آمد سخن به بهرام
 .تست آنِ  بگشايى كه شهرى هر و بگزين، و بردار خواهى چند هر سپاه و

 بيست گويند گروهى و. پير نه و جوان نه لشكر همه از بگزيد مرد هزار دوازده و آمد بيرون و آمد شادى آن از را بهرام
 ويرانى جز بسيار سپاه از: گفت بهرام. نبرى بيشتر سپاه چرا گفت را بهرام هرمز پس. بداد سالحشان و روزى و مرد، هزار

 .حربى مردان اند گزيده هزار چهارده كمتر و هزار دوازده بيشترِ  را سپاه و. نبود واليت

 چوبين بهرام و. بردند ساوه با خوار مردم پيل دويست با مرد هزار دويست و نهاد شاه ساوه به روى سپاه آن با بهرام پس
  روى از تا بفرمود بشنيد، لشكر آن و پيالن خبر و برسيد وى سپاه بنزديك

 ١٠١٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        
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 كرد، پاى به شيران بيرون از سالح با را نّفاطان و بيالود، نفط بيرون و بياگند، نفط و آتش به ايشان ميان و بساختند شيران
 چهار كرد، قسم سه به خويش لشكر بهرام پيوستن، خواست اندر حرب و شدند روى رويا و كردند تعبيه لشكر چون و

 را شيران آن و بايستاد قلب در مرد هزار چهار با خود و كرد، پاى به ميسره بر هزار چهار و بداشت ميمنه بر را مرد هزار
 آتش نّفاطان. زدند شيران بران و آمدند حرب اندر پيشتر پيالن پيوستند، اندر چون. گرد اندر پيش به بود ساخته حركت به

 خويش لشكر آهنگ درد آن از و بسوخت خرطومهاشان و افتاد اندر پيالن خرطوم به آتش و فگندند، اندر شيران بدان
 .بردريدند صفها و كردند

 مرد هزار سى و بشد، هزيمت به ترك سپاه و كرد حمله خويش لشكر همه با نهادند پس باز روى پيالن كه ديد چون بهرام و
 و بگرفتند، سى و بكشتند، جاى بر هم را پيل سى و گرفتند، اسير و بكشتند بهرام لشكر هزار سى و شد، سپرده پيل پى به

 ساوه و بخشيد سپاه به برخى و كرد گرد همه ها خواسته آن و گرفت زرين تخت و تاج و افتاد لشكرگاه اندر لشكر با بهرام
 .بود رفته هزيمت به پسرش و بكشت را شاه

 آهنگ مرد هزار سيصد با و كرد گرد لشكر ساوه پسر رود، نمى او پس از و بايستاد جاى بر بهرام كه بشنيد خبر چون
 كشته تركان لشكر از كس بسيار كردند، سخت حربى و بركشيدند صفها و آمدند هم به سپه دو هر چون پس. كرد بهرام
 يا كه شرط آن بر خواست زنهار و بهرام به فرستاد كس شاه ساوه پسر پس. شد هزيمت تركان لشكر باز. اسير و شد
 .فرمايد خواهد چه هر او يا فرستدش هرمز ملك بسوى اسيران ديگر

 و پيل و آلت و فرس و ها سيمينه و ها زرّينه و تخت و تاج از كرد، گرد همه لشكر غنيمت، از بود يافته چه هر بهرام پس
 بيرون را سرهنگى و نهاد اشتران و استران و پيالن بر ديگر آن و بداد سپاه بهر و برگرفت خويش بهر و ماند، بدين آنچه
 و پيل از جز كه گويند خبرى به و. فرستاد هرمز پيش اسيران، و ها خواسته اين با شاه ساوه پسر و شاه، مردان او نام كرد
 .بودند اندر بار زير استر هزار سه اسب و شتر

 از گناه: گفت و داد خوشى دل و كرد اوميد را او و برنشست تا بفرمود هرمز رسيد، هرمز درگاه به شاه ساوه پسر چون
 آنكه از آوردند فرود نيكوش جاى تا بفرمود و كردند ويران غارت و كشتن به من واليت و شهرها كه) ناخوانا... ( پدرش
 باز بدو همه را اسيران آن و بسيار، هاى خواسته و داد نيكو خلعتهاى و داشت مهمان روز چهل را او پس. بود خالش پسر
 بدو و خواستند باز همه بودند گرفته قسمت به سپاه و بهرام چه هر از و بود، فرستاده شاه مردان با بهرام چه هر از و داد
 باز خويش واليت به را او و نفرستد، سپاه و نجويد دشمنى هرگز كه بست ميثاق و عهد و سوگند او با و داد، فرمود باز

 لشكرگاه از كه چه هر و دارى حشمت و شكوه را او كه بهرام به كرد نامه و برفت او با مشايعت به منزل سه و فرستاد،
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 سر به تا و ندارى دريغ وى از و دهى باز بدو خواهد باز چيزى جمله آن از او و سپاه، به تا است رسيده تو به قسمت به
 مشايعت به بدل آنرا من و است آمده امال همين به هم پيشتر كه است مشايعت معناى به ظاهراً [ شيعت به او واليت
 و بزرگوارى به و وى بر!] كردم
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 .رسد باز من به شكر به او نامه كه سازى چنان و بازرسانى، مملكت به را او حرمتى

 است نيامده »چوبينه بهرام با شاه سابه حرب خبر: «اساس عنوان اين: فا و صب و ص هاى، نسخه در: عنوان ٧٧٢ ص
 .پيشتر آوردم »فا« نسخه از نقل به را آن از گويا روايتى من كه آمده پيشتر آن مضمون ولى

 ها نسخه محتواى -هرمز با چوبينه بهرام مخالفت خبر: فا. را هرمزد بهرام شدن مخالف خبر: ص و صب: عنوان ٧٧٤ ص
 :آورم مى صب و ص نسخه دو از من و است ديگرگون

 تركستان به را اين كه بگوى را بهرام: گفت و سپرد شاه مردان به را ترك ملك پسر هرمزد چون: صب و ص: ١ س
 و شد شاد و كردند عرض همه تا بفرمود هرمزد. بپذير است من با كه غنيمتها اين: گفت شاه مردان نيكويى، به بازفرست
 همه مهتر را او بود وزيرى. فرستاد چيز چندين كه بهرام نصيحت اين نبينيد گفت و نگرست وزيران با و آمدش، بسيار
 يافته بهرام كه سورى از است نواله يك اين ليك و است بسيار اين! ملك اى: گفت را او بخشش، يزدان نامش وزيران،
 هرمزد بگفت اين بخشش يزدان چون. است بوده چندين سور آن از نواله يك كه است بوده چگونه سور آن تا نگر. است
: گفت و فرستاد نامه و فرستاد پنبه و دوكدانى و غلى شاه مردان دست بر و گرفت خشم بهرام بر و افتاد دل اندر آن را

 ... آمد پيش تو از كه فرستادى آن من بسوى و كردى خيانت

. داد بار را سپاه روز ديگر و. نهاد پيش پنبه و دوك و نهاد گردن بر غل آن و شد تافته بديد آن و برخواند نامه چون بهرام
 سپاه همه پس...  هرمز بجاى كردم من كه است آن پاداش غل اين گفت چيست؟ اين: گفتند بديدند، آن سپاه چون

 بهرام حرب به را پرويز كه كرد آن تدبير. هرمز بود كرده عهد ولى را او و نام، پرويز بود پسرى را هرمز و شدند، مخالف
 افگند عداوت چگونه تا كرد آن تدبير كند، او سوى ميل سپاه بيايد پرويز اگر كه ترسيد ببود آگه بهرام سپاه تا. فرستد
 صد تا بفرمود بهرام پس. است او ما خداوند گفتند و كردند پرويز دعوت تا بفرمود را سپاه همه پس. پرويز و هرمز ميان
 دست به درم آن تا خريدند، كاال جايگاه آن و بردند مداين به تا داد بازرگانان به درم آن و. بزدند پرويز نام به درم هزار

 .است راست كار آن كه دانست چنان. شد هرمزد به خبر و كردند چنان هم بازرگانان آن. افتد مردمان
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 درم تو نام به تا بهرام به فرستى همى كس و كنى همى طمع من ملك به اندر من زندگانى به تو گفت و بخواند را پرويز
. كند زشت َمِلك دل بر مرا كه خواهد همى و است بهرام دستان و مكر! ملك اين: گفت و داد بوسه را زمين پرويز! زند؟
 را هرمزد بگريخت او چون. نشناخت را او كس چنانكه شد، آذربايگان به و بگريخت شب همان و بترسيد هرمزد از پرويز
 .شد راست تهمت

 وى از چون. آيد او حرب به كه ترسيد همى پرويز از بهرام و. كرد كار او مكر كه دانست شد، بهرام به خبر چون پس
  دانست. آمد هرمزد به خبر. نهاد مداين به روى و برگرفت رى از سپاه شد، ايمن
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 و شدن بايد بهرام سوى ترا كردى، تو همه اين: گفت و بخواند را بخشش يزدان پس. بهرام كار اندر است كرده خطا كه
 و برفت و كرد اجابت وزير. كند عفو ترا است، كريم مردى بهرام كه كردم خطا و كردم من اين كه گفتن و خواستن عذر
 راه آن اندر را بخشش يزدان. كند كارى بهرام بجاى كه خواست عم پسر اين. ببرد خويشتن با را او بودش، عمى پسر

 :گفت و برد بهرام پيش و برگرفت و بكشت

 .كند صلح هرمزد با و بپذيرد او عذر كه داشت دل اندر بهرام و گفت، بد ترا آنكه آوردم، تو دشمن سر

 را او كه زنهار، به آمد همى من برِ  كه را فاضل بزرگ چنان مردى يارستى كى تو! سگ اى: گفت را او عم پسر اين بهرام
 ما بود كى تا آمدند گرد مهتران همه رسيد، مداين به بخشش يزدان كشتن خبر چون. بزدند گردن را او تا بفرمود! بكشتى؟

 چشمش دو هر و آوردند زير به تخت از را او و افتادند هرمزد سراى اندر برفتند. وى ريختن خون و زاده، ترك اين بالى را
 همه و بنشاندند، پادشاهى به و خواندند باز را او و آذربايگان، به فرستادند پرويز سوى بندوى، دست بر تاج و بكندند
 .احكم و اعلم اهللا و. بود پرويز خال بندوى اين و كردند، بيعت وى بر رعّيت و سپاه

 در ،»پرى دختر با شوبينه بهرام خبر« است آمده اساس نسخه در كه عنوانى: فا و صب و ص: عنوان ٧٧٦ ص
 و است آمده پيشتر پرويز نام به وى زدن درم و بهرام و پرويز ماجراى پرى، داستان از بيرون است، نيامده ديگر هاى نسخه
 قّصه: صب و ص: عنوان ٧٨٢ ص! هرمزد كردن كور سرانجام و بخشش يزدان شدن كشته و آذربايگان به پرويز فرار نيز

 ما اساس و ما متن در بهرام و پرويز ماجراى -چوبين بهرام با پرويز حديث: فا. چوبين بهرام خبر و پرويز پادشاهى
 به آمدن و روم َمِلك با پرويز خبر: صب: عنوان ٧٩١ ص -هرمزد رسانيدن قتل به ماجراى نيز و است آمده تر گسترده
 و قيصر با پرويز حديث: فا. چوبين بهرام با او حرب و سپاه با روم از آمدن باز و روم ملك با پرويز خبر: ص. بهرام حرب
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 -ناهمگون نگارش و روايت به و است همگون بتقريب ها نسخه همه در ماجرا -چوبينه بهرام با كردن حرب و آوردن سپاه
 اما »ثياطوس« ما اساس در و اند كرده ضبط »نيادوس« نسخه دو اين در را قيصر پسر: صب و ص: ٢٠ س ٧٩٤ ص
 .است »مورق« ما اساس در آنچنانكه است، نيامده ها نسخه در قيصر خود از نامى
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 خبرش و نيست، خاقان بنزد چوبين بهرام رفتن براى عنوانى آمده، ما اساس روايت در چنانكه: اساس: ٥ س ٨٠٠ ص
 :است آمده درست عنوانى فا و صب و ص ما ديگر هاى نسخه در. آمده صفحه آن در كه است سطر چهار همان

. وى با خاقان قّصه و ترك ملك خاقان بنزد چوبين بهرام شدن خبر: ص. خاقان بنزد چوبين بهرام شدنِ  خبرِ : صب: عنوان
 .ترك خاقان با چوبين بهرام حديث: فا

 نام، بيغو بود برادرى را خاقان و داشت، نيكو و بپذيرفت را او خاقان و شد خاقان برِ  چوبين بهرام پس: صب و ص: ٥ س
 و است، مرا ملكى حق و ترم مردانه تو از من گفتى و زبان به داشتى رنجه را خاقان هميشه]  است نقطه بى: فا ببغو،: ص[

 .گفتى همى سرد سخنان او و آمدى، اندوه آن از را خاقان

 .گريخته اى كيستى بارى تو: گفت را بهرام بيغو. ببرى همى ملك آبِ  كه مگوى چنين: گفت بهرام

 اسب پشت بر و نشينيم اسب بر تا بياى]  گفت[ بهرام. كند بهرام آهنگ كه خواست بيغو. گفت سرد جواب را او بهرام
. بزد ضربتى را بهرام و كرد حمله بيغو. برآويختند ديگر يك با و نشستند بر و آمدند بيرون آنگاه هم دو هر. گوييم سخن
 بهرام پس. داشت سپاس بهرام از خاقان و بمرد، و بيفتاد بيغو. آورد بيرون پشت به و زد او شكم بر تيرى بهرام. نكرد كار

 و بود برده كوه به خرس دخترى را خاتون و بود، زنان دست به كار همه را تركان كه كند كارى خاتون جاى به كه خواست
 .داد باز خاتون به و بستد را دختر آن و بكشت را خرس آن و برفت بهرام. بازاستدن نتوانست همى

 رسولى. آيد او حرب به باز و دهد سپاه را او كه ترسيد. دارد همى گرامى چگونه را بهرام خاقان كه رسيد پرويز به خبر پس
 بهرام كه بگوى را خاقان: گفت و كردن، توانى تباه را بهرام مگر تا كن حيلت: گفت بسيار، خواسته با فرستاد خاقان به

 نه مرد بهرام چون: گفت و گرفت خشم خاقان. بگفت و بشد رسول و شده عاصى عجم ملك اندر و است وفا بى مردى
 و بداد بسيار خواسته را او و شد خاتون سوى رسول اين پس. شد عاصى بهرام كه بود را شما گناه و ترا، نه و است مرا

 .كنى تباه را بهرام تا كن حيلت گفت
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 خواه بار و شو بهرام به و برو گفت و داده، آب زهر به اى دشنه و بداد درم هزار بيست را او ترك، بود غالمى را خاتون و
 در چون. دارم خاتون پيغام گفت و شد بهرام درِ  به و برفت غالم. بزن اى دشنه را او و خاتون، زبان از كن حديث او با و
 ترا گفت و بگرفت را او و بجست بهرام. زد بهرام شكم بر و كرد بيرون آستين از دشنه كرد همى حديث بهرام با و شد
 .بمرد شب آن بهرام و بازداشت، دست را او بهرام. بگفت راست غالم آن بود چنانكه فرمود؟ كه اين

 هم و نام گرديه بود خواهرى را بهرام و بكشت، را همه داشتند آگاهى آن از كه هر و را غالم آن و شد آگاه خاقان پس
 خاقان و. شوم باز عجم به: گفت شوى؟ باز عجم به يا باشى اينجا گفت را او خاقان. تر مردانه ملك مردى به بهرام چون
 -است آمده ما اساس ٨٠٤ صفحه در ماجرا اين -بهرام قّصه بود همين. فرستاد مداين به و داد خواسته بسيار را او

 ١٠١٦:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 كس و بود را پرويز چيزها آن ذكر: صب. عجم ملوك از نبود را كس و بود را پرويز كه چيز آن ذكر: ص: عنوان ٨٠١ ص
 -است ديگرى مضمون و عنوان ما اساس در -او بزرگوارى و چوبين بهرام پس از پرويز پادشاهى حديث: فا. نبود را ديگر
 گرد خواسته چندان خسرو هيچ و پادشاهى، اندر بزيست سال هشت و سى بهرام كشتن پس از پرويز: صب و ص: ١ س

 صد او تاج اندر. نبود آن را ملك هيچ كه سرخ ياقوت از او چهارپايه بود زرّين تختى را او چيزى نخستين. وى كه نياورد
 كه طعامى هر پس. نبود چنان را پادشاه هيچ كه نام شبديز داشت اسبى و گنجشكى، خايه چندِ  يكى هر بود مرواريد دانه
 بر او نقش و كردند گور به و كردند كفن را او تا بفرمود پرويز بمرد اسب آن چون و بدادى، را اسب آن خوردى، پرويز
 كنيزكى و نگريستى اندر اسب آن نقش به آمدى اسب آن آرزوى را او كه وقتى هر تا كندن، بفرمود اندر سنگ به ديوار
 سنگ بدان كردند صورت نيز را كنيزك آن تا بفرمود پرويز. نبود صورت نيكوتر او از روم همه اندر كه نام شيرين را او بود
 و. نيافتند. سازند نيز او چون يكى تا جهان همه اندر و تركستان به و فرستاد كس روم به پرويز كنيزك اين بمرد، چون. اندر
 بود، آورد باد گنج ديگر و فرستاد، كندن كوه به و كرد عقوبت را فرهاد پرويز. بود عاشق او بر فرهاد كه بود زن آن اين
 از ترسيد همى روم ملك و سيم، و زر و مرواريد و گوهر و جامه پُر بود كشتى هزار. فرستاد حبشه به همى روم ملك آنكه
 پادشاهى به افگند عمان به و برگرفت را كشتى آن باد پس. فرستاد همى] ١٧٢ a صب[ حبشه به ها خواسته اين دشمن
 هشت آن بر جمله از خر و استر و بود اسب هزار پنجاه را او و كرد، نام بادآورد گنج را آن و افتاد پرويز دست به عجم
 نبود، را ملك هيچ كه بود چيزها ديگر و پرستار و آزاد زن هزار دوازده و بود پيل هزار را او و خاّصه، بود، او مركب هزار
 بشدى، او از]  غم: ص) [؟( عمر و نسوختى، افگندى، آتش اندر استردى، دست كه دستارى و افشرد، زرمشت چون و
 و عليه اهللا صّلى ما پيغمبر بگذشت، سال بيست پرويز ملك از چون و دانا، تك در و اميد بزرگ و رامشگر بد بار ديگر و
 و عزّ  خداى بزاد، سّلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر تا و كرد، هجرت مدينه به ببود سال سى چون و آمد بيرون سّلم و آله
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: ص. ندارد: صب: عنوان -آمده عنوانى سپس -.او پيغامبرى عالمات از نمود همى آيتى و عالمتى را پرويز روز هر جلّ 
 :اساس. بود پرويز روزگار به كه الّسالم عليه پيغامبر عالمتهاى كردن ياد

 .الّسالم عليه ما پيغامبر معجزات و عالمات ذكر

 مضمون همين ولى ندارند چنين عنوانى: فا و صب و ص. تركستان اندر شوبين بهرام كار عاقبت: اساس: عنوان ٨٠٤ ص
 .كردم نقل كه اند آورده پيشتر را
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 به و نيامده فا و صب و ص هاى، نسخه در عنوانى چنين ،»عمرش مدت و پرويز كار عاقبت: «اساس: عنوان ٨٠٦ ص
 اين سبب: صب و ص: ١ س قار ذى وقعه حرب حديث: فا. قار ذى حرب خبر: صب و ص: است عنوانى آن جاى
 پرويز، قبل از بود عرب امير المنذر بن نعمان و بود عدى نامش حمير از و عرب از بود ترجمانى را پرويز كه بود آن حرب

 بودى، آنجا ماه يك و حيره، به شدى خويش خانه به و خواستى دستورى پرويز از سال هر عدى و. بود عدى دوست و
 كينه آن نعمان. حيره به دارم همى من را نعمان گويد همى عدى گفت را نعمان و كرد غمز بود مردى پس. بازگشتى پس
 مرا نعمان كه كرد پرويز به نامه. ندانست خويش گناه عدى. كرد زندان به را او آمد حيره باز عدى چون. گرفت دل اندر

 كه رسيد نعمان به خبر و بسيار، است حق من بر را عدى: گفت و بفرستاد را سرهنگى و كرد نامه بدو پرويز. بازداشت
 بگوى گفت و داد بسيار اى هديه را سرهنگ آن و بكشت، زندان در را عدى و فرستاد كس. خواهد همى را عدى پرويز
 .بود بمرده زندان در عدى شدم، آنجا من چون كه

 به را او مگر تا جست مى بهانه نعمان بر زيد و بنشاند، او جاى به زيد را عدى پسر و شد تافته آمد پرويز به خبر چون
 تركستان و روم به خادمان سال هر كه بود چنان رسم را عجم و شود، هالك تا پدرش كينه به كردن تواند فراز پرويز

. نمودند زيد به نسخت آن. بايد چنين و چنين كنيزك كه بودى نسختى و. آوردندى كنيزكان ايشان بسوى تا فرستادى
 و) حذيفه: صب و ص( نام حديقه را، منذر نعمان هست دخترى اال ام نديده هرگز من كنيزك گونه اين بر! ملك اى: گفت
 آن هرگز پرويز و ندهد، بدو دختر نعمان كه دانست زيد ليكن نبود، گونه بدان نعمان دختر و راست، است گونه اين بر او
 به را دختر آن تا نعمان به كن نامه گفت را زيد پرويز پس. ندهند عجم به دختر هرگز كه است چنان عرب رسم كه نبيند را
 و باشند روى سياه عرب دختران اين: گفت و داد جواب نعمان و نعمان، به فرستاد رسول و كرد نامه زيد. فرستد من
 و بود، نيكو سخن اين و العرب، سودان لزوجه العراق مها فى الملك ان: گفت پرويز نامه جواب اندر و باشند، ادب بى
 عجم در چشمان گاو: كه بود گفته نعمان و نگويم، من كه گفت برخواند، زشت را جواب چنين اين كينه از زيد لكن
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 آن و بيابانى گاوان چشم به كنند ماننده را چشم كه است چنان عرب رسم و نبايد، ما سياهان آرزوى را ملك كه بسياراند
 چندان را ملك كه بود اين نعمان سخن معنى و باشند، سياهان سودان، و كنند، گاوان بدان اشارت و خوانند، »مها« را

 همى نعمان گفت و كرد تفسير نعمان دشمنى بدان و. نكند آرزو ما سياهان به او كه هست چشمان گاو و چشمان سياه
 .نيايد آرزو عرب چشمان سياه به را او كه هست چندان و است، بسنده ملك را عراق گاوان آن كه گويد

 را نعمان كه كرد نّيت و خواند، همى] ١٧٣ b صب[ گاوان به را ما گفت و گرفت دل اندر كينه و گرفت خشم پرويز
 كرده مهمانى را او روم، بسوى شد مى هزيمت به چون مرغزار اندران را پرويز مرد آن قبيصه، بن اياس به كرد نامه و. بكشد
 و بگريخت، شد، آگاه نعمان. برفت سپاه با اياس. بكش را نعمان و برو: گفت و داد بدو عرب ملك و بخواند را او بود،
 سپرد مردى به بودش كه خواسته هر
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. پذيرفتن نيارست را او پرويز بيم از كس هيچ و گريخت، همى جهان اندر نعمان و مسعود، بن هانى او نام شيبان بنى از
: گفت زيد. نخواند نيكو تو بر من نامه عدى بن زيد! ملك اى: گفت و شد باز وى در از و برفت پس. شد متحّير نعمان
. شد متحير او سخن آن از نعمان. اوفتد من به عجم ملك كه گفتى مرا كه بودى تو نه ليكن و خواندم، نيكو تو نامه من

 به شد كوه به بشنيد، خود پدر كشتن خبر چون نعمان دختر اين و بكشتند، و افگندند پيل پاى به را نعمان تا فرمود پرويز
 .شد مشغول عبادت به و صومعه،

 هانى. بازده نعمان چيز كه هانى به فرستاد كس اياس. برگير است نعمان خواسته كه جا هر كه اياس به كرد نامه پرويز پس
 كرد همى حرب و فرستاد وى حرب به مرد هزار بيست پرويز. رفت قار ذى چاه سر بر و كرد گرد سپاه و ندهم من: گفت
 اى: گفت حنظله، او نام بود مردى عرب ميان اندر پس. شوند هالك و بميرند تشنگى از سپاه دو كه بود نزديك چنانكه
 هر اكنون. بود را او ظفر و بدر، چاه به شدند او حرب به مّكه مردمان و نام، محّمد آمد بيرون مردى مدينه اندر! مردمان

 همه عجم و منصور، اى محّمد كه بگفتند عرب پس. يابند ظفر همى منصور، اى محّمد گويند و كند حرب او نام به كه
 اين را او و پرويز، بنزديك شدند هزيمت به ديگران و بكشتند مرد هزار پنج و نهادند اندر شمشير عرب و كردند هزيمت
 .گرفت دل اندر كينه پرويز. بگفتند محّمد نام عالمات

 :بود اين نامه و فرستاد، رسول و پرويز، به كرد نامه سّلم و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر قار ذى حرب اين پس از و
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 الحىّ  هو اّال  آله ال اّلذى اليك اهللا احمد فاّنى بعد، اّما! هرمزد بن پرويز الى اهللا رسول محّمد من الّرحيم الّرحمن اهللا بسم
 فال يضلل من و له مضل فال اهللا يهده من و عقولهم سلب و السفه عليهم قوم الى نذيرا و بشيرا بالحقّ  ارسلنى اّلذى القّيوم
 بحرب ايذن او اهللا عذاب من تسلم فاسلم بعد اّما. البصير السميع هو و ء الشى كمثله ليس بالعباد بصير اهللا ان و له هادى
 نام و است نبشته نامه من به كه كيست اين: گفت افتاد عنوان بر چشمش و برخواند نامه اين پرويز چون. رسوله و اهللا من

 .كرد خوار را رسول آن و بدريدند، نامه تا بفرمود و است، نبشته من نام پيش از خويش

 كينه و. بدريد من نامه پرويز چنانكه هم بدريدند خويش دين عجم كه نداريد غم: گفت ياران، با رسيد پيغامبر به خبر چون
 آمده بيرون عرب اندر مردى: گفت و فرستاد رسول دو و يمن، ملك باذان به كرد نامه. بود پرويز دل اندر قار ذى حرب
 عليه پيغامبر عالمتهاى باذان اين و. فرست من سوى و كن بند را مرد اين و برگير سپاه] كرد[ نامه چنين من سوى و است
 من تا آييد فرود شما: گفت پيغامبر. بداد پيغام تا فرستاد پيغامبر بسوى ايشان بيامدند، رسوالن چون بود، يافته الّسالم
 پيغامبر و آمد الّسالم عليه جبريل پس. كرد همى مدارا الّسالم عليه پيغامبر و كردند، همى شتاب روزى هر ايشان و. بنگرم
. بگفت را رسوالن اين پيغامبر. بنشست پادشاهى به او و بكشت، شيرويه پسرش را پرويز: گفت سّلم و عليه اهللا صّلى را

 چند روزى چون. بكشت شيرويه را پرويز روز فالن به كه گفت چنين را ما او گفتند و باذان، سوى شدند يمن به رسوالن
 را مرد آن و مردمان، از بستان من بيعت. آمد من به پادشاهى و برفت، پرويز كه باذان سوى رسيد فراز شيرويه نامه برآمد،
  دعوى كه

 ١٠١٩:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 عجم و يمن به ملك و نيامد، آنجا كس او پس از و بود، بادان اين يمن به ملكى آخرين و. مگوى چيز كند پيغامبرى
 .اعلم اهللا و. نماند دولت را عجم بيش و شد، سپرى بيكبارگى

 ما پيغامبر عالمتهاى كردن ياد: «است آمده عنوانى ص، نسخه در كردم، ياد پيشتر چنانكه: صب و ص: عنوان ٨٠٨ ص
 .است »السالم عليه ما پيغامبر معجزات و عالمات ذكر« ما اساس عنوان اينجا در -»بود پرويز روزگار به كه الّسالم عليه

 در پيشتر كه است آمده »قار ذى سر بر عجم و عرب حرب خبر« عنوان ما اساس نسخه در: اساس: عنوان ٨١٢ ص
 ص -است آمده تمام تفصيلى به مبحث اين ما اساس در -كرديم نقل را آن ما و بوده آمده فا و صب و ص هاى نسخه
 كه است ما صفحه اين عنوان »بود نوشته خسرو پرويز سوى كه الّسالم عليه پيغامبر نامه نسخت: «اساس: عنوان ٨٢٥
 .كردم نقل را آن نسخه من و است آمده ديگر عنوان طى در پيشتر
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 ما و اليه الملك انتقال و الملك پرويز بن شيروى پادشاهى حديث: فا. پرويز بن شيروى خبر: ص و صب: عنوان ٨٢٨ ص
: اساس: عنوان ٨٤٤ ص -آمده بتفصيل هم فا نسخه در ما اساس در جز عنوان اين تفصيل -.الحوادث من زمانه فى كان
 :فا نسخه و است آمده »شيرويه اردشير پادشاهى« عنوان ما اساس نسخه در فقط

 .»شيرويه بن فرس ملك اردشير پادشاهى حديث«

 شهر پادشاهى حديث: فا. است »براز شهر« خوانى تصحيف ظاهرا كه »شهريزاد خبر« :صب و ص: عنوان ٨٤٥ ص
 :آورم مى »فا« نسخه از و است ديگرگون اساس با روايتها -الملكه و ايران

 كشتن تدبير پس. بردن نماز او پيش نتوانستند و آمد كار او ملكى از را عجم سپاه بنشست پادشاهى به ايران شهر چون
 بيستادندى اسب پشت بر و بزدندى صف سرهنگان و امير ده حرس برنشستى ملك چون كه بود چنان رسم و كردند، او
  ايران شهر اين روزى. آمدى بيرون ملك تا

 ١٠٢٠:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 از ايران شهر و راست، پهلوى بر بزد اى نيزه را او مر و آمد فراز تن يك. بودند زده صف سپه و آمد بيرون و برنشست
 از نه و بيند را اين كه هر كه كردند بانگ پس. بكشتند تا زدندش همى چيزى هر و آمدند فراز ديگران. بيفتاد اسب
 بيت اهل از نيافتند را كسى او پس از و بود روز چهل ايران شهر پادشاهى همه و نكند پادشاهى طلب بود، ملك خاندان
 .نبود مانده كس پرويز دختران جز ملك

 .بنشاندند پادشاهى به را دخت بوران و آمدند گرد بود مهتر كه خواهر آن بر پس. دخت آزرمى و دخت بوران

 .پرويز دختر دخت بوران حديث: فا. دخت توران خبر: صب). نقطه بى( دخت بوران خبر: ص: عنوان ٨٤٦ ص

 .مطلب همانندى با است كوتاه بس صب و ص روايت -بود سيفرع نام: صب و ص. بود بسروج او نام: فا: ٣ س

 .دخت آزرمى پادشاهى حديث: فا. دخت آزرمى خبر: صب و ص: عنوان ٨٤٨ ص

 .بود خراسان امير و بوده هرمز فرخ اين نام: فا. بود بوده پرويز وزير و فرخزاد او نام بود مردى و: صب و ص: ٤ س

 و مرد، هزار هفتاد با آمد مداين به و آگاهى بى برفت خراسان از فرخزاد بن رستم: ... صب و ص: ١٠ س ٨٤٩ ص
 آوردند، بيرون و بگرفتند را دخت آزرمى تا فرستاد سراى به كس و بگرفت، سراى گرداگرد و شد سلطان سراى به راست
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 بفرمود آنگاه كرد، كور چشمش دو هر و ببريد پايش و دست آنگاه آمدند، گرد وى با حبشى دويست تا فرمود نخست و
 .بكشت بود كشته پدرش كه نيز را حاجب آن و بكشت، را همه بود كار آن اندر كه هر و بكشتند، تاش

 او و بنشاندند ملك به را او نام اردشير يافتند را مردى. ملك بيت اهل از نيافتند را كس هيچ و بماندند ملك بى عجم پس
 سر بر تاج و نشاندند تخت بر را او و نام، فيروز انوشروان، فرزندان از بياوردند ديگرى و كردند باز را او. نشايست ملكى
 مردى پس. است ملوك فرزندان از نه گفتند و كردند باز را او. است تنگ من سر بر كه نخواهم تاج اين: گفت. نهادند او
 شدند متحّير مردم و بكشتند را او آنگاه. داشت او ملك ماه شش و بنشاندند، ملك به و مغرب، از نام فرخزاد بياوردند را
 يزدگرد خبر پس. بشود عجم دست از ملك آن كه خواست جلّ  و عزّ  خداى و شايست، را ملك كه نيافتند را كس هيچ و
 پادشاهى به و بياوردند و را او كردند طلب. نشسته اصطخر شهر به و شده پارس به و بود گريخته او و يافتند، شهريار بن

  به و بشد او دست از عجم ملك و بود، پادشاه سال بيست و بنشاندند

 ١٠٢١:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 .االعلم هو. افتاد عرب

 آزرمى المسّماة المرأة -هذه بعد العجم ملك من حديث: است آمده نسخه اين در عنوانى مطلب پايان از پس: فا: ١٥ س
 :عنه اهللا رضى الخطّاب بن عمر زمن فى شهريار بن يزدگرد يد على ملكهم...  الى پرويز بنت دخت

 اهواز به يافتند را مردى پس كنند ملك و بيارند تا ملوك نژاد از يابند را كسى آنكه بر فرستادند كس جاى هر به عجم پس
 و بنشاند، ملك تخت بر و دادند بدو پادشاهى و بياوردند را او. جشنس مهر بن كسرى او نام بابكان اردشير فرزندان از
 را او. داشتن ندانست را مردمان و كردن ندانست پادشاهى تدبير كسرى اين و ببود، چند روزى پس. نهادند او سر بر تاج
 را برادران او كه آنگه بود بگريخته شيروى دست از كه پرويز فرزندان از خرادخسرو او نام بياوردند را مردى و بكشتند، نيز

 .است پرويز پسر نه اين گفتند و براندند و بركندندش پس را پادشاهى نيامد شايسته نيز هم بنشاندند ملك به را او بكشت،

 و بياوردند را او. ميسان زمين به) ؟( احسيش بن پرويز او نام نوشروان فرزندان از يافتند را مردى كردند، طلب را كسى باز
 همه و نهادند او سر بر تاج و بنشاندند تختش بر و دادند بدو پادشاهى و انوشروان، بن يزداد دختر دخت مهين مادرش
 چون. كردند فال آن مردمان. اندر من سر به است تنگ نخواهم، تاج اين من گفت او. بايستادند اندر او پيش سپاه

. است ملوك فرزندان از نه اين داند، نمى تاج اين مقدار اين گفتند و آمدشان ناخوش شنيدند تنگ وى از حديث نخستين
 شهرهاى از شهرى به پرويز فرزندان از يافتند را مردى وى پس از باز پس. براندند و كردندش فرو تخت از همانگاه پس
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 را او. كشت مى برادران كه همانگونه بود گريخته شيروى دست از خسرو زاد فرخ مرد آن نام نصيبين، نزديك مغرب
 مرا پادشاهى كه نيافتند را كسى و شدند متحير مردمان و بكشتند، نيز را او و ببود ماه شش. دادندش پادشاهى و بياوردند
 متحّير همچنان را ايشان. گردد ظاهر مسلمانى و بشود ايشان از پادشاهى اين كه خواست جلّ  و عزّ  خداى و شايستى
 عراق سواد به و بود گريزانيده پرويز از را او شيرين كه بيافتند شهريار بن يزدگرد خبر و كردند طلب پس. داشت همى

 آنجا و پارس به شد اصطخر شهر به و بگريخت سواد از او. بكشد تا كرد طلب را او بنشست شيروى چون و. فرستاده
 ساله شانزده او و بنشاندند، پادشاهى به و بياوردند را او پس. يافتند را او خبر عجم مردمان پس. بود همى و گشت پنهان
 و آمد، اندر ايشان پادشاهى به دشمنان سوى هر از. بشد او دست از عجم ملك و ببود پادشاهى در سال چهار و بود
 شد كشته آنجا و آمد مرو به و بگريخت يزدگرد و كردند حرب و فرستاد مداين به عرب سپاه اهللا رضى الخطّاب بن عمر
 شدن سپرى كه آنگه تا است بسيار او حربهاى و يزدگرد حديث و افتاد مسلمانان به و بشد او دست بر عجم پادشاهى و

 پيغامبر اخبار از و است، مانده نيز عنهما اهللا رضى عمر و بكر ابو حديث و الّسالم عليه پيغامبر حديث و بود، عجم اخبار
 پس. بگوييم عمر و بكر ابو آن از و گرديم باز السالم عليه پيغامبر حديث به اكنون پس. ايم نگفته هيچ هنوز الّسالم عليه
 بر چگونه عجم پادشاهى به و شد كشته وقت چه به و شد چگونه بمرد او تا كه بگوييم شهريار بن يزدگرد قّصه آنگه
 .بشد او دست

 ١٠٢٢:،ص٢ طبرى،ج تاريخنامه                        

 دو در كه نامهاست همان و نيست ما ديگر هاى نسخه در ايم كرده نقل صفحه اين در كه عنوانهايى: عنوان ٨٥٠ ص
 .آورديم و برگرفتيم »صب« نسخه و »فا« نسخه از روايت

. بازگفتيم را خبرش و است نيامده ها نسخه در واحد اى گونه به »خسرو فرخزاد« عنوان: فا و صب و ص: عنوان ٨٥١ ص
 .عجم ملكى آخرين شهريار بن يزدگرد خبر: ص. عجم ملوك آخرين شهريار بن يزدگرد خبر: صب

 و شدند شاد او كار به مردمان و ساله پانزده بود كودك و بنشست پادشاهى به شهريار بن يزدگرد پس: صب و ص: ١٤ س
 رضى الخطاب بن عمر و كرد بر سر دشمن اى گوشه هر از و شد، ضعيف عجم كار بگذشت او ملك از سال چهار چون
 كشته آنجا و آمد مرو به و بگريخت يزدگرد. شدند شكسته عجم و كرد حرب عجم با و فرستاد مداين به سپاه عنه اهللا
 و عليه اهللا صّلى ما پيغامبر حديث به اكنون بگوييم، تمام عنه اهللا رضى اندر عمر اخبار به شهريار بن يزدگرد خبر اين و شد،
 عمر اخبار اندر يزدگرد حديث آنگاه عنه اهللا رضى الصّديق بكر ابو حديث وى پس از و بگوييم وى حديث و بازگرديم سّلم
 .وحده تعالى اهللا شاء ان. شد چگونه وى دست بر عجم ملك كه اهللا رضى
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