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 [جلد دوم ]

 الحمد لّله الذى جعل النبيين لسان صدق عليا و بعث االميين رسوال هاديا بسم الّله الّرحمن الّرحيم 
مهديا صلى الّله عليه و آله غدوا و عشيا و سلم عليه و عليهم سالما تقيا زكيا و بعد نموده ميشود كه 

اين صفحات فوايد اثر مجلد ثانى است از كتاب حبيب السير مشتمل و محتوى بر بيان مناقب و 
مفاخر ائمه اثنى عشر سالم الّله عليهم الى يوم المحشر و ذكر وقايع زمان حكام بنى اميه و بنى 

عباس و پادشاهانى كه معاصر عباسيان بوده اند و در اطراف جهان باستقالل حكومت نموده اند و 
 درين مجلد نيز چهار جزو مسطور خواهد شد

 جزء اول در ذكر مناقب و مفاخر ائمه اثنى عشر سالم اهللا عليهم ما طلعت الشمس و القمر

 چون كلك سخن گوى بامداد مداد
 

 در گلشن اخبار زبان بازگشاد

 )برطبق حديث (كل امر ذى بال
 

 از حمد الهى سخن آغاز نهاد

   
آغاز سخن گذارى بحمد و ثناى حضرت بارى شيوه ستوده راويان اخبار اخيار است و بنياد 

 نغمه سرائى بسپاس و ستايش كردگارى شيمه رضيه بلبالن چمن احوال ابرار مثنوى 

 طوطيان چمن راز كهن 
 

 نغمه سنجان نواساز سخن 

 چون نوائى ز نو آغاز كنند
 

 پرده از راز كهن باز كنند

 اول از حمد الهى گويند
 

 شكر غيرمتناهى گويند

 الجرم خامه پاكيزه نهاد
 

 دفتر حمد خدا بازگشاد

   
آنخداوندى كه اوصاف زبان فصيح هرچند در اوصاف ساحت عزتش جواهر الفاظ گزيده در 

رشته بيان كشد عاقبت بعجز معترف گشته بكلمه (ال احصى ثناء عليك) تكلم نمايد و كشاف بيان 
صحيح چندانكه در شرح اصناف غايت قدرتش فزايد عبارت سنجيده بر منصه ظهور آورده 

 باالخره بتقصير متصف بوده زبان بحديث (انت كما اثنيت على نفسك) بگشايد رباعى 



 اى لطف تو سرمايه اصناف كرم 
 

 بخشد كرمت علم باشراف امم 

 از مدح تو عاجز است مداح زبان 
 

 در وصف تو قاصر است وصاف قلم 

   
 مخبر از علو شأن سالكان طريق عبوديت اوست و  (و رفَعناه مكاناً عليا)معبودى كه آية وافى عنايت 

كالم معجز انتظام (و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا) مشعر بوفور احسان بندگان 
 درگاه الوهيت او مثنوى 

 كريمى كه فضلش نمايان بود
 

 نوازنده بى نوايان بود

 بغفران دهد عاصيان را نويد
 

 باحسان عطابخش هرنااميد

 ز درگاه او نيست كس را گريز
 

 ز برنا و پير و غنى و فقير

 خدائى كه از محض لطف و كرم 
 

 رسوالن فرستاد نزد امم 
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 كه كردند ظاهر طريق رشاد

 
 نمودند راه صالح و سداد

 همه سروران خجسته صفات 
 

 فروزندگان چراغ نجات 

 والة واليات صدق و صفا
 

 كه شد كارشان ختم بر مصطفى 

 نبى قريشى عالى نسب 
 

 پناه عجم پادشاه عرب 

 فرازنده رايت سرورى 
 

فروزنده شمع پيغمبرى برازنده خلعت 
 اصطفا

 نوازنده اهل مهر و وفا
  

نبى امى دانا كه كلمه بليغه (انا مدينة العلم و على بابها) توضيح ايوان فضايل شمايل او را حديثى 
است صحيح و رسول هاشمى توانا كه كريمه فصيحه (ما زاغ البصر و ما طغى) تصحيح داليل 

 محاسن خصايل او را برهانيست در كمال توضيح رباعى 



 اى داده بشارت بقدوم تو مسيح 
 

 از راى تو اشكال ملل را توضيح 

 در وصف تو ما زاغ كالميست حسن 
 

 در شأن تو لوالك حديثيست صحيح 

 صلوات الّله و سالمه عليه و آله المتقين المنتسبين اليه مثنوى    
 سالمى چون گل سورى معطر

 
 بسان مشك اذفر روح پرور

 درودى فيض بخش راحت اندود
 

 منور همچو صبح عالم افروز

 نثار روضه خير البرايا
 

 فداى آل و اصحابش نجايا

 خصوصا نير اوج واليت 
 

 هدايت بخش اصحاب غوايت 

 على مرتضى شاه مكرم 
 

 مالذ اوليا در هردو عالم 

 دگر آن قرة العين نبوت 
 

 در بحر كرم كان فتوت 

 حسن كز حسن خلق و فرط احسان 
 

 جهان را جسم پاكش بود چون جان 

 دگر مهر سپهر دين حسين است 
 

 كه در چشم خرد او نور عين است 

 دگر سجاد و باقر باز صادق 
 

 كه بر اعداى دين بودند فايق 

 دگر موسى كه بادى امم بود
 

 بكظم خشم در عالم علم بود

 دگر آن شمع مهراب امامت 
 

 رضا سرخيل اصحاب كرامت 

 دگر آن مقتداى اهل تقوى 
 

 سمى آفتاب اوج بطحا

 دگر هادى كه هم نام على بود
 

 دلش سرچشمه فيض جلى بود

 دگر درى برج فضل و احسان 
 

 حسن آن پيشواى اهل عرفان 

 دگر مهدى امام شرع پرور
 

 كه آمد حامى دين پيمبر

الهى بحرمت اين كواكب افق امامت كه مبارزان ميدان فصاحت را در توصيف جمال حال ايشان    
مجال عبارت تنگست و عارفان فضاى معرفت را در ساحت تعريف كمال جالل ايشان پاى اشارت 
لنك كه رقوم اين اجزاى پريشان را بشرف قبول دقيقه شناسان سپهر سخنورى مقرون ساز و نقوش 
اين اوراق بى سامان را از لوح اعتبار شهسواران ميدان فضل پرورى دور مينداز و زالت بنان بيان را 

 با نامل احسان محو نماى و هفوات خامه مكسور اللسان را باقالم انعام بيكران اصالح فرماى بيت 
 چون ز لطف تست ياراى سخن 

 
 گر خطا گوئيم اصالحش تو كن 

   



خداوندا پيداست كه از دل شكسته چه آيد و از دست فروبسته چه گشايد فضل و كرم تو بايد تا 
 آنچه مرقوم شود مستحسن نمايد رباعى 

 يا رب چو شدم شهره بانشاء سخن 
 

 پيوسته سخن كنم ز هر نو و كهن 

 هرچند نباشد سخنم را سر و بن 
 

 از چاشنى قبول بى بهره مكن 

اما بعد جامع اين روايات پراكنده و راقم حكايات گذشته و آينده بنده فقير و ذره حقير خواند امير    
 مصراع 

 رب يسر عليه كل عسير

معروض خاطر خطير و مرفوع ضمير آفتاب تاثير عارفان غث و سمين سخن و واقفان اخبار نو و 
كهن ميگرداند كه چون سواد مجلد نخستين از كتاب حبيب السير باتمام رسيد و كلك سخن ور 

 در ترتيب اجزا و تحرير اوراق او لوازم اهتمام 
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ظاهر گردانيد غايت اخالص و حسن نيت و كمال اعتقاد و صفاء طويت مقتضى آن بود كه 
بى توقف و تاخير در تأليف مجلد ثانى كه مصدر است بذكر ائمه معصومين شروع نمايد و 

صفحات اين اجزا را از شرح فضايل و مآثر و ذكر مناقب و مفاخر هداة راه يقين بيارايد اما بواسطه 
فقدان جمعيت اسباب و وجدان اسباب تفرقه از هرباب روزى چند فارس قلم از پشت جواد انامل 

دور افتاد و طوطى ناطقه مهر سكوت بر لب نهاده زبان سخن گذارى نگشاد مشاطه ذهن آثار از 
آرايش رخسار ابكار دست بازكشيد و عذار آفتاب كردار اين اوراق از زيور خط و خال عارى 

 گرديد قطعه 
 بود ظاهر بنزديك خردمند

 
 كه نگشايد گره از دست بسته 

 شكسته دست داند كار كردن 
 

 نيايد كار ليك از دل شكسته 

اما چون هرمحنتى را راحتى بر اثر است و نقمتى را نعمتى در برابر هرخزانى را بهارى در عقب و    
هرليلى را نهارى متعاقب در خالل اختالل احوال رياح امانى و آمال از مهب جاه و جالل در اهتزاز 
آمده غنچه دل مانند غنچه گل از تنسيم نسيم بهارى تبسم آغاز نهاد و انوار لطف و افضال از مطلع 



دولت و اقبال المع گشته نرگس ديده را مانند ديده نرگس از خواب ناز بازگشاد و شجره اميد به 
 ثمره سعادت جاويد بارور گرديد و بشير امنيت مژده حصول امنيت بگوش جان رسانيد بيت 

 اميد صبح سعادت ز مشرق آمال 
 

 رسيد مژده دولت ز هاتف اقبال 

يعنى بمحض موهبت ايزد متعال اهالى فضل و كمال منظور نظر كيميااثر روشن ضميرى گشتند كه    
مهر منير در سپهر مستدير هرصباح اقتباس نور از مصباح راى جهان آرايش مينمايد و زحل 
بلندمحل بر فراز طارم هفتم هرشام جهة پاسبانى قصر كامرانيش ابواب افتخار بر روى خود 

ميگشايد تير دبير شرح كمال او را در متن صحايف روزگار مرقوم ميگرداند و زهره خنياگر سرود 
جاه و جالل او را بمسامع صدرنشينان مجامع اقبال ميرساند برجيس سعادت جليس دعاء دوام 

 دولتش ورد زبان دارد و بهرام شديد االنتقام خود را در سلك خدام عالى مقامش ميشمارد مثنوى 
 باقبالش بود خنك فلك رام 

 
 يكى از چاكران اوست بهرام 

 كنيزى گشته زهره در سرايش 
 

 بود سير قمر برطبق رايش 

 عطاردفطنت آمد همچو ادريس 
 

 سعادت همدمش مانند برجيس 

 زحل بر چرخ هفتم پاسبانش 
 

 مالذ اهل دانش آستانش 

از لمعان آفتاب اقبالش كوكب طالع اصحاب ضالل در مغرب وبال مختفى و از فيضان غمام    
انصافش شعله اعتساف ارباب ظالم بر روجه كمال منطفى خاتم حاتم آثارش مصور هرآرزو كه 

بر صحيفه خيال مهوس بى سرمايه نقش بندد و انامل سحر آثارش مفاتيح ابواب هرمراد كه بر لوح 
 انديشه مفلس اخالص پيشه مصور گردد مثنوى 

 بود خاتمش حاتم درفشان 
 

 كفش داده از ابر نيسان نشان 

 دلش منبع بحر فضل و كمال 
 

 قدش سرو گلزار جاه و جالل 

ناظم امور طوائف امم كفيل مصالح جمهور بنى آدم آفتاب بى زوال سپهر نامدارى نهال خجسته    
ظالل رياض كامكارى مجدد مراسم القضيلة بال اشتباه كريم الدولة و الدنيا و الدين خواجه حبيب 

الّله ادام الّله علو مناصبه و سمو مناقبه و راقم حروف نيز بطفيل آن خيل ملحوظ عين عنايت 
 آنحضرت شده بتكميل و تتميم 
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اين اجزا مأمور گرديد و خامه مشكين شمامه باز آغاز سخن گذارى كرده بعد از آنكه مجلد اول از 
كتاب حبيب السير را ببياض برد سواد مجلد ثانى را مطمح نظر بلنداثر گردانيد اميد آنكه بيمن 

همت عالى نهمت آن مهر سپهر مكرمت اين مجلد نيز عنقريب برطبق دلخواه صورت اتمام يابد و 
 بتجديد پرتو انوار عواطف بر وجنات احوال موفور االختالل مؤلف تابد مثنوى 

 معالى پناها سرا سرورا
 

 افاضل پناها هنر پرورا

 توئى سرو بستان جاه و جالل 
 

 ثمربخش اصحاب فضل و كمال 

 ضمير تو واقف ز فن خبر
 

 دل تست عالم بعلم سير

 منم بلبل بوستان سخن 
 

 گرفته بگلزار لطفت وطن 

 درين باغ چون سرفرازى كنم 
 

 باقبال تو نغمه سازى كنم 

 ز توفيق دادار هردو سرا
 

 جز اين نكته نبود مرادى مرا

 كه اين نامه گردد بنامت تمام 
 

 بماند ثنايت درو مستدام 

 (و ها انا شرعت فى امر الموعود بعنايت الملك المعبود)   

 ذكر شمه اى از مكارم و فضايل بنى هاشم 

در صحيح مسلم بروايت واثلة بن؟؟؟ مرويست كه (ان الّله اصطفا كنانة من ولد اسمعيل و اصطفا 
قريشا من كنانة و اصطفا من قريش بنى هاشم و اصطفانى من بنى هاشم) يعنى بدرستيكه ايزد 

سبحانه و تعالى برگزيد از اوالد اسمعيل عليه السالم قبيله كنانه را و برگزيد از قوم كنانه قريش را و 
برگزيد از قريش بنى هاشم را و برگزيد مرا از بنى هاشم و از مضمون اينحديث صحيح بصريح 

سمت توضيح مييابد كه همچنانكه سيد كاينات و خالصه موجودات عليه افضل الصلوات و اكمل 
التحيات از جميع اوالد امجاد هاشم بصفت اصطفا امتياز و استثنا دارد ساير اكابر و اصاغر آن قبيله 

برگزيده ترين اقوام قريش اند و هيچكس از قبايل عرب را از روى شرف و نسب با آن سالكان 
مسالك فضل و ادب دعوى تفوق بلكه مساوات مجوز نيست و لهذا همچنانكه بفرمان ايزد تعالى 

صدقه بر خاتم االنبيا عليه من الصلوة افضلها حرام بود بر اشراف آن قبيله شريفه نيز حرام است 
(كما قال النبى صلى الّله عليه و آله و سلم ال تحل الصدقة آلل محمد انما هى اوساخ الناس) و 

بصحت پيوسته كه مراد از آل درين حديث اوالد عبد المطلب بن هاشم اند و هم آل على و هم آل 



جعفر و آل عقيل و آل عباس زيرا كه صدقه بر ساير صحابه حالل بود و اينمعنى بر وفور اكرام و 
 كمال احترام هاشميان دليلى است در غايت وضوح و برهانيست در نهايت ظهور مثنوى 

 بسان محمد عليه السالم 
 

 زكوة است بر آل هاشم حرام 

 پسند است آنقوم را اين شرف 
 

 كه پا كند چون در بجوف صدف 

   
در كشف الغمه مسطور است كه (روى البيهقى فى كتاب داليل النبوة باسناده عن ابن عباس انه قال 

قال رسول الّله صلى الّله عليه و آله و سلم ان الّله خلق الخاليق قسمين فجعلنى فى خيرهما قسما و 
 فانا من  و أَصحاب الْيمينِ ما أَصحاب الْيمينِ  و َأصحاب الشِّماِل ما َأصحاب الشِّماِل ذلك قوله تعالى 

اصحاب اليمين و انا من خير اصحاب اليمين ثم جعل القسمين ثالثا فجعلنى فى خيرها ثلثا فذلك 
 قوله و اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة و اصحاب المشأمة
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ما اصحاب المشأمة و السابقون السابقون فانا من السابقين و انا من خير السابقين ثم جعل االثالث 
 فانا اتقى ولد آدم و  و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ قبايل فجعلنى فى خيرها قبيلة و ذلك قوله تعالى 

 إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب اكرمهم ثم جعل القبايل بيوتا فجعلنى فى خيرها بيتا و ذلك قوله عز و جل 
 فانا و اهل بيتى مطهرون من الذنوب) و از مضمون عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت و يطَهرَكُم تَطْهِيراً

اينحديث نيز بوضوح مى پيوندد كه قوم حضرت رسول صلى الّله عليه و آله و سلم يعنى بنى هاشم 
بهترين اقوام عربند و فاضل ترين اهل حسب و نسب و از امير المؤمنين على عليه السالم و التحية 
روايتست كه روزى بر منبر فرمودند كه (نحن اهل البيت ال يقاس بنا احد) يعنى ما اهل بيتيم كه 

هيچ احدى را بما قياس نتوان كرد و فى الواقع چگونه كسى را بجماعتى نسبت نتوان كرد كه 
خواجه كونين محمد مصطفى و امام الثقلين على مرتضى و سيدة النسا فاطمه زهرا و سبطين 

مكرمين و حمزه و عباس و ذو الجناحين از ايشانند و انصار يارى كنندگان ايشان و مهاجرين 
 جماعتى كه از وطن سفر كرده باشند بجانب ايشان مثنوى 

 تعالى الّله زهى قوم سرافراز
 

 مقيمان حريم لطف و اعزاز

 از ايشان خانه دين گشت پرنور
 

 وز ايشان ملك احسان گشت معمور



 فلك روشن ز نور راى ايشان 
 

 ملك بوسيده خاك پاى ايشان 

 بود سرخيل اين قوم مكرم 
 

 وصى سرور اوالد آدم 

 على مرتضى كز رفعت قدر
 

 سپهر شرع را شد چون مه بدر

 دگر آن نور چشم اهل بينش 
 

 حسن مهر سپهر آفرينش دگر

 از جمله ايشان حسين است 
 

 كه مهرش مؤمنان را فرض عين است 

 دگر آن سيد اهل شهادت 
 

 كه عم مصطفى بود از سعادت 

 دگر جعفر كه از غايات اعزاز
 

 نمايد در بهشت عدن پرواز

 دگر عباس كو عم نبى بود
 

 ز ارباب جرايم اجنبى بود

 دگر اوالد اين جمع گرامى 
 

 كه ملك شرع را بودند حامى 

 علو قدر اين قوم شرفناك 
 

 بود برتر ز وصف عقل و ادراك 

 سالمى عطرسا چون نافه چين 
 

 درودى چون نسيم صبح مشكين 

 نثار تربت پرنور ايشان 
 

 قرين روضه معمور ايشان 

    

ذكر انحصار ائمه در عدد اثنا عشر بحسب احاديث خير البشر و اقوال علماء دانش ور صلى اهللا على 
 النبى و آله الى يوم المحشر

در صحيحين از جابر بن سمرة رضى الّله عنه مرويست كه گفت سمعت عن النبى صلى الّله عليه و 
سلم (يقول يكون بعدى اثنا عشر امير افقال كلمة لم اسمعها فقال ابى انه قال كلهم من قريش) يعنى 

شنيدم از رسول (ص) كه مى گفت خواهند بود بعد از من دوازده امير پس گفت كلمه كه من 
نشنيدم آنرا و پدر من گفت كه رسول فرمود كه آن دوازده امير همه ايشان از قريش خواهند بود و 

در كشف الغمه از عامر الشعبى از جابر بن سمره مرويست كه گفت رفتم بسوى رسول الّله صلى 
 الّله عليه و سلم و با من بود پدر من پس شنيدم از رسول صلى الّله عليه 
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و سلم كه مى گفت (ال يزال هذا الذين عزيزا منيعا اثنى عشر خليفة فقال رسول الّله صلى الّله عليه و 
سلم كلمة لم اسمعها فقلت البى ما قال قال قال كلهم من قريش و عن ابى جعفر محمد بن على 

عليهما السالم عن جابر بن عبد الّله االنصارى قال دخلت على فاطمه بنت رسول صلى الّله عليه و 
سلم و بين يديها لوح فيه اسماء االوصياء و االئمة من ولدها فعددت اثنا عشر اسما آخرهم القايم 
من ولد فاطمه ثلثة منهم محمد و ثلثة منهم على و در ارشاد شيخ مفيد از حسن بن عباس از ابى 

جعفر ثانى محمد بن على عليه السالم از آباء بزرگوار او على النبى و عليهم السالم مرويست كه 
امير المؤمنين على عليه السالم گفت كه رسول صلى الّله عليه و سلم اصحاب خود را گفت كه 

(آمنوا بليلة القدر فانه ينزل فيها امر السنه و ان لذلك االمر من بعدى على بن ابى طالب واحد عشر 
من ولده) و بهمين اسناد از امير المؤمنين على رضى الّله عنه روايتست كه ابن عباس رضى الّله 

عنهما را گفت بدرستى كه شب قدر در هرسالى مى باشد و بدرستى كه فرود مى آيد درين شب 
كار آن سال و امر آن كار را واليان اند بعد از رسول صلى الّله عليه و سلم پس ابن عباس رضى الّله 
عنه پرسيد كه كيان اند آن واليان (قال انا واحد عشر من صلبى ائمة محدثون) و در كشف الغمه از 
اعالم الورى منقولست كه سيد العابدين على بن الحسين از آباء بزرگوار خود روايت نموده است 
كه رسول صلى الّله عليه و سلم امير المؤمنين على را گفت كه (اثنا عشر من اهل بيتى اعطاهم الّله 
علمى و فهمى اولهم انت يا على و آخرهم القايم الذى يفتح الّله تعالى على يديه مشارق االرض و 

مغاربها و عن الصادق عن ابيه عن جده عليهم السالم قال قال رسول الّله صلى الّله عليه و سلم االئمة 
من بعدى اثنى عشر اولهم على ابن ابو طالب و آخرهم القائم هم خلفائى و اوصيائى و اوليائى و 

حجج الّله على امتى المقربهم مؤمن و المنكر لهم كافر) و ايضا در كشف الغمه از مسند امام احمد 
بن حنبل رحمة الّله عليه منقولست كه مسروق گفت كه بوديم ما با عبد الّله بن مسعود رضى الّله 
عنه نشسته در مسجد پس مردى بنزد او آمد و گفت اى پسر مسعود آيا گفته است شما را پيغمبر 

شما كه چند خليفه خواهند بود بعد او عبد الّله مسعود گفت آرى بعد دنقباى بنى اسرائيل و بحسب 
نص كالم ملك جليل عدد نقباء بنى اسرائيل منحصر در دوازده است پس بايد كه خلفاء رسول 
صلى الّله عليه و سلم دوازده نفر باشند و نزد مورخان دانشور ظاهر است كه عدد خلفاء راشدين 

رضوان الّله عليهم اجمعين از پنج تجاوز ننمود و مدت خالفت ايشان بر طبق حديث (الخالفة 
بعدى ثلثون سنة) سى سال بوده و عدد حكام بنى اميه كه دعوى خالفت كردند بچهارده رسيد و 

عدد عباسيان بسى و هفت و از اين مقدمه بوضوح مى پيوندد كه عدد جمعى كه بعد از خير البشر بر 



مسند خالفت و حكومت نشستند از صحابه و بنى اميه و بنى عباس از پنجاه متجاوز است پس 
معلوم شده كه مقصود حضرت رسالت ص آنچه از احاديث مذكوره مستفاد ميگردد ائمه اثنى 
عشر بوده اند بترتيبى كه عنقريب مذكور خواهد گشت انشاء الّله تعالى اما نكاتى كه بعضى از 

علماء كبار در باب انحصار ائمه بزرگوار عليهم سالم الّله الغفار در كتب خويش ايراد كرده اند 
 بسيار است از آنجمله بر شش قول كه 
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صاحب كشف الغمه از كمال الدين محمد بن طلحه نقل نموده اختصار كرده ميشود اول آنكه بناء 
دين اسالم بر دو كلمه طيبه ال اله اال الّله محمد رسول الّله است و هريك كلمتين كه اصل ايمان 

متعلق بآنست مركب از دوازده حرفست پس بايد كه امر امامت كه از جمله فروع ايمانست منتسب 
 (و لَقَد أَخَذَ اللَّه ميثاقَ بني إِسرائيلَ و بعثْنا منْهم اثْنَي بدوازده امام باشد دوم آنكه برطبق آيه كريمه 

 نقباء قوم موسى دوازده نفر بوده اند و رسول صلى الّله عليه و سلم نيز در ليلة العقبه از عشَرَ نَقيباً)
انصار دوازده كس را بنقابت تعيين فرمود (فصار ذلك طريقا متبعا و عددا مطلوبا) الجرم عدد ائمه 

نيز منحصر شد در همان عدد سيوم آنكه اسباط يعنى اوالد يعقوب عليه السالم بمقتضاى آيت وافى 
 دوازده  (و منْ قَومِ موسى  أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ و بِه يعدلُونَ و قَطَّعناهم اثْنَتَي عشْرَةَ أَسباطاً)هدايت 

بودند پس اليق چنان مى نمايد كه عدد ائمة هداة بحق از عترت طاهره مصطفويه موافق ايشان باشد 
چهارم آنكه نظام بعضى از مصالح محتاج بزمانست و زمان عبارت از ساعات شب و روز و هريك 
از ليل و نهار در حال اعتدال دوازده ساعت است و برين قياس مصالح اهل عالم بوجود امام عادل 
است بناء على هذا عدد ايشان نيز منحصر در دوازده بود پنجم چنانچه اشعه ماه و آفتاب راهنماى 
ابصار خاليق است در سلوك طريق محسوسه انوار امامت نيز هادى قلوب و عقول است بسلوك 

سبيل هدى و طريق تقوى و همچنانكه محل نور شمس و قمر بروج اثنا عشر است موضع صور نور 
امامت نيز از ائمه دوازده نفر است ششم آنكه حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم امر امامت را در 

قبيله قريش حصر كرده فرمود كه االئمة من قريش و قال صلوات الّله و سالمه عليه قدموا قريشا و 
ال تقدموها) و نزد علماء انساب بصحت پيوسته كه ميان رسول آخر الزمان و نضر كه قريش عبارت 

ازوست دوازده نفر واسطه بوده اند پس هرگاه كه حضرت رسالت پناه صلى الّله عليه و سلم مركز 
باشد متصاعد شود در درجه آباتا نضر و منحدر گردد در مرتبه ابناء تا صاحب الزمان و در هريك 



از درجتين دوازده قريشى اند چه بثبوت پيوسته كه خطوط خارجه از مراكز برابر يكديگر مى باشد 
(فانظر بعين االعتبار الى انوار اال قدار كيف جرت باظهار هذه االسرار من حجب االستار بانوار 

مشكوة االفكار و فى هذه المقدار عينة و بالغ لذوى االستبصار و صلى الّله على محمد سيد االبرار 
 و آله االخيار االطهار)

گفتار در بيان بعضى از فضايل و كماالت امام نخستين يعنى امير المؤمنين و امام المسلمين على بن 
 ابى طالب 

بر ضمير مهر تأثير طالبان مطالب اخبار عترت نبويه و خاطر آفتاب تنوير سالكان مسالك آثار 
عشيرت مصطفويه عليه و عليهم افضل الصلوة و التحية مختفى و محتجب نماند كه بعضى از فضايل 

قائل (سلونى عما شئتم) در ضمن حكايات جزو سيم از مجلد اول كه مشتملست بر سير خير البشر 
 سبق ذكر يافته و در جزو چهارم پرتو انوار تبيين بر ذكر
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وقايع و حاالت اوقات آن مهر سپهر واليت تافته و ايضا در ضمن حكايات گذشته زمان والدت و 
شهادت آنحضرت مذكور گشته و چون اصرار بر تكرار مستحسن طباع فضالء بزرگوار نيست از 

آنچه در اجزاء سابقه مسطور شده در اين جزو بى ضرورتى چيزى مذكور نخواهد گشت و بر ذكر 
شمه اى از مناقب و مفاخر آن امام ستوده مآثر اختصار خواهد افتاد زيرا كه تبيين و تفصيل جميع 
كماالت آن امير خجسته صفات از حيز امكان بيرونست و از آنچه در صحايف ليل و نهار گنجد 

 افزون بيت 
هرچه ز اوصاف جمالست رخ خوب 

  ترا
 همه بر وجه كمالست كما ال يخفى 

و بى شايبه سخن ورى و غايله مدح گسترى بنان بيان و خامه مكسور اللسان چگونه متعهد و متكفل    
تعداد تمامى فضائل بزرگوار مى تواند شد كه حضرت خاتم االنبياء صلى الّله عليه و سلم كه دنيا و 

مافيها بلكه هردو سرا بطفيل وجود فايض الجود او موجود گشته ابن عم اوست و ابو طالب كه 
مدتى مديد همگى اوقات خجسته ساعات را بحمايت و كفالت خالصه موجودات مصروف 



داشت پدر او و عبد المطلب بن هاشم كه در مكه مرجع اشراف و اعاظم بود جد او فاطمه بنت 
اسد بن هاشم مادر او و سيدة النساء فاطمه زهرا زوجه او و سبطين رسول ثقلين اوالد امجاد او و 

جعفر طيار برادر او و سيد الشهداء حمزه و ساقى حجاج عباس اعمام او و دعاء اجابت انتماى 
(اللهم و ال من وااله) وارد در شان او و آيت وافى عنايت (انما وليكم الّله) مخبر از رفعت مكان او 

و علو نسبش از خبر معتبر (انا و على من نور واحد) معلوم و سمو حسبش از كلمه شريفه (انت اخى 
فى الدنيا و االخره) مفهوم علم كاملش از حديث صحيح (انا مدينة العلم و على بابها) معين وجود 

شاملش از كالم معجز نظام (الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و عالنية) روشن آثار 
شجاعتش از فحواى (ال فتى اال على ال سيف اال ذو الفقار) المع و انوار خالفتش از مقتضاى (من 
كنت مواله) ساطع وفور فضيلتش از مضمون (لمبارزة على ابن ابى طالب يوم الخندق افضل من 

اعمال امتى الى يوم القيامة) ظاهر و كثرت محرميتش از فرموده (ما انتجيته و لكن الّله انتجاه) با هر 
 مثنوى 

 محرم او بود كعبه جان را
 

 محرم او گشته سر يزدانرا

 كاتب نقش خانه تنزيل 
 

 خازن گنج نامه تاويل 

 هم نبى را وصى و هم داماد
 

 جان پيغمبر از جمالش شاد

 فضلش از حد حصر بيرونست 
 

 ز آنچه بتوان نوشت افزونست 

اما بحكم (ما ال يدرك كله ال يترك كله) بر تحرير كلمه چند اقتصار مى نمايد و اميد ميدارد كه    
 مقبول طباع اهل ادراك گردد (و من اللّه االعانة و المدد)

 ذكر بعضى از احاديث و اخبار كه داللت دارد بر سبق اسالم حيدر كرار

در بسيارى از كتب معتبر بروايات صحت اثر محرز گشته كه خير البشر صلى الّله عليه و آله و سلم 
روز دوشنبه مبعوث شد و امير المؤمنين على كرم الّله وجهه روز ديگر كه سه شنبه بود تصديق 

 نبوت آن حضرت نمود در كشف الغمه از ابو رافع مرويست كه (صلى 
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النبى اول يوم االثنين وصلت خديجه آخر يوم االثنين و صلى على يوم الثلثاء من الغد مستخفيا قبل 
ان يصلى مع النبى صلى الّله عليه و سلم احد سبع سنين و اشهر) ابو المؤيد خوارزمى گويد كه اگر 

اين حديث بصحت پيوندد تأويلش آنست كه پيش از جماعتى كه داخل سباق اهل اسالم نيستند 
على كرم الّله وجهه هفت سال نماز گذارد نه آنكه پيش از سابقان اسالم اين معنى واقع بوده باشد 

زيرا كه ميان اسالم امير المؤمنين على و جمعى از صحابه عظام مثل ابو بكر الصديق و عثمان ذو 
النورين و سعد بن ابى وقاص و طلحه و زبير امتداد زمان هفت سال نبوده و در كتاب يواقيت كه 

مؤلف ابى عمر الزاهد است از عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما منقولست كه گفت على مرتضى 
را چهار خصلت است كه هيچ يك از مردم را آن خصال ميسر نيست اول آنكه امير المؤمنين على 

رضى الّله عنه نخستين كسى است از عرب و عجم كه با حضرت خاتم االنبيا صلى الّله عليه و سلم 
نماز گذارد ديگر آنكه در تمامى غزوات علم سيد كاينات بدست او بود ديگر آنكه در روز 

مهراس قدم بر جاده شكيبائى ثابت داشته فرار نفرمود و يوم المهراس روز جنگ حنين را گويند 
ديگر آنكه پيغمبر صلى الّله عليه و سلم را غسل داد و بقبر وى درآمد و از عقيق كندى كه پسر عم 

اشعث بن قيس است مرويست كه گفت پيش از ظهور اسالم نوبتى جهة طواف بيت الحرام بمكه 
رفتم و در آن اوقات روزى در منا نزد عباس رضى الّله عنه نشسته بودم كه ناگاه مردى از نهانخانه 

كه در آن نزديكى بود بيرون آمد و در آفتاب نظر كرده چون ديد كه از وسط السماء ميل نمود در 
نماز ايستاد بعد از آن عورتى هم از آن خانه بيرون آمد و اقتدا بدو كرد آنگاه كودكى كه نزديك 
ببلوغ بود از هم آنجا بيرون آمده او نيز مقتدى شد پس از عباس پرسيدم كه اين كيست و غرضش 
از اين كار چيست جواب داد كه اين مرد محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب است برادرزاده من و 
اين ضعيفه منكوحه اوست خديجه بنت خويلد و اين پسر على بن ابى طالب است ابن عم احمد و 

محمد صلى الّله عليه و سلم گمان مى برد كه بشرف نبوت مشرف گشته و كنوز كسرى و قيصر برو 
فتح خواهد شد و اين نمازست كه مى گذارد و تا غايت غير از اين دوكس احدى متابعت او نكرده 

است گويند عقيق بعد از آنكه بسعادت اسالم رسيد پيوسته اين حكايت را نقل مينمود و ميگفت 
كه اگر من در آن روز ايمان مى آوردم در سبق اسالم ثانى امير المؤمنين على رضى الّله عنه 

مى بودم و ايضا در كشف الغمه از كتاب خصايص بروايت ابو ذر الغفارى و سلمان فارسى رضى 
الّله عنهما منقولست كه نوبتى رسول صلى الّله عليه و سلم دست امير المؤمنين على را گرفته گفت 



اين اول كسى است كه بمن ايمان آورده است و اين فاروق اين امت و يعسوب مؤمنان است و اول 
 كسى است كه در روز قيامت با من مصافحه كند و صديق اكبر اوست شعر

 تعالى اللّه عجب عالى مكانيست 
 

 كه اقبالش مصون از انتقال است 

 نشيند چون بصدر صفه قرب 
 

 مقام قدسيان صف نعالست 

 جناح مرحمت هركه گشايد
 

 هماى سدره اش در زير بالست 

و در كتاب مسترشد از سلمان رضى الّله عنه روايتست كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه    
 (خير هذا االمة بعدى اولها اسالما على بن ابى طالب) و در مسند امام احمد بن 
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محمد حنبل مذكور است كه روزى مرتضى على (رض) گفت كه (انا عبد الّله و اخ رسول الّله و 
لقد صليت قبل الناس بسبع سنين) و خواجه محمد پارسا رحمة الّله در فصل الخطاب آورده كه 

(قال االمام تاج االسالم الخدا بادى البخارى رحمة الّله عليه فى اربعينه فى الحديث الرابع فى ذكر 
على رضى الّله عنه و الصحيح انه اسلم قبل البلوغ روى هذا البيت عن على رضى الّله عنه قبل 

 االسالم) شعر
 سبقتكم الى االسالم طرا

 
 غالما ما بلغت اوان حلمى 

 محمد النبى اخى و صهرى 
 

 و حمزه سيد الشهدا عمى 

 و جعفر الذى يضحى و يمسى 
 

 يطير مع المالئكة ابن امى 

 و بنت محمد سكنى و عرسى 
 

 منوط لحمها بدمى و لحمى 

 و سبطا احمد ولداى منها
 

 فمن لكم له سهم كسمهى 

 و اوجب لى واليته عليكم 
 

 رسول الّله يوم غدير خم 

 انا البطل الذى ال تنكروه 
 

 ليوم ملمة و اليوم سلمى 

 فويل ثم ويل ثم ويل 
 

 لمن يرد القيمة و هو خصمى 

 و صليت صالت كنت طفال
 

 مقرا بالنبى فى بطن امى 

    



 ذكر بعضى از آيات كالم الهى كه نازلست در شان حضرت واليت پناهى 

در كشف الغمه از ابن عباس رضى الّله عنه مرويست كه گفت از رسول صلى الّله عليه و سلم معنى 
 فقال قال لى جبرئيل  (و السابِقُونَ السابِقُونَ أُولئك الْمقَرَّبونَ في جنَّات النَّعيمِ اين آيت را پرسيدم كه 

ذلك على و شيعته و السابقون الى الجنة المقربون الجنة المقربون من الّله بكرامته لهم) و ايضا از ابن 
 (قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في عباس (رض) منقولست كه بعد از نزول كالم معجز نظام 

 از خاتم االنبياء عليه من الصلوة افضلها سؤال كردند كه كيستند اين جماعت كه محبت الْقُرْبى )
ايشان بر ما واجب است آنحضرت سه نوبت فرمود كه على و فاطمه دو پسر ايشان عليهم التحية و 

الغفران و از ام سلمه رضى الّله عنها روايتست كه گفت روزى رسول صلى الّله عليه و سلم در ميان 
ما نشسته بود ناگاه فاطمه عليها السالم با ظرفى كه در آن عصيده بود درآمد (فقال النبى صلى اللّه 

عليه و سلم اين على و ابناه قالت فى البيت قال ادعيهم لى فاقبل على و الحسن و الحسين بين يديه و 
فاطمة امامه) و چون رسول صلى الّله عليه و سلم ايشان را ديد كساى خيبرى را كه در وقت خواب 
مى پوشيد بر خود و على و حسن و حسين و فاطمه پوشيد بعد از آن گفت كه (الهم ان هؤالء اهل 

 إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب بيتى و احب الخلق الى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا فانزل الّله تعالى 
 و بروايتى بعد از آنكه ام سلمه رضى الّله عنها اين دعا عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت و يطَهرَكُم تَطْهِيراً)

شنيد گفت يا رسول اهللا من از اهل بيت تو نيستم آنحضرت فرمود كه (انك على خير او الى خير) 
و چنانچه در بسيارى از كتب سير و تواريخ مسطور است كلمه كريمه (و من الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضات الّله) در شان شاه مردان عليه التحيه و الغفران نزول نمود و سبب نزول آن بود كه در 
شبى كه رسول صلى الّله عليه و سلم از مكه هجرت كرد امير المؤمنين عليه السالم در جاى خواب 

 آنحضرت تكيه فرمود و اين حكايت در ذكر هجرت سيد ابرار مرقوم 

 12، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

كلك بيان گشته احتياج بتكرار نيست ديگر آنكه جمعى كثير از اهل تفسير آورده اند كه نوبتى 
ميان شاه مردان عليه التحية و الغفران و وليد بن عقبه بسببى از اسباب نزاع واقع شد و وليد آن 

حضرت را گفت كه خاموش كن كه تو هنوز داخل صبيانى و زبان من افصح است از لسان تو و 
نيزه من تيز است از سنان تو شاه مردان جواب داد كه (اسكت انك فاسق) و خداى تعالى جهة 



 (أَ فَمنْ كانَ مؤْمناً كَمنْ كانَ فاسقاً ال تصديق امير المؤمنين على رضى الّله عنه اين آيت فرستاد كه 
 فالمؤمن على عليه السالم و الفاسق الوليد بطريقه اى كه در ضمن وقايع زمان خالفت امير يستَوونَ 

المؤمنين عثمان (رض) مرقوم كلك بيان گشت وليد در وقت ايالت كوفه در صباحى كه بواسطه 
شرب شراب انگور مست و بى شعور بود امامت كرد و فسق او بابلغ وجهى ظهور نمود و بقول 

مجاهد كلمة صالح المؤمنين در كالم معجز آئين (فان الّله هو مواله و جبريل و صالح المؤمنين) 
كنايت از امام المسلمين على است رضى الّله عنه و براء بن عازب روايت كرده كه نوبتى رسول اهللا 

صلى اللّه عليه و سلم امير المؤمنين على رضى اللّه عنه را گفت كه (يا على قل اللهم اجعل لى 
 إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عندك عهدا و اجعل لى عندك ودا و اجعل لى فى صدور المؤمنين مودة فنزلت 

 (ِإنَّما  و بطرق متعدده بثبوت پيوسته كه چون اين آيت عملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ ودا)
(مٍ هادكُلِّ قَول و رنْذم ِإنَّما  نزول نمود رسول صلى الّله عليه و سلم بر زبان همايون راند كه أَنْت) 

*(رنْذم و اشارت بسينه بى كينه خويش كرد آنگاه گفت كه أَنْت (مٍ هادكُلِّ قَول و)  و بسوى امير 
المؤمنين على كرم الّله وجهه اشارت نموده گفت (بك يهتدى المهتدون بعدى) در كشف الغمه 

مذكور است (عن زر بن جيش عن عبد الّله قال كنا نقرا على عهد رسول الّله صلى الّله عليه و سلم 
يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و 

الّله يعصمك من الناس) و در روضة الشهداء مزبور است كه على مرتضى رضى الّله عنه در وقتى 
كه از امتعه دنيويه چهار درم داشت آن دراهم را از اخراجات ضروريه خويش بازگرفته درمى در 

 (الَّذينَ ينْفقُونَ شب و درمى بروز و درمى در سر و درمى در عالنيه نفقه كرد و آيت كريمه 
 در آن باب نزول نمود و حضرت رسالت مآب جناب واليت أَموالَهم بِاللَّيلِ و النَّهارِ سرا و عالنيةً)

اياب را گفت اى على ترا برين تصدق چه چيز باعث شد آنجناب جواب داد كه طريق اعطاء صدقه 
را منحصر در اين چهار وجه ديدم و بتمناى آنكه يكى ازين وجوه مقبول بارگاه احديت افتد التزام 

طرق اربعه نمودم سيد عالم صلعم فرمود كه اى پسر ابو طالب آنچه مطلوب تو بود يافتى اما قصه 
نزول آيات بينات سوره هل اتى بسبب صيام شاه اوليا و سيدة النساء و اطعام ايشان سه شب متعاقب 

 مسكين و يتيم و اسير را از غايت اشتهار احتياج بشرح ندارد و همچنين حديث فرود آمدن آيت 
 بجهت (إِنَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصالةَ و يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ)

انعام امير المؤمنين على رضى الّله عنه خاتم خود را بسائل در وقت ركوع بغايت مشهور است و 



كيفيت آن بر السنه و افواه مردم آگاه مذكور بنابرآن در تفصيل آن شروع ننمود و از ابن عباس 
 رضى الّله عنه مرويست 
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كه گفت نيست در قرآن آيتى مگر آنكه على راس و قايد آنست و هم ازو منقولست كه گفت 
نازل نشده است در شأن هيچ احدى از كتاب خدا آنچه در شأن على رضى الّله عنه نازل گشته 

است و ايضا ازو روايتست كه گفت نازل نشده است در قرآن يا ايها الذين آمنوا مگر آنكه على 
رضى الّله عنه امير ايشان و شريف ايشان است و از حذيفه نقل است كه گفت فرود نيامده است 

سوره از سور قرآنى (اال كان لعلى لبها و لبابها) و از مجاهد بثبوت پيوسته كه گفت هفتاد آيت در 
شان شاه مردان نازل شده است و حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه روايت كرده است بسند 

خود از امير المؤمنين على كرم الّله وجهه كه گفت قرآن نازل شده است چهار ربع ربعى در شان 
ما و ربعى در شان دشمنان ما و ربعى در ذكر سير و امثال و ربعى در باب فرايض و احكام و ما 

 راست كرايم كالم ملك عالم اللهم صل و سلم على خير االنام و آله العظام و عترته البررة الكرام 

ذكر بعضى از احاديث كه داللت دارد بر وجوب محبت شاه واليت منقبت و بيان كثرت علم و 
 شجاعت و سخاوت و زهاوت آن آفتاب سپهر هدايت و سعادت 

در كشف الغمه از مناقب ابو المؤيد خواررمى مرويست كه جابر بن عبد الّله انصارى رضى الّله عنه 
گفت (قال رسول الّله (ص) جاءنى جبرئيل من عند الّله عز و جل بورقة آس خضراء مكتوب فيها 
ببياض انى افترضت محبة على بن ابيطالب على خلقى فبلغهم ذلك عنى) يعنى گفت رسول (ص) 

كه آمد جبرئيل از نزد ايزد سبحانه و تعالى با برگ سبز از آس كه در آن نوشته بود بسفيدى كه 
بدرستيكه من فرض كردم دوستى على بن ابيطالب را بر خلق خود پس برسان بديشان اين حديث 

را از من و ايضا در مناقب از انس رضى الّله عنه مرويست كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود 
كه دوستى على بن ابيطالب حسنه ايست كه با وجود آن ضرر نميرساند سيئه و دشمنى او سيئه ايست 

 كه با وجود آن نفع نميرساند حسنه ما احسن ما قيل (قطعه)

 بهيچ وجه نه بيند بحشر روى بهشت 
 

 كسى كزو ز سر قهر رو بگردانى و گر



 بلطف نظر سوى دوزخ اندازى 
 

 كند ز فيض تو بر عاصيان گلستانى 

   
و ايضا در مناقب از ابن عباس رضى الّله عنه منقولست كه رسول (ص) گفت كه اگر مردم بر 

محبت على بن ابيطالب مجتمع ميشدند خلق نميكرد خداى تعالى آتش دوزخ را و بر ضمير اذكيا 
پوشيده نخواهد بود كه اين حديث را بعضى از افاضل علما همچنين تاويل كرده كه دوستى امير 

المؤمنين على مرتضى رضى الّله عنه فرع محبت حضرت رسالت پناه است و تصديق بدانچه آن 
حضرت آورد من عند الّله و مودت مصطفوى فرع معرفت وحدانيت الهى است و عمل باوامر و 
نواهى او و مقرر است كه اگر جميع افراد آفرينش برين فطرت مخلوق ميگشتند حق سبحانه و 

تعالى آتش دوزخ را خلق نميكرد و در مناقب و سنن ترمذى مذكور است كه سلمان را گفتند چه 
 بسيار دوست ميدارى على بن ابيطالب را سلمان رضى الّله عنه گفت كه 
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من از رسول (ص) شنيدم كه ميگفت (من احب عليا فقد احبنى و من ابغض عليا فقد ابغضنى) يعنى 
هركه على را دوست دارد پس بدرستى كه مرا دوست دارد و هركه دشمن دارد على را پس 

 بدرستى كه مرا دشمن داشته باشد نظم 
 دوستى على بحق خدا

 
 دست گيرد تو را بهر دو سرا

 دشمنى وى افكند در چاه 
 

 هم ببرهان عاد من عاداه 

و حافظ ابو نعيم در حلية االولياء روايت نموده كه امام عاليمقام حسن بن على مرتضى رضى الّله    
تعالى عنهما گفت كه رسول صلى الّله عليه و سلم مرا گفت كه بخوان براى من سيد عرب يعنى 

على مرتضى را پس گفت عايشه رضى الّله عنها كه آيا تو نيستى سيد عرب فقال صلى الّله عليه و 
سلم انا سيد ولد آدم و على سيد العرب) و چون امير المؤمنين على رضى الّله عنه حاضر شد رسول 
ص كس فرستاد تا انصار را احضار كردند پس ايشان را گفت كه اى گروه انصار آيا داللت كنم 
شما را بآن چيزى كه اگر متمسك شويد بآن گمراه نگرديد بعد از آن هرگز گفتند بلى يا رسول 

الّله صلى الّله عليه و سلم پس گفت رسول كه اين على است پس دوست داريد او را همچنانكه مرا 
دوست ميداريد و اكرام كنيد او را همچنانكه مرا اكرام مى كنيد پس بدرستى كه جبرئيل عليه 

السالم امر كرده است مرا بدانچه گفتم بشما از نزد ايزد سبحانه و تعالى و ابن خالويه از ابو سعيد 



خدرى رضى الّله عنه روايت كرده كه رسول صلى الّله عليه و سلم گفت مر على را كه دوستى تو 
ايمان است و دشمنى تو نفاق و اول كسيكه ببهشت درآيد دوست تست و نخستين كسيكه بدوزخ 
درآيد دشمن تو و بدرستى كه گردانيده است ترا ايزد تعالى سزاوار اين عطيه پس تو از منى و من 
از توام و نيست پيغمبرى بعد از من و عز الدين عبد الرزاق بن رزق الّله المحدث الحنبلى الموصلى 
در مؤلف خويش آورده كه روايت كرده است ابو جعفر منصور از پدر خود و او از پدر خود على 
بن عبد الّله بن العباس كه گفت عبد الّله كه من با پدر خود عباس نشسته بودم نزد رسول صلى الّله 

عليه و سلم كه ناگاه درآمد على بن ابيطالب رضى الّله عنه و سالم كرد پس پيغمبر صلى الّله عليه و 
سلم سالم را بر او رد نمود و باو خوش وقت شده برخاست و با وى معانقه فرمود و ميان هردو 

چشمش را ببوسيد و او را بر جانب راست خود بنشاند پس عباس گفت دوست ميدارى اين را يا 
رسول الّله صلى الّله عليه و سلم رسول گفت اى عم رسول خدا و الّله كه شدت محبت الهى نسبت 

باو بيشتر است از آنچه من او را دوست ميدارم بدرستيكه خداى تعالى ذرية هرپيغمبرى را در 
صلب او آفريده است و گردانيده است ذريت مرا در صلب على و هم از ابن عباس رضى الّله عنه 
مرويست كه گفت نگاه كرد رسول صلى الّله عليه و سلم بسوى على بن ابيطالب پس گفت (انت 

سيد فى الدنيا و سيد فى اآلخرة من احبك فقد احبنى و حبى حب الّله و من ابغضك فقد ابغضنى و 
بغضى بغض الّله فالويل لمن ابغضك بعدى) و در ترجمه مستقصى از صحيح مسلم نقلست كه (قال 

 على عهد النبى صلى الّله عليه و سلم انه ال يحبك اال مؤمن و ال يبغضك اال منافق) رباعى 
 شاه قرشى كه مصطفى را ثانيست 

 
 وز پرتو باطنش جهان نورانيست 

 حبش سبب مرحمت رحمانيست 
 

 بغضش اثر عذاب جاويدانيست 

 بصحت پيوسته كه در وقتى كه معلم مدرسه (و علمك ما لم    
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تكن تعلم) صلى الّله عليه و سلم امير المؤمنين على كرم الّله وجهه را بيمن ميفرستاد گفت يا رسول 
الّله صلى الّله عليه و سلم تو مرا بميان اهل كتاب ميفرستى و من جوانم و علم قضا را نمى دانم 

رسول صلى الّله عليه و سلم دست مبارك بر سينه بى كينه آنحضرت زده فرمود كه (اللهم اهد قلبه 
و ثبت لسانه) از امير المؤمنين على رضى الّله عنه منقولست كه فرمود (فو الذى فلق الحبة ما 



شككت بعد فى قضاء بين االثنين) و در صحاح اخبار وارد است كه سيد ابرار صلى الّله عليه و سلم 
و آله االخيار نوبتى در مخاطبه صحابه كبار فرمود كه (اقضا كم على) يعنى اعلم شما بعلم قضا 

على مرتضى است و در شواهد النبوه از شرح تعرف منقولستكه جناب مرتضوى مآب را سخنانست 
كه پيش از وى كسى بدان متكلم نگشته و بعد از وى نيز احدى مثل آن بر زبان نياورده تا آنكه 

روزى بر زبر منبر فرمود كه (سلونى عمادون العرش) بپرسيد از من از ماوراء عرش هرچه مى پرسيد 
بدرستيكه در ميان دو پهلوى من علوم بسيار است اين لعاب حضرت رسالت مآب است در دهان 

من و اين آن چيزيستكه چشانيده است مرا رسول صلى الّله عليه و سلم بخدائى كه جان من در 
قبضه قدرت اوست كه اگر فرمان رسد اهل تورات و انجيل را كه سخن گويند هرآينه من وساده 

وضع كنم و بر آن نشسته خبر دهم بدانچه در آن هردو كتاب است و آن دو كتاب مرا در آن باب 
تصديق نمايند و بروايتى كه در كشف الغمه مسطور است فرمود كه هرآينه حكم كنم در ميان 

اهل تورية بتورية ايشان و در ميان اهل انجيل بانجيل ايشان و در ميان اهل زبور بزبور ايشان و در 
ميان اهل فرقان بفرقان ايشان نيست آيتى كه نازل شده باشد در بر و بحر و سهل و جبل و ليل و 
نهار مگر آنكه من داناام كه در شان كه نازل گشته است و بر هرتقدير درين سخن اشارتست با 

آنكه آنحضرت را بروجه كمال علم بوده است بمعانى و احكام كتب ملك متعال قطعه دلش 
بحريست پر از گوهر علم كالمش غيرت عقد آلل است زبانش مظهر اسرار دينست بيانش مظهر 

سحر حاللست چنان بر وى حقايق منكشف شد كه دانا بر جواب هرسؤال است و در فصل 
الخطاب در اثناء ذكر فضايل حضرت واليت مآب مسطور استكه قال ابن عباس رضى الّله عنه 
اعطى على رضى الّله عنه تسعة اعشار العلم و و الّله لقد شاركهم فى العشر الباقى) و چنانكه در 

كشف الغمه مذكور است سند جميع سالكان مسالك علوم از كالم و تفسير و فقه و معانى بيان و 
نحو و صرف و غير آن همه بشاه مردان درست مى شود و در شواهد النبوة از جنيد بغدادى رحمة 
الّله عليه مرويست كه گفت اگر جناب مرتضوى از محاربات مخالفان بازپرداختى هرآينه از وى 

بما نقل كردندى از اين علم يعنى علم حقايق و تصوف آنچه دلها طاقت آن نياوردى و در روضة 
الشهداء از حضرت واليت انتما منقولست كه فرمود كه خاتم االنبياء هزار باب از علم بمن 

 آموخت كه از هربابى هزار باب ديگر بر من منكشف شد نظم 
 نبى در گوش او يك علم درداد

 
 وزان اندر دلش صد علم بگشاد

 چو شهر علم دين پيغمبر آمد
 

 در آن شهر بيشك حيدرآمد

   



اما كمال شجاعت شاه واليت پناه بغايت مشهور است و در ضمن غزوات و محارباتى كه در اجزاء 
 سابقه مسطور گشته در نهايت ظهور قطعه 

 ز ضرب 
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 ذو الفقارش روز هيجا

 
 هزاران سر بهرسو پايمالست 

 اگر رستم كشد تيغ خالفش 
 

 بميدان غزا كمتر ز زالست 

 چه جاى پور دستان شير افالك 
 

 بدست او زبونتر از غزالست 

اما سخاوت آنحضرت بمرتبه بود كه اگر سالها بنان بيان بخامه دو زبان متصدى تفصيل آن گردد    
 از هزار يكى و از بسيار اندكى بپايان نرسد شعر

 واليت دستگاها پادشاها
 

 كفت ابر و دلت دريا مثالست 

 شود گرنه فلك پرگوهر و زر
 

 بچشمت كمتر از سنگ و سفالست 

 زند چون موج درياى عطايت 
 

 جهانى غرق انعام و نوالست 

اما زهادت آن مهر سپهر سعادت و عدم رغبت او بدنيا و ما فيها و كثرت توجه او بترتيب اسباب    
صعود بدرجات فردوس اعلى درجه قصوى داشت چنانچه جابر بن عبد الّله انصارى رضى الّله عنه 

مى گفت كه نديدم در دنيا زاهدتر از على المرتضى كه پيوسته ديده همت او از امتعه دنيويه 
 فروبسته بود و بر مرصد رياضت مترصد شهود مراتب اخرويه نشسته نظم 

 چه بودش ملك و ملك جاودانى 
 

 نبودى طالب دنياى فانى 

در ترجمه مستقصى مذكور است كه چون عايشه و طلحه و زبير رضى الّله عنهم بر بصره استيال    
 يافتند طلحه رضى الّله عنه به بيت المال درآمده و نقود نامعدود ديده اين آيت برخواند كه 

(ههذ لَ لَكُمجيرَةً تَأْخُذُونَها فَعكَث مغانم اللَّه كُمدعو) و بعد از آنكه امير المؤمنين على رضى الّله عنه 
بر ايشان ظفر يافت و بهمان خانه درآمد چشمش بر دنانير و دراهم سرخ و سفيد افتاد فرمود كه اى 



زر احمر مرا مغرور مساز و اى سيم سفيد بفريب غير من پرداز كه من بعشوه شما مغرور نشوم و 
 بجلوه شما مايل نگردم مصراع 

 به بين تفاوت ره از كجاست تا بكجا

 قال رسول الّله صلى الّله عليه و سلم كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل رباعى 
 معشوقه دهر چون كند جلوه گرى 

 
 در وى نكنى نظر اگر ديده ورى 

 در دار فنا كه از ثباتست برى 
 

 مانند غريب باش يا رهگذرى 

و در بعضى از اخبار آمده است كه حيدر كرار هرگز سه روز متعاقب از نان جو سير نخوردى و در    
بسيارى از اوقات نان جو يا نان خورش ميل نكردى از عدى بن ثابت بثبوت پيوسته كه گفت طبق 
پالوده نزد امير المؤمنين على رضى الّله عنه بردم رغبت نفرموده فرمود كه من دوست نميدارم كه 

چيزى تناول نمايم كه رسول الّله صلى الّله عليه و سلم از آن نخورده باشد و در كشف الغمه 
مسطور است كه روزى امير المؤمنين على عليه السالم دو جامه سطبر خريد و قنبر غالم خود را 

مخير ساخت كه هركدام را خواهى بپوش و قنبر يكى از آن اثواب را اختيار كرده ديگرى را 
حيدر كرار بپوشيد و آستين آن را دراز ديده آنچه از سر اصابع همايونش زياده بود قطع فرمود در 

روضة الشهداء مذكور است كه امير المؤمنين على رضى الّله عنه در آن صبح كه ابن ملجم او را 
زخم زد فرمود كه مرا روى بجانب مشرق بداريد چون بموجب فرموده عمل نمودند گفت كه اى 

صبح بدان خدائى كه بفرمان او برآمدى و بحكم او نفس زدى كه در روز قيامت از تو گواهى 
خواهم طلبيد و چون تو صادقى بايد كه براستى اداى شهادت نمائى كه از آن روز باز كه با رسول 
خداى در اوايل ايام شباب نماز گذارده ام تا امروز هرگز مرا تو خفته نيافته و من ترا ناآمده نيافته ام 

 آنگاه سجده كرد
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و گفت بارخدايا در روز جزا كه صد و بيست و چهار هزار پيغمبر حاضر باشند و مالئكه و 
صديقان و شهيدان بعرش اعظم ناظر گواهى دهى كه از آن ساعت كه بدست حبيب تو ايمان 

آورده ام هرچه فرموده بجان قبول كردم و هرگز مباشر منهيات تو نگشته ام و خالف فرموده پيغمبر 
تو نينديشيده ام و بخاطر نگذرانيده ملخص سخن آنكه حقيقت زهد و عبادت اطاعت اوامر و نواهى 



الهى است و متابعت سنن سنيه حضرت رسالت پناهى و امير المؤمنين على رضى الّله عنه در تمامى 
اصناف اطاعات بمرتبه اجتهاد و اهتمام مى فرمود كه فوق آن درجه تصور نتوان كرد و زياده بر آن 

 دقيقه بخزانه خيال در نتوان آورد (ذلك فضل الّله يؤتيه من يشا و الّله ذو الفضل العظيم)

ذكر بعضى ديگر از مفاخر و مناقب امير المؤمنين على ابن ابى طالب و ايراد شمه اى از خوارق 
 عادات آن مظهر عجايب و مظهر غرايب 

امام عاليمقام ابو الحسن على بن موسى الرضا از آباء بزرگوار عليهم السالم نقل نموده كه خير 
االنام صلى الّله عليه و سلم الى يوم القيام فرمود كه غير ما كسى در روز جزا سوار نخواهد بود و ما 

چهار نفريم پس مردى از انصار برخاسته گفت فداك ابى و امى يا رسول الّله غير از تو كه سوار 
خواهد بود فقال صلى الّله عليه و سلم (انا على البراق و اخى صالح على ناقة الّله التى عقرت و عمى 

حمزة على زاقتى الغضباء و اخى على على ناقة من فوق الجنة بيده لواء الحمد بين يدى العرش 
يقول ال اله اال الّله محمد رسول الّله) ابو المؤيد خوارزمى از جابر انصارى رضى الّله عنه روايت 

كرده است كه رسول گفت كه چون صانع بيچون آسمان و زمين را خلق فرمود نبوت من و واليت 
على را بر ايشان عرض كرد آسمان و زمين قبول من نمودند و امر دين بما تفويض يافت پس 

صاحب سعادت كسى است كه بوسيله ما سعيد گردد و شقى كسى است كه بسبب عدم متابعت ما 
بشقاوت رسد و ما حالل كنندگانيم حالل خدايرا و حرام كنندگانيم حرام خداى را و در صحاح 
اخبار وارد است كه روزى مرغى بريان نزد نبى آخر الزمان صلوات الّله عليه آوردند آنحضرت 

گفت بارخدايا دوست ترين خلق خود را نزد من فرست تا اين مرغ را با من بخورد پس على كرم 
الّله وجهه نزد رسول صلى الّله عليه و سلم آمد و آن حضرت آن مرغ را با وى تناول فرمود و در 
كشف الغمه از مسند امام احمد بن حنبل منقولست كه زيد بن ارقم گفت كه بعضى از اصحاب 

حضرت رسالت مآب از منازل خود ابواب شارعه در مسجد باز كرده بودند و روزى رسول صلى 
الّله عليه و سلم فرمود كه اين دروب را مسدود گردانيد مگر باب على بن ابيطالب را پس بعضى از 
مردم در اين باب سخنان گفتند و اين معنى بسمع اشرف نبوى رسيده برخاست و بعد از اداء حمد 

و ثناء ايزد تعالى گفت بدرستيكه من مأمور گشتم بسد اين ابواب غير باب على (فقال فيه قايلكم و 
 الّله ما سددت شيئا و ال فتحته و لكنى امرت بشى ء فاتبعته) بيت 



 در پس آينه 
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 طوطى صفتم داشته اند

 
 هرچه استاد ازل گفت بگو ميگويم 

و از عبد الّله عمر رضى الّله عنه مرويست كه گفت بوديم ما كه مى گفتيم بهترين مردم ابو بكر    
صديق است بعد از آن امير المؤمنين عمر و بدرستى كه ابن ابى طالب را سه خصلت ميسر گشته 

است كه از آنها اگر مرا بودى دوستر مى بود نزديك من از شتران سرخ موى يكى آنكه رسول 
صلى الّله عليه و سلم دختر خود را بوى داد و او را از آن دختر اوالد تولد نمود ديگر رسول الّله 
صلى الّله عليه و سلم باب او را از مسجد مسدود نساخت بخالف ساير ابواب سيوم آنكه در روز 
خيبر علم را باو عطا فرمود و امام ناطق جعفر الصادق از آباء عاليمقام خود عليهم السالم روايت 
كرده است كه امير المؤمنين على كرم الّله وجهه روزى بر منبر كوفه گفت كه ايها الناس مرا از 

رسول صلى الّله عليه و سلم ده عطيه است كه دوست تر است آن خصال نزد من از آنچه آفتاب بر 
آن طالع ميشود گفت مرا رسول صلى الّله عليه و سلم كه تو برادر منى در دنيا و آخرت و گفت تو 

نزديك ترين خاليقى بمن روز قيامت بموقف بين يدى الجبار و گفت كه منزل تو در بهشت در 
برابر منزل من خواهد بود چنانچه منازل برادران در مقابل يكديگر مى باشد و گفت كه تو وارث 

منى و گفت كه تو وصى منى بعد از من در اهل بيت و خواص من و گفت كه تو نگاه دارنده اهل 
منى در وقت غيبت من و گفت كه تو امامى مر امت مرا و گفت كه تو قايم بعدلى در ميان رعيت 
من و گفت كه تو ولى منى و ولى من ولى خداست و گفت كه دشمن تو دشمن منست و دشمن 

 من دشمن خداست بيت 
 باطن هركه با على نه نيكوست 

 
 هركه گو باش من ندارم دوست 

از ثابت غالم ابو ذر الغفارى بثبوت پيوسته كه گفت من در روز حرب جمل مالزم امير المؤمنين    
على رضى الّله تعالى عنه بودم و چون ام المؤمنين عايشه رضى الّله عنهما را در آن معركه ديدم 

شكى در دل من پيدا شد و بعد از زوال آفتاب آن دغدغه از خاطر من مرتفع گشته آغاز قتال كردم 



و پس از آن واقعه بخدمت ام سلمه رضى الّله عنها رفته چون از حال من تفتيش نمود آنچه در آن 
معركه از من واقع شده بود با وى گفتم ام سلمه رضى الّله عنها گفت نيكو كردى من از رسول 

صلى الّله عليه و سلم شنيدم كه ميگفت على با قرآن است و قرآن با اوست و اين هردو از هم جدا 
نشوند تا در كنار حوض كوثر بمن رسند و در كشف الغمه مسطور است كه مسروق گفت 

درآمدم بر عايشه رضى الّله عنها پس مرا گفت كه خوارج را كه كشت گفتم على پس صديقه 
خاموش گشت و من گفتم يا ام المؤمنين سوگند ميدهم ترا بخدا و بحق مصطفى كه اگر درين 

باب از حضرت رسالت مآب چيزى شنيده اى مرا خبر ده پس عايشه گفت كه از رسول صلى الّله 
عليه و سلم شنيدم كه ميگفت (هم شر الخلق و الخليقة يقتلهم خير الخلق و الخليقه و اعظمهم عند 
الّله يوم القيمة وسيله) و در كتب بعضى از حاويان فضايل نفسانى مسطور است كه عبيده سلمانى 

گفت كه من در حين توجه شاه مردان بجانب نهروان همراه بودم و چون آنحضرت نزديك بدان 
منزل رسيد در وقتى كه نماز مى گذارد شخصى خبر آورد كه خوارج از آب گذشتند و امير 

المؤمنين بعد از آنكه از اداء صلوة فراغت يافت فرمود كه اين خبر غيرواقع است ايشان از آب 
 نگذشته اند و
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كشتگاه ايشان درين جانب رود است و باز جمعى از لشكريان كه پيشتر رفته بودند مراجعت نموده 
بعرض رسانيدند كه مخالفان از آب عبور نمودند آنحضرت فرمود كه و الّله كه ايشان از آب 

نخواهند گذشت و من هرگز دروغ نگفته ام و با من دروغ نگفته اند و محل قتل ايشان اين طرف 
آب است و چون از آن منزل كوچ واقع شد بوضوح پيوست كه خارجيان از آب نگذشته اند و آن 

مردم دروغ مى گفته اند و در كشف الغمه اين حكايت باندك زيادتى از جندب بن عبد الّله االزدى 
مرويست و هم در آن كتاب مسطور است كه على مرتضى در بعضى از اسفار بكربال رسيد و 

بجانب راست و چپ نگريسته بگريست و فرمود كه و الّله اينست محل خوابانيدن شتران ايشان و 
موضع شهادت ايشان اصحاب پرسيدند كه يا امير المؤمنين اين چه منزل است جواب داد كه اين 

كربالست اينجا قومى را بكشند كه بى حساب به بهشت درآيند و بعد از وقوع شهادت امام حسين 
رضى الّله عنه حقيقت آن سخن بظهور پيوست و ايضا روايتست كه شاه واليت براء بن عازب را 

گفت كه فرزند من حسين را بكشند و تو زنده باشى و او را يارى ندهى و پس از واقعه كربال براء 



ميگفت كه امير المؤمنين على راست گفت حسين را شهيد كردند و من او را نصرت نكردم و 
همواره اظهار ندامت مينمود و از جمله كرامات امير المؤمنين حيدر ديگرى آنست كه آفريننده 

سپهر مدور دو بار جهت آن حضرت رد آفتاب كرد چنانچه از مغرب بجانب مشرق بازگرديد 
كرت اول در زمان حيات سيد كاينات و آن حكايت در ضمن وقايع سال هفتم از هجرت مرقوم 

كلك بيان گشته حاجت بتكرار نيست و نوبت ثانى بعد از وفات آنحضرت اما آنچه پس از غروب 
آفتاب سپهر اصطفا بمغرب عقبى روى نمود آنستكه در زمانى كه اختر اوج واليت متوجه كوفه 

بود چون خواست كه از فرات عبور فرمايد وقت نماز ديگر دررسيد و آن حضرت با طايفه از 
اصحاب باداء صلواة عصر قيام نموده ساير لشگريان بگذرانيدن چهارپايان خود مشغول بودند نماز 

ديگر از ايشان فوت شد و در آن باب سخنان بر زبان آوردند چون شاه مردان مقاالت متابعان را 
استماع نمود از قادر مختار مسالت فرمود كه آفتاب را بازگرداند تا آن جماعت نماز را بوقت 

بگذارند و اين مسألت عز اجابت يافته خورشيد بجاى نماز ديگر بازآمد تا ساير اصحاب حضرت 
واليت مآب اداى نماز كردند آنگاه غروب كرد در شواهد النبوة مسطور است كه در آن محل از 

وى آواز هولناك مسموع مى شد چنانچه خوف بر مردم غالب گشته زبان بتسبيح و تهليل ملك 
 جليل گردان ساختند و نظر باين كرامت در منقبت آن مهر سپهر امامت گفته شده نظم 

 ولى والى واال واليت 
 

 كه در ملك قضا نافذ مثالست 

 ز فرمانش اگر واقف شود چرخ 
 

 ز روى مهر كارش امتثالست 

ديگر آنكه چون امير المؤمنين حيدر بكوفه تشريف برد يكى از جوانان شيعه زنى بحباله نكاح    
درآورد و صباحى على مرتضى رضى الّله عنه بعد از اداء نماز بامداد شخصى را فرمود كه بفالن 

موضع رو و آنجا مسجديست و در پهلوى مسجد خانه و در آنخانه زنى و مردى باهم نزاعى دارند 
 هردو را پيش من حاضر ساز آن شخص بموجب فرموده عمل نمود و امير المؤمنين ايشانرا
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مخاطب ساخته فرمود كه امشب گفت و شنيد شما بدور و دراز كشيد جوان گفت يا امير المؤمنين 
من اين زن را بعقد خود درآوردم و چون نزديك او رسيدم مرا از وى تنفرى حاصل شد كه اگر 
قدرت ميداشتم همان ساعت او را از خانه بيرون ميكردم الجرم با من آغاز جنگ و جدل كرد تا 



آن زمان كه فرمان تو رسيد پس شاه مردان روى بحاضران آورده گفت كه بسيارى از سخنان از 
آن قبيل است كه كسى بآن مخاطب ميشود نميخواهد كه ديگرى بشنود مردم متفرق شدند و آن 
مرد و زن بماندند آنگاه شاه واليت پناه روى بآن زن كرد و گفت اين مرد را مى شناسى گفت نى 

فرمود كه من ترا بحال او شناسا گردانم بشرط آنكه منكر نشوى گفت قبول نمودم كه انكار ننمايم 
پس امير المؤمنين گفت كه تو فالنه بنت فالن نيستى گفت هستم گفت پسرعمى نداشتى كه هردو 

يكديگر را دوست ميداشتيد گفت آرى باز فرمود كه پدر تو ترا بزنى بوى نداد و او را از پيش 
خود بيرون كرد و تو شبى بقضاء حاجت از خانه بيرون رفتى و او ترا گرفته ميان شما مجامعت 

واقع شد و تو ازو حامله شدى و آن قضيه را بمادر گفتى و از پدر پنهان دانستى و چون وقت وضع 
حمل دررسيد شب بود و مادرت ترا از خانه بيرون برد و از تو پسرى متولد گشته ويرا در خرقه 
پيچيدى و در بيرون جدارى كه موضع قضاء حاجت مردم بود انداختى سگى آمد و ويرا بوى 

ميكرد سنگى بسوى آن سك انداختى بر سر آن طفل خورد و بشكست و مادر تو پاره از ازار خود 
بدريد و بر سر وى بست پس ويرا بگذاشتيد و برفتيد و ديگر حال او را ندانستيد كه چه شد آن 

ضعيفه جواب داد كه چنين بود يا امير المؤمنين و اين راز را غير من و مادر من كسى نميدانست 
پس آن حضرت فرمود كه چون آن شب بپايان رسيد مردم فالن قبيله آن كودك را برگرفتند و 

تربيت كردند تا بزرگ شده همراه ايشان بكوفه آمد و ترا زن كرد آنگاه آن جوان را گفت كه سر 
خود را برهنه كن پس جوان سر خود را برهنه كرد اثر شكستى بر سر ظاهر گشته امير المؤمنين 

رضى الّله عنه آن زن را گفت كه اين پسر تست و خداى تعالى او را از آنچه حرام بود بر وى نگاه 
داشت برخيز و همراه پسر خود بهر جانب كه خواهى برو ديگر آنكه روزى امير المؤمنين على 

رضى الّله عنه حضار مجلس خود را سوگند داد كه هركس از رسول صلى الّله عليه و سلم شنيده 
است كه فرمود (من كنت مواله فعلى مواله) اداء شهادت نمايد دوازده تن از انصار برخاسته 

گواهى دادند يكى از صحابه كه آن حديث را از خاتم االنبيا شنيده بود كتمان شهادت نمود و شاه 
واليت پناه او را معاتب گردانيده گفت اى فالن تو چرا گواهى ندادى جواب داد كه بسبب كبر 

سن نسيان بر من غالب گشته است على مرتضى روى بقبله دعا آورده گفت الهى اگر اين شخص 
دروغ ميگويد سفيدى بر بشره وى ظاهر گردان بر موضعى كه عمامه آنرا نپوشاند راوى گويد كه 

و الّله كه آن شخص را ديدم كه بياضى بر ميان دو چشم وى پديد آمده بود و از زيد بن ارقم 
رضى الّله عنه روايتست كه گفت من در همان مجلس يا محفلى مانند آن حاضر بودم و من نيز آن 



حديث را از حضرت مصطفى شنيده بودم اما گواهى ندادم بنابرآن ايزد سبحانه و تعالى روشنائى 
 ديده مرا زائل 
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گردانيد و پيوسته زيد از آن حالت اظهار ندامت كرده از خداى تعالى آمرزش ميخواست و بر 
ضمير منير واقفان اخبار اخيار در نقاب استتار نخواهد بود كه آنچه از فضائل و كماالت و كرامات 

و خوارق عادات امير المؤمنين على على المصطفى و عليه افضل التحيات و التسليمات در اين 
اوراق مرقوم كلك بيان گشت لمعه ايست از نور بى پايان و رشحه ايست از بحر بى كران و تعداد 

جميع اوصاف كمال آن برگزيده ايزد متعال مقدور بلغاء سخن دان نيست و ميسور فصحاء بالغت 
نشان نى الجرم بر همين مقدار كه خامه بديع آثار اظهار نمود اختصار افتاد و طبع سخن گذار عنان 

 بيان را بصوب اخبار مناقب ساير ائمه معصومين انعطاف داد نظم 
 هرچه گفتيم در اوصاف كماالت امير

 
 همچنان هيچ نگفتيم كه صد چندانست 

اللهم صل على المصطفى و على المرتضى و ساير ائمة الهدى و سلم عليه و عليهم تسليما كثيرا    
 دائما مباركا عميما

 ذكر مجملى از حال امام ثانى حسن بن على المرتضى از وقت والدت تا زمان انتقال بفردوس اعلى 

ميالد با اسعاد آن امام همام عالى نژاد بروايت اصح در منتصف ماه مبارك رمضان سال سيوم از 
هجرت در مدينه اتفاق افتاد و زمان حمل آنحضرت بعقيده اكثر ارباب خبرت نه ماه تمام بود اما 

در كشف الغمه از ابن خشاب منقولست كه (ولد عليه السالم بستة اشهر و لم يولد بستة اشهر مولود 
فعاش اال الحسن و عيسى بن مريم عليهما السالم و الصحيح خالف ذلك) در شواهد النبوة قلمى 

گشته كه بعد از تولد امام حسن جبرئيل اسم شريفش را بهديه پيش رسول صلعم آورد بر قطعه اى 
از حرير بهشت نوشته و بقول بسيارى از اصحاب اخبار حسن مرادف شبر است و شبر نام پسر 

هارون بود و كنيت امام حسن ابو محمد است و لقبش تقى و سيد و بروايتى كه صاحب كشف 
الغمه از ابن طلحه نقل نموده طيب و زكى و سبط و ولى نيز از جمله القاب آن امام عاليجنابست و 
ايضا ابن طلحه گويد كه چون حسن رضى الّله تعالى عنه متولد شد خير االنام صلعم الى يوم القيام 



پرسيد كه چه نام نهاديد او را جواب دادند كه حرب آن حضرت گفت كه او را حسن نام نهيد و 
از براى او كبشى عقيقه فرمود و بقولى امام حسن اول بحمزه موسوم گشت و حضرت رسول 

صلعم آن نام را بحسن تغيير نمود و هم در آن كتاب مكتوب شده كه سيدة النساء سالم الّله عليها 
در روز هفتم از والدة آن قرة العين سيادت را در خرقه اى از حرير بهشت كه جبرئيل آورده بود 
پيچيده نزد رسول صلى الّله عليه و سلم آورد و باتفاق ارباب اخبار در آن روز سيد ابرار اشارت 

كرد تا سر آن سرور را تراشيدند و بوزن موى همايون او نقره تصدق نمودند و در روضة الشهداء 
از اسماء بنت عميس مرويست كه گفت من قابله فاطمه عليها السالم بودم بحسن و حسين سالم الّله 

عليهما و چون اختر تابنده برج واليت از افق والدت طلوع نمود و خبر بآفتاب سپهر رسالت عليه 
 السالم و التحية رسيد فى الحال بخانه سيدة النساء آمد و
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گفت اى اسماء بيار فرزند مرا و من آن مولود عاقبت محمود را در خرقه زرد پيچيده بياوردم و در 
كنار سيد اخيار نهادم آن حضرت آن خرقه را دور افكند و فرمود كه با شما عهد كرده ام كه اوالد 

مرا در خرقه زرد مپيچيد من برفتم و خرقه سفيد آوردم و حسن را برداشته در آن پيچيدم و در 
كنار سيد عالم صلعم نهادم پس آنحضرت بانگنماز در گوش راست وى گفت و قامت در گوش 

چپ وى راقم حروف گويد كه روايت اين حديث از اسماء بنت عميس صحيح نمى نمايد زيرا كه 
باتفاق مورخان در وقت والدت سبطين عليهما السالم اسماء با شوهر خود جعفر طيار رضى الّله عنه 

در حبشه بود و در روز فتح خيبر از آن واليت بمعسكر خير البشر صلى الّله عليه و سلم رسيد بناء 
على هذا صاحب كشف الغمه در ذكر تزويج شاه اولياء و سيدة النساء مرقوم كلك صحت انتما 

گردانيده كه نقل احاديثى كه در باب تزويج على مرتضى و فاطمه زهرا سالم الّله عليهما از اسماء 
بنت عميس روايت كرده اند صحيح نيست زيرا كه در آن اوقات اسماء با جعفر رضى الّله عنهما در 
حبشه بوده و ظاهرا روايت كننده آن احاديث سلمى بنت عميس بوده زوجه حمزه رضى الّله عنه و 

چون اسماء از خواهر خود اشتهار بيشتر دارد رواة بر سبيل سهو عوض سلمى بنت عميس اسماء 
بنت عميس نوشته اند و الّله تعالى اعلم بحقيقة االحوال بصحت پيوسته كه امام حسن عليه السالم و 

التحية در وقت وفات خير البريه عليه صلوات من واهب العطية هفت ساله و چندماهه بود و در 
وقت انتقال امير المؤمنين على كرم الّله وجهه از دار فنا بجنت اعلى سى و هفت ساله و بروايت 



صاحب كشف الغمه از فضل بن حسن الطبرسى نقل نموده كه حسن رضى الّله عنه مدت شش ماه 
و سه روز در امر خالفت دخل فرمود بعد از آن بنابر اختالف رأى متابعان بلكه بمحض اقتضاى 

قضاى مالك الملك المستعان دست از آن مهم بازداشت و با معاويه صلح كرده در سنه احدى و 
اربعين منصب ايالت را باو باز گذاشت آنگاه با اهل بيت خويش بمدينه شتافته قرب ده سال در آن 
بلده طيبه بسر برده و در اوايل سنه خمسين از هجرت سيد المرسلين بسبب سمى قاتل يا الماس كه 

زوجه آن حضرت جعده بنت اشعث بن قيس بنابر اغواء معاويه و مروان بدان سيد جوانان جنان داد 
كه پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و چهل روز مريض بوده در بيست و هشتم صفر سنه مذكوره به بهشت 

عدن خراميد و قولى آنكه آن حادثه عظمى در اوايل ربيع االول سنه مذكوره بوقوع انجاميد و 
بعقيده حمد الّله مستوفى وفات آن امام خجسته صفات در صفر سنه تسع و اربعين اتفاق افتاد مدت 

عمر عزيزش بنابر قول اول كه مختار اكثر ارباب اخبار است چهل و شش سال و چند ماه باشد و 
زمان امامتش بحقيقت قرب نه سال و نيم مدفن همايونش مقبره بقيع است قريب بمرقد فاطمه بنت 

 اسد بن هاشم (ال زال مضجعها محفوفا بانوار الغفران و المراحم)
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 گفتار در بيان خالفت و امامت آن مهر سپهر كرامت 

باتفاق علماء امم و اجتهاد فضالء بنى آدم امر امامت و سرورى و منصب خالفت و دين پرورى بعد 
از فوت امير المؤمنين على متعلق بامام حسن رضى الّله عنه بوده و هيچكس از اهل دانش و بينش و 

 سالكان مسالك آفرينش درين باب طريق خالف و عناد نه پيموده رباعى 

شاهى كه وجوب طاعتش بى سخن 
  است 

 در لجه فضل همچو در عدن است 

 ذكرش سبب راحت اهل محن است 
 

 شايسته مسند امامت حسن است 

   
و بثبوت پيوسته كه در صباح شبى كه حضرت مرتضوى با على درجات اخروى فايز شد امام 
حسن بر منبر بر آمده و بعد از اداء حمد و ثناء ايزد تعالى و ارسال درود بروضه طيبه مصطفى 

فرمود كه ايها الناس امشب از ميان شما مردى بيرون رفته است كه متقدمين مثل او نديده اند و 



متاخرين مانند وى نخواهند ديد مردى بود كه چون رسول صلعم او را بجهاد ميفرستاد جبرئيل از 
جانب يمين و ميكائيل از طرف يسار مرافقتش اختيار ميكردند و تا صورت فتح و نصرت روى 

نمى نمود مراجعت نمى فرمود و در شبى متوجه درگاه احديت گشت كه موسى بن عمران و بقولى 
يوشع بن نون رضى الّله عنه در آن شب وفات يافت و عيسى بن مريم سالم الّله عليها در آن شب بر 

آسمان صعود كرد و همچنين يك يك از قضاياء كليه كه در آن ليله وقوع يافته بود تقرير فرمود 
(ثم قال انا ابن البشير النذير انا ابن الداعى على الّله باذنه انا ابن السراج المنير انا من اهل بيت اذهب 

الّله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا انا من اهل بيت افترض الّله طاعتهم فى كتابه فقال لنبيه قل ال 
اسالكم عليه اجرا اال المودة فى القربى و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنى فالحسنة مودتنا 

اهل بيت) آنگاه آن امام كرامت پناه منقبت دستگاه بنشست و عبيد الّله بن عباس و بروايتى عبد الّله 
بن عباس رضى الّله عنهما برخاسته (گفت يا معشر الناس هذا ابن نبيكم و وصى امامكم فبايعوه) 
الجرم حضار مجلس بامر مبايعت مبادرت نمودند و در اكثر كتب متداوله مسطور است كه اول 

دولت مندى كه بسعادت بيعت امام حسن عليه السالم و التحيه استسعاد يافت قيس بن سعد بن عباده 
بود رضى الّله عنهما و قيس در آن وقت گفت كه بيعت ميكنم با تو بكتاب رب االرباب و سنت 

حضرت رسالت مآب و جهاد با اهل بغى و عناد امام عالى نژاد فرمود كه جهاد با مخالفان و امثال آن 
داخل كتاب خدا و سنت مصطفى است احتياج بتصريح نبود بعضى از عقال ازين سخن استدالل 

نمودند كه قرة العين زهرا با اعدا ميل محاربه ندارد و چون خبر فوت امير المؤمنين حيدر و بيعت 
امام حسن رضى الّله تعالى عنهما بسمع معاوية بن ابى سفيان رسيد با شصت هزار كس متوجه عراق 

عرب گشت و امام حسن با چهل هزار نفر كه بمتابعت آنحضرت مبادرت نموده بودند از كوفه 
بعزم رزم معاويه توجه فرمود و چون دير عبد الرحمن از يمن مقدم شريفش غيرت افزاى دار جنان 

گشت قيس بن سعد بن عباده را مقدمه لشگر گردانيد و بنفس نفيس نيز از آن منزل كوچ كرده در 
 ساباط مداين روزى چند ساكن 
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شد و در آن منزل صباحى باجتماع مردم فرمان داده جهة امتحان خاليق و امتياز موافق از مناقق بعد 
از اداء سپاس و ستايش الهى و درود حضرت رسالت پناهى فرمود كه (ايها الناس شما با من بدان 

شرط بيعت نموده ايد كه با هركس حرب كنم حرب كنيد و با هركس كه صلح كنم صلح نمائيد 



بخدا سوگند كه كينه هيچ مؤمنى در سينه من جاى ندارد و من بدخواه هيچكس نيستم و نزد من 
الفت و جمعيت و امن و سالمت و اصالح ذات البين دوستر است از تفرقه و پريشانى و بغض و 
عداوت و السالم مردم از استماع اين كلمات چنان گمان بردند كه امام حسن با معاويه مصالحه 

نموده خالفت را باو خواهد گذاشت بنابرآن در مقام طغيان آمدند و بعضى از خوارج باهم گفتند 
كه و الّله اين شخص مانند پدر خود كافر شد و غبار فتنه و آشوب بمرتبه در هيجان آمد كه جمعى 

از اشرار دست بغارت جهات آن امام خجسته صفات برآوردند و در آن امر بدان مثابه مبالغه 
نمودند كه مصلى و اثواب آنجناب را بربودند و ردا را از دوش مباركش كشيدند و امام عاليمقام 

سوار شده آواز برآورد كه قوم ربيعه و همدان كجايند و شجعان آن دو قبيله بحفظ و حمايت 
شرف دودمان واليت پرداخته شر اصحاب غوايت را كفايت كردند و بقول صاحب ترجمه 

مستقصى سبب خروج لشكر بر امام حسن رضى الّله عنه آن بود كه بدبختى در معسكر منادى كرد 
كه قيس بن سعد بن عباده كشته گشت القصه حسن رضى الّله تعالى عنه از آنجا بجانب مداين 
روان شد در اثناء راه شخصى از خوارج كه او را جراح بن قبيصه اسدى ميگفتند انتهاز فرصت 

نمود و زخمى گران بر ران سيد جوانان جنان زد چنانچه اثر زخم باستخوان رسيد و عبد الّله بن 
حنظل باتفاق عبد الّله بن ظبيان جراح را گرفته بقتل رسانيدند و امام حسن رضى الّله عنه رنجور و 

مجروح بمداين تشريف برده قصر ابيض را از فر وجود خود غيرت افزاى سپهر اخضر گردانيد و در 
آن منزل سعد بن مسعود الثقفى كه عامل حيدر كرار و عم مختار بود بخدمت مبادرت نموده 

جراحان آورد تا بمعالجه زخمى كه جراح بر ران آنحضرت زده بود مشغول گردند و در خالل اين 
احوال بعضى از رؤساء قبايل كه سالك مسالك ضالل بودند بر سبيل خفيه مكاتيب نزد معاويه 

فرستاده اظهار اطاعت نمودند و او را بر سرعت سير بجانب عراق تحريض كرده ضامن تسليم امام 
حسن عليه التحيه و التسليم شدند و چون كمال شقاق اهل عراق نزد آن سرور آفاق بظهور پيوست 
بمصالحه مائل گشت و رقعه اى بمعاويه نوشته شرطى چند در قلم آورد كه اگر معاويه آن شروط 
را قبول نمايد زمام خالفت را بوى دهد و چون آن مكتوب بمطالعه معاويه رسيد مبتهج و مسرور 
شده بر جناح استعجال بجانب مداين در حركت آمد و كاغذى سفيد را مهر كرده مصحوب عبد 
الّله بن عامر نزد آن امام ستوده مآثر فرستاد و پيغام داد كه هرشرطى كه امام حسن رضى الّله عنه 
خواهد برين صحيفه نويسد و عبد الّله بن عامر پس از وصول بمداين آن كاغذ را بموقف عرض 

رسانيد آنحضرت صلح نامه اى برين منوال مرقوم كلك فصاحت مآل گردانيد كه (بسم الّله الّرحمن 



الّرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن على ابن ابى طالب و معاوية بن ابى سفيان صالحه على ان يسلم 
 عليه 
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واليت امر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الّله تعالى و سنة رسوله صلى الّله عليه و سلم و سيرة 
الخلفاء الصالحين و ليس بمعوية بن ابى سفيان ان يعد الى احد من بعده عهدا بل يكون االمر من 

بعده شورى بين المسلمين و على ان الناس آمنون حيث كانوا من ارض الّله فى شامهم و عراقهم و 
حجازهم و يمنهم و على ان اصحاب على و شيعته آمنون على انفسهم و اموالهم و نسائهم و 

اوالدهم و على معاوية بن ابى سفيان بذالك عهد اللّه و ميثاقه و ما اخذ اللّه على احد من خلقه 
بالوفاء بما اعطى الّله من نفسه و على ان ال يبغى للحسن بن على بن ابيطالب و ال الخيه الحسين و ال 

الحد من اهل بيت رسول الّله صلى الّله عليه و سلم عايلة سترا و ال جهرا و ال يخيف احد منهم فى 
افق من االفاق شهد عليه بذلك و كفى بالّله شهيدا فالن فالن و السالم) و در بعضى از تواريخ 

مسطور است كه يكى از شرايط صلح آن بود كه پنج هزارهزار درم كه در بيت المال كوفه موجود 
بود معاويه از امام حسن عليه السالم طلب ندارد تا از آن وجه ديون خود را ادا نمايد و خراج فسا و 
داراب جرد و فارس را هرساله بمدينه فرستد تا در مصارف اهل بيت مصروف گردد و نگذارد كه 
ديگر امير المؤمنين على رضى الّله عنه را سب نمايند و معاويه جميع شروط را قبول نمود مگر سب 

امير المؤمنين رضى الّله عنه را و گفت در هر مجلس كه حسن حاضر باشد مرتضى على را سب 
نكنند القصه چون امر مصالحه تمشيت پذيرفت و خبر بمعسكر قيس بن سعد رضى الّله عنه رسيد با 

اتباع خويش در باب جنگ و صلح مشورت نموده اكثر مردم را مايل بمصالحه يافت الجرم عنان 
مراجعت معطوف داشته بكوفه شتافت و مقارن آن حال معاويه نيز بدان بلده رسيد و تمامى اهالى 

عراق با وى بيعت نمودند مگر قيس بن سعد بن عباده كه مبايعتش را كاره بود و باالخره قيس بنابر 
نصيحت امام حسن عليه السالم و التحية بمجلس معاويه رفت و با وى بيعت فرمود و در آن مجلس 
معاويه قيس رضى الّله عنه را گفت كه من نميخواستم كه اين كار بمن تعلق گيرد و تو زنده باشى 
قيس رضى الّله عنه جواب داد كه من هم نميخواستم كه در قيد حيات باشم و تو بر سرير خالفت 
نشينى و چون زمام مهام اهل اسالم بقبضه اقتدار حاكم شام درآمد روزى عمرو بن العاص معاويه 

را گفت مناسب آنست كه حسن را بگوئى كه خطبه خواند و مردم را از استعفاى خويش و 



خالفت تو آگاه گرداند و چنان نمود كه حسن رضى الّله عنه از اداء خطبه عاجز خواهد آمد و 
خاليق را معلوم خواهد شد كه او را قابليت اين امر نبوده معاويه نخست از قبول اين سخن ابا نموده 

باالخره بنابر الحاح عمر و آن امر را از امام حسن التماس نمود و آن حضرت ملتمس او را مبذول 
داشته در مجمعى كه جمهور اعيان عراق و شام حاضر بودند بر منبر صعود فرمود و فرمود كه ايها 
الناس بهترين زيركيها تقوى است و بدترين حمق فجور است و بدرستيكه اگر شما طلب نمائيد از 

جابلقا تا جابلسا مردى كه جد او محمد رسول الّله صلى الّله عليه و سلم باشد نيابيد كسى غير از من 
و برادر من و شما ميدانيد كه خداى تعالى شما را هدايت داد بجد من و نجات بخشيد از غوايت و 
شما را عزيز گردانيد بعد از مذلت و بسيار ساخت بعد از قلت و بدرستيكه معاويه با من نزاع كرد 

 در امرى كه حق من 
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بود پس من از براى قطع فتنه و صالح امت اين مهم را بوى باز گذاشتم و ترك محاربه گفته 
ريختن خون اهل اسالم را روا نداشتم و هرآينه شما مالمت ميكنيد مرا كه اين امر را بغير اهل آن 
دادم و اين حق را در غير موضعش نهادم اما قصد من اصالح امت بود (و ان ادرى لعله فتنة لكم و 

متاع الى حين) چون سخن بدينجا رسيد معاويه بيطاقت شده گفت بس است اى ابو محمد فرود 
آى و بروايتى كه در كشف الغمه مرقوم گشته در آخر خطبه مذكوره مسطور است كه (قد بايعته و 
رأيت ان حق الدماء خير من سفكها و لم ارد بذلك االصالحكم و بقائكم و ان ادرى لعله فتنة لكم 
و متاع الى حين) و از اين عبارت چنان مستفاد ميگردد كه امام حسن با معاويه بيعت نموده بود و از 

اكثر كتب اهل سنت نيز اين معنى فهم ميشود اما باتفاق علماء اماميه امام حسن عليه السالم دست 
بيعت بمعاويه نداد و العلم عند الّله الملهم الرشاد و كمال طالقت لسان و فصاحت بيان ازين خطبه 
امام حسن عليه التحية و الغفران نزد حاضران بوضوح پيوسته عمرو عاص خجل گشت و معاويه را 
از آن التماس ندامت روى نمود و كينه عمرو در دل گرفت آنگاه امام حسن رضى الّله عنه بجانب 
مدينه تشريف برد و معاويه بطرف دمشق مراجعت كرد و ازين مصالحه سر حديث الخالفة بعدى 

ثلثون سنة بر همگنان ظهور نمود زيرا كه از زمان فوت رسول (ص) تا وقوع صلح مذكور سى سال 
 گذشته بود



ذكر شمه اى از مناقب و فضايل امام ابى محمد الحسن و ايراد بعضى از اخبار داله بر علو شأن آن 
 مقتداى مؤتمن 

در نسخ معتبر بروايت علماء دانشور معين گشته و مقرر كه امام حسن رضى الّله عنه از فرق سر تا 
سينه شبيه حضرت خير البشر بوده و حسين رضى الّله تعالى عنه از سينه تا قدم و از انس بن مالك 
رضى الّله عنهما بثبوت پيوسته كه گفت از حسن بن على عليهما السالم نبود احدى شبيه تر برسول 
اللّه (ص) و ايضا اين حديث بصحت اقتران دارد كه روزى رسول (ص) بمنبر برآمد و حسن را بر 

پهلوى خويش نشاند و گاهى بسوى اهل مجلس نظر ميفرمود و گاهى بجانب وى و ميگفت كه 
اين پسر من سيد است و زود باشد كه ايزد تعالى اصالح كند بواسطه وى ميان دو گروه از 

مسلمانان و در كشف الغمه از ابن عباس رضى الّله عنه منقولست كه گفت ما نزد رسول (ص) 
بوديم كه فاطمه رضى الّله عنها درآمد و ميگريست آنحضرت گفت چه چيز در گريه آورده است 

ترا جواب داد كه حسن و حسين از حجره بيرون رفته اند و على اينجا نيست و من نميدانم كه 
فرزندان من كجايند رسول فرمود كه گريه مكن اى فاطمه كه خدائى كه ايشانرا آفريده مهربان 
ايشانست آنگاه روى بقبله دعا آورد و بر زبان الهام بيان راند كه خدايا اگر در صحرااند ايشانرا 

نگاهدار و اگر در دريااند سالم بكنار آر و همان لحظه جبرئيل نازل شده گفت يا احمد هيچ غم 
بخاطر شريف راه مده كه ايشان فاضالنند در دنيا و بزرگانند در عقبى و پدر ايشان بهتر است از 

ايشان و ايشان حاال در حظيره بنى نجار در خواب اند و ايزد تعالى دو فرشته بر ايشان موكل ساخته 
 تا نگاهبانى ايشان ميكنند ابن عباس رضى الّله عنهما گويد كه بعد از آن رسول صلى الّله عليه 
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و سلم برخاست و ما با او برخواستيم و بحظيره بنى نجار رفتيم و حسن و حسين را ديديم دست در 
گردن يكديگر كرده و بخواب رفته و فرشته يك جناح خود را فراش ايشان ساخته و ببال ديگر 

ايشانرا پوشيده پس رسول صلى الّله عليه و سلم ايشانرا برداشته و ابو ايوب انصارى رضى الّله عنه 
پيش آمد كه يا رسول الّله يكى ازين هردو را من بردارم تا تو سبكبار شوى آن حضرت گفت كه 
بگذار كه ايشان فاضالنند در دنيا و آخرت و پدر ايشان بهتر است از ايشان و هرآينه امروز مشرف 
سازم ايشانرا بآن تشريفى كه خدايتعالى درباره ايشان ارزانى داشته پس خطبه اى خواند و گفت كه 



ايها الناس خبر دهم شما را به بهترين مردم از جهت جد و جده گفتند بلى يا رسول الّله فرمود كه 
حسن و حسين اند كه جد ايشان مصطفى است و جده ايشان خديجه كبرى پس گفت كه خبر دهم 

شما را ببهترين مردم از حيثيت پدر و مادر گفتند بلى فرمود كه حسن و حسين اند كه پدر ايشان 
على مرتضى است و مادر ايشان فاطمه زهرا اى مردمان خبر دهم شما را ببهترين مردم از جهت 
خال و خاله گفتند بلى يا رسول الّله فرمود كه حسن و حسين اند كه خال ايشان قاسم بن محمد 

است و خاله ايشان زينب بنت رسول الّله آيا خبر دهم شما را ببهترين مردمان از جهت عم و عمه 
گفتند آرى يا رسول الّله فرمود كه حسن و حسين اند كه عم ايشان جعفر بن ابيطالب است و عمه 

ايشان ام هانى بنت ابيطالب (اال ان اباهما فى الجنة و امهما فى الجنة و جدهما و جدتهما فى الجنة و 
خالهما و خالتهما فى الجنة و عمهما و عمتهما فى الجنة و هما فى الجنة و من احبهما فى الجنة و من 

 احب من احبهما فى الجنة) مصراع 
 هيچ آفريده را نبود اين چنين شرف 

در صحيحين از براء بن عازب مرويست كه گفت ديدم حضرت مقدس نبوى را (ص) كه حسن 
بن على بر دوش او بود و ميفرمود كه (اللهم انى احبه فاحبه) در سنن ترمذى از ابن عباس رضى 

الّله عنهما منقولست كه رسول (ص) حسن را بر دوش خود نشانده بود و شخصى گفت نيكو 
مركبيست كه سوار شده اى اى پسر رسول فرمود كه او نيكو سواريست و حافظ ابو نعيم از ابى بكر 

نقل نموده كه در وقتيكه رسول (ص) نماز ميگذارد و در سجده بود حسن رضى الّله عنه آمده بر 
پشت يا بر گردن آنحضرت برآمد و رسول او را برفق برداشت و چون از اداء نماز فارغ گشت 

گفتند يا رسول الّله كارى باين كودك كردى كه با هيچ احدى آن كار نكرده بودى (فقال صلى 
الّله عليه و سلم ان هذا ريحانتى و ان ابنى هذا سيد و عسى ان يكون يصلح الّله بين فئتين من 

المسلمين) از ابو هريره رضى الّله عنه روايت استكه كه گفت هرگز حسن بن على سالم الّله عليهما 
را نديدم اال كه از شادى لقاء او آب از چشم من ميريخت جهت آنكه روزى ببازارى از بازارهاى 
مدينه در مالزمت حضرت رسالت (ص) درآمديم و در وقت بازگشتن بدر خانه فاطمه رضى الّله 

عنها رسيديم و رسول ندا كرد كه يا لكع يعنى اى صغير و حسن بيرون نيامده مردم گمان بردند كه 
سيدة النساء جهت جامه پوشانيدن او را بازداشته است و حضرت رسالت مآب و اصحاب 

درگذشتند اما ابو بكر رضى الّله عنه بايستاد و چون حسن بيرون آمد ابو بكر او را برداشته در عقب 
 رسول (ص) مى آورد و هركس ميطلبيد باو نميداد تا پيش 
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پيغمبر صلوات الّله عليه رسانيد و آنحضرت او را در كنار گرفته سه نوبت گفت خداوندا من او را 
دوست ميدارم و هركه او را دوست ميدارد او را نيز دوست ميدارم و در مسند امام احمد بن حنبل 
در مجلد اول مسطور است كه (عن على بن الحسين عن جده ان رسول الّله (ص) اخذ بيد حسن و 

حسين و قال من احبنى و احب هذين و اباهما و امهما كان معى فى درجتى يوم القيمة) يعنى رسول 
(ص) دست سبطين را گرفته گفت هركس مرا دوست دارد و اين دو كس را و پدر ايشان و مادر 

 ايشان را باشد با من در درجه من روز قيامت بيت 
 دوستى اهل بيت مصطفى 

 
 موجب رفعت شود روز جزا

اما جود و سخاوت آن مهر سپهر كرامت بغايت موفور است و بر السنه و افواه طوايف انسان    
 مذكور بيت 

 بجود و سخا آن چنان شهره گشت 
 

 كه صيتش ز چرخ برين درگذشت 

و در كشف الغمه از سعيد بن عبد العزيز مرويست كه روزى حسن رضى الّله عنه شنيد كه مردى    
در اثناء مناجات از قاضى الحاجات ده هزار درم مسألت مينمايد پس بمنزل شريف خويش 

بازگشته آن مبلغ را نزد آنشخص فرستاد و از ابن سيرين نقلست كه نوبتى امام حسن رضى الّله عنه 
عورتى بعقد خويش درآورد و صد كنيزك كه با هريك از ايشان هزار درم بود نزد آن منكوحه 

روانه كرد و در فصل الخطاب مسطور است كه حسن بن على رضى الّله تعالى عنهما نان ميخورد و 
مردى بر وى درآمد و گفت مرا ده هزار درم وام است حسن رضى الّله عنه فرمود كه ده هزار درم 

بوى دادند و نگفت كه بيا نان بخور و آن شخص مقضى المرام بيرون رفته بعضى از حاضران 
گفتند يابن رسول الّله ده هزار درم باين مرد بخشيدى و او را مردمى نان نكردى جواب داد كه بآن 
خدائى كه جد مرا صلى الّله عليه و سلم براستى مبعوث گردانيده كه من تا امروز ندانستم كه كسى 
را ببايد گفت كه بيا نان بخور اما زهادت و عبادت آن قرة العين سيادت بمرتبه اى بود كه فوق آن 
درجه تصور نتوان نمود چنانچه روايت كرده اند كه بيست و پنج حج پياده گذارد و جنيبتش را از 
عقب ميكشيدند و در شواهد النبوه مسطور است كه در بعضى از مواسم حج كه امام حسن رضى 

الّله عنه پياده بمكه ميرفت پاى مباركش ورم كرد و يكى از خدام بعرض رسانيد كه كاشكى 
چندانى سوار شوى كه ورم اقدام تو تسكين يابد امام حسن قبول ننمود و فرمود كه چون بمنزل 



رسى ترا سياهى پيش خواهد آمد كه مقدارى روغن با او باشد آنرا از وى بخر و در بها مضايقه 
مكن آن خادم گفت پدر و مادرم فداى تو باد در هيچ منزل كسى نديدم كه اين نوع دوائى داشته 
باشد درين منزل از كجا پيدا خواهد شد جواب داد كه در اين مرحله همچنان كسى خواهد بود و 

چون بمنزل رسيديم سياهى ظاهر شد امام حسن گفت اينك آنكس كه ميگفتم برو و روغن از وى 
بخر و ثمن بوى ده و بعد از آنكه آن مولى نزديك سياه رفته روغن طلبيد گفت اى غالم اين را از 

براى كه ميخرى جواب داد كه جهة حسن بن على رضى الّله عنه گفت مرا بمالزمتش رسان كه 
من غالم ويم و چون او را بخدمت سده امامت رسانيدم معروض داشت كه من مولى توام و ثمن 
روغن نميگيرم ليكن زوجه مرا درد وضع حمل گرفته است دعا كن تا بخشنده بى منت مرا پسرى 

 تمام 
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اندام دهد امام حسن رضى الّله عنه گفت بازگرد كه خداى تعالى همچنان پسرى كه ميخواهى بتو 
داد و او از شيعه ما خواهد بود و چون آن سياه بخانه خود رسيد همچنانكه امام حسن رضى الّله عنه 
فرموده بود مشاهده نمود و از جمله خوارق عادات آن قبله اهل سعادات ديگر آنكه در سفرى كه 

يكى از اوالد زبير رضى الّله عنه همراه آن حضرت بود در نخلستانى خشك فرود آمدند و جهة 
آن امام عاليمقام در پاى نخله فرشى انداختند و براى زبيرى فرشى در سايه نخله ديگرى زبيرى 

گفت كاش برين نخله خرماى تر بودى تا بخوردمى امام حسن رضى الّله عنه فرمود كه خرماى تر 
ميخواهى زبيرى گفت آرى آنگاه جناب امامت پناه دعا كرد و در زير لب كلمه گفت كه كس 

ندانست فى الحال يك نخل سبز گشته و برك برآورده بخرماى تر بارور شد ساربانى كه از جمله 
همراهان بود بر زبان آورد كه و الّله اين سحر است امام حسن رضى الّله عنه فرمود كه سحر نيست 

ليكن دعائيست مستجاب كه از فرزند پيغمبرى واقع شده است پس بباالى آن درخت برآمدند و 
آن مقدار خرما پايان آوردند كه همه را كفايت كرد اما آنچه در باب وفور علم و كثرت حلم و 

مكارم اخالق و محاسن آداب آن امام عاليجناب در كتب سلف و خلف سمت تفصيل يافته بيش 
 از آن است كه استقصا توان نمود و زياده از آنستكه با مداد قلم و مداد تحرير توان فرمود بيت 

 هرچند كه خامه را مجال سخن است 
 

 چندانكه دوات را سخن در دهن است 

 در نعت حسن اگر حكايت گويند
 

 حقا كه بنزد اهل دانش حسن است 



 ليكن چون ذكر آن امور را مجلدى عليحده ميبايد جواد قلم بيش ازين طريق اطناب نمى پيمايد   

 ذكر كيفيت انتقال امام حسن بجوار مغفرت كريم ذو المنن 

متون كتب تواريخ و اخبار چنان اخبار مينمايند كه چون معاوية بن ابى سفيان خاطر بر آن قرار داد 
كه ولد پليد خود يزيد را وليعهد گرداند و ميدانست كه با وجود امام حسن رضى الّله عنه اين امر 

تمشيت نميپذيرد زيرا كه يكى از شروط صلح آن بود كه معاويه در وقت وفات امر خالفت را 
بشورى گذارد بهمگى همت متوجه هدم قصر حيات آن صدرنشين ايوان امامت گشت و مروان بن 

الحكم را كه طريد سيد عالم صلى الّله عليه و سلم بود بمدينه ارسال نمود و منديلى زهرآلوده 
مصحوب او گردانيده گفت بايد كه بهر تدبير كه توانى جعده بنت اشعث بن قيس را كه زوجه 

حسن است فريب دهى تا بعد از مباشرت وجود حسن را باين منديل پاك سازد و از قبل من از وى 
متقبل شو كه چون اين مهم را بتقديم رساند و حسن بعالم آخرت انتقال نمايد پنجاه هزار درم بدو 

دهم و او را در سلك ازدواج يزيد كشم و مروان بفرموده معاوية بن ابى سفيان بمدينه شتافته بانواع 
خديعت جعده را كه اسماء لقب داشت بر آن آورد كه بموجب مدعاء معاويه عمل نمود و زهر در 

اندام امام حسن عليه السالم سرايت كرده بدار السالم نقل فرمود و در كشف الغمه از شيخ مفيد 
منقولستكه معاويه صد هزار درم نزد جعده فرستاد و ضامن شد كه او را بحباله يزيد درآورد و 

 جعده بدان مال و
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اميد وصال سردفتر اهل ضالل فريفته شده آن سرور اصحاب امامت و اقبال را زهر داد و بدان 
واسطه آنحضرت چهل روز مريض بوده روى بفراديس جنان نهاد و در روضة الصفا از تاريخ 

حافظابرو مرويست كه امام حسن رضى الّله عنه در ايام بيمارى فرمود كه (سقيت السم مرتين و 
هذه الثالثة) و در فصل الخطاب مذكور است كه امام حسن رضى الّله عنه را شش بار زهر دادند 
پنج بار تأثير نكرد و كرت ششم كارگر آمد و از روضة الشهداء چنان مستفاد ميگردد كه چون 

جعده مكرر امام حسن را زهر داد و چندان تأثيرى نكرد مقدارى الماس سوده در آب برآميخت و 
چون آنجناب از آن بياشاميد قى بر وى غلبه كرد و جگر آن سرور پاره پاره برميآمد تا هفتاد قطعه 



و بقولى صد و هفتاد قطعه بيرون افتاد بنابراين روايت جناب بالغت اياب موالنا محمد بن حسام 
 گويد قطعه 

 كه ريخت سوده الماس ريزه در قدحش 
 

كه زهر گشت از آن آب خوش گوار 
 حسن 

در اندرون صد و هفتاد پاره شد 
  جگرش 

 همه ز راه گلو ريخت در كنار حسن 

 برنك گونه الماس شد زمردفام 
 

 مفرح لب ياقوت آبدار حسن 

جگر بسوخت شفق را چو الله زاتش 
  دل 

 ز حسرت جگر خستة فكار حسن 

 لبش كه مايه ترياك بود شد پرزهر
 

 فغان ز تلخى شهد شكر نثار حسن 

 ستاره خون بچكاند ز چشم اگر بيند
 

 جراحت جگر و چشم اشكبار حسن 

 زمان عشرت پيغمبران خزان ستم 
 

 بريخت الله و نسرين ز نوبهار حسن 

از عمر بن اسحق روايت كرده اند كه گفت من و رفيقى بعيادت حسن رفتيم و چون نزد او نشستيم    
شنيدم كه با شخصى ميگفت كه بپرس از حال من و آنكس جواب داد كه تا خدايتعالى ترا عافيت 
ندهد نپرسم بار ديگر بآن مرد گفت كه بپرس از من پيش از آنكه محل سؤال نماند و آن شخص 

همان جواب گفت بعد از آن حسن رضى الّله عنه گفت قطعه از جگر من بيرون افتاده است و چند 
نوبت مرا زهر دادند و اين كرت نوعى ديگر است و روز ديگر كه بخدمت آن سرور رسيدم 

حسين را رضى الّله عنه بر بالين او نشسته ديدم كه ميگفت اى برادر اين فعل نسبت بتو از كه صادر 
شده است و گمان تو بكيست حسن رضى الّله عنه گفت اگر با تو گويم بر قتل او اقدام نمائى 

جواب داد كه آرى امام حسن رضى الّله عنه فرمود كه اگر ظن من نسبت بآنكس مطابق واقع است 
شدت نكال و كمال ضالل او از حد بيش خواهد بود و اگر موافق واقع نباشد حيف است كه 

بيگناهى كشته شود بثبوت پيوسته كه امام حسن رضى الّله عنه در آن ايام حسين را وصيتها كرده 
امر امامت را بدان حضرت تفويض فرمود و فرمود كه مرا بعد از حلول اجل نزد رسول صلى الّله 
عليه و سلم دفن كن اگر خوف خون ريختن نباشد واال در بقيع غرقد مدفون گردان و چون طاير 
روح مقدس امام حسن رضى الّله عنه بجانب رياض دار السالم پرواز نمود امام حسين رضى الّله 



عنه بعد از غسل و تكفين جنازه رحمت اندازه اش را برداشته بجانب روضه مقدسه روان شد تا 
برادر بزرگوار خود را نزديك جد عالى مقدارش دفن نمايد اما سعيد بن ابى العاص كه والى مدينه 

بود باتفاق جمعى از عثمانيه بقدم مخالفت پيش آمدند و بروايتى عايشه رضى الّله عنها بر استرى 
 سوار گشته بمنع مشغول شد و بعضى 
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از شيعه آغاز غوغا كرده گفتند كه اى عايشه روزى بر شترى نشسته محاربت كنى و روزى بر 
استرى سوار شده بر سر جنازه نبيره پيغمبر (ص) منازعت نمائى و نگذارى كه او را نزد جدش دفن 

كنند و مردم متفرق بدو فرقه شدند جمعى جانب صديقه گرفتند و نزديك بدان رسيد كه قتال 
بوقوع پيوندد و آنگاه امام حسين رضى الّله عنه بنابر وصيت مذكور جسد مطهر برادر عالى گوهر 
خويش را نزد جده خود فاطمه بنت اسد بن هاشم دفن فرمود و در مستقصى مذكور است كه در 

وقت وفات امام حسن رضى الّله عنه والى مدينه مروان بود و او نگذاشت كه آنحضرت را در 
روضه مقدسه دفن كنند و ابو هريره او را گفت كه چگونه از دفن حسن مانع ميآئى و حال آنكه 

من از رسول صلى الّله عليه و سلم شنيده ام كه (الحسن و الحسين سيد شباب اهل الجنة فى الجنة) 
مروان گفت بگذار ما را ميپندارى كه اگر تو و ابو سعيد خدرى احاديث رسول صلى الّله عليه و 

سلم را ياد نميگرفتيد اخبار آنحضرت انقطاع مى يافت تو در وقت فتح خيبر ايمان آوردى و بسيار 
كس از تو پيشتر مسلمان شده اند و بصحبت رسول صلى الّله عليه و سلم مشرف گشته ابو هريره 

گفت من بعد از آنكه ايمان آوردم ترك مالزمت سده سنيه نكردم تا دانستم كه رسول صلى الّله 
عليه و سلم كرا دوست ميدارد و كرا دشمن ميداند و كرا ميراند و كرا ميخواند و ابو حنيفه دينورى 

نيز قضيه منع دفن امام حسن را بمروان نسبت نموده نه بعايشه و سعيد و العلم عند الّله الحميد 
المجيد در كشف الغمه مسطور است كه چون خبر وفات امام حسن رضى الّله تعالى عنه بمعاويه 

رسيد ماليكه وعده كرده بود نزد جعده فرستاد اما يزيد آن ملعونه را بعقد خود درنياورد و شخصى 
از اوالد طلحه او را در حباله نكاح كشيده از وى اوالد پيدا شدند و هرگاه ميان ايشان و قريشيان 

گفت و شنيدى واقع ميگشت بزبان طعن ايشانرا ميگفتند (يا بنى مسمة االزواج) و در روضة 
الشهداء مذكور استكه بعد از واقعه هايله امام حسن رضى الّله عنه مروان اسماء را بدمشق فرستاد و 
بمعاويه نوشت كه زنهار كيفيت فوت امام حسن را پنهان داريد و نوعى سازيد كه اين زن بكشف 



آن سر نپردازد واال فتنه خفته بيدار گردد و چون قاصدان مروان جعده و نامه را بمعاويه رسانيدند 
بحسب ظاهر بر پالس ماتم نشسته سه روز بمراسم تعزيت قيام نمود و در خلوتى از اسماء حقيقت 

آن حال را معلوم فرموده گفت كه آن ملعونه را بجزيره از جزاير برند و در دريا اندازند و 
فرمان بران بموجب فرموده عمل نموده چون بيك فرسخى آن جزيره رسيدند طوفانى بديد آمد و 
گرد و غبارى عظيم ظاهر شده جعده را درربود و در آن جزيره افكند و ديگر كسى از وى نشان 

 نداد مصراع 
 گنه را اين عقوبت همچنان بسيار نيست  و آن

و در بعضى از اخبار وارد استكه در آن اوان كه خبر فوت امام حسن عليه التحية و الغفران بدمشق 
رسيد ابن عباس رضى الّله عنهما در آن خطه بود و روزى بمجلس معاويه رفته ابن هند بزبان 

شماتت گفت يا ابا العباس شنيدى كه حسن بن على هلك بر ملك اختيار كرده است و روى بعالم 
آخرت آورده عبد الّله بعد از تكلم بكلمه استرجاع گفت اى معاويه حفره كه در آن جهان از براى 

 تو مقرر شده بمرك حسن مسدود
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نخواهد گشت و تو در عالم فانى بر مسند كامرانى باقى نخواهى بود و ما كه اهل بيت مصطفى ايم 
بمصيبتى ازين عظيم تر گرفتار شده ايم ايزد تعالى ما را از اين نوايب فرجى روزى كناد آنگاه ابن 
عباس برخاسته بيرون رفت و معاويه از سرعت جواب او بر وفق صواب تعجب نموده گفت من 

 بعمر خويش حاضرجواب تر و عاقل تر از عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما كسى نديده ام 

 ذكر اوالد امجاد آن امام عالى نژاد

اوالد ذكور امام حسن رضى الّله عنه بروايت اكثر مورخان پانزده نفر بوده اند و اسامى شريف 
ايشان اينست حسن زيد عمر و حسين عبد الّله اكبر عبد الّله اصغر عبد الرحمن اسمعيل محمد 

يعقوب جعفر طلحه حمزه ابو بكر قاسم و آنحضرت بقول طايفه اى از علما يك دختر داشته كه 
نامش فاطمه و كنيتش ام الحسن و بروايتى بنات مكرمات آن امام خجسته صفات پنج نفر بوده اند و 

اسامى ايشان اينست فاطمه كه والده امام محمد باقر است عليه السالم زينب ام عبد الّله ام الخير ام 
سلمه و ابن خشاب اوالد ذكور آنحضرت را يازده نفر گفته است و حافظ عبد العزيز جنابذى 



دوازده نفر و شيخ مفيد رحمة الّله چنان افاده كرده است كه اوالد ذكور و اناث امام ثانى عليه 
السالم پانزده نفر بوده اند زيد بن الحسن و ام الحسن و ام الحسين كه مادر ايشان ام بشر بنت ابى 

مسعود عقبة بن عمرو الخزرجيه بود و حسن بن الحسن كه از خوله بنت منظور الفزاريه تولد نمود 
و عمر و قاسم و عبد الّله كه مادر ايشان ام ولد بود و عبد الرحمن كه او نيز از ام ولد در وجود آمد 

و حسين االثرم و طلحه و فاطمه كه از ام اسحق بنت طلحة بن عبيد الّله رضى الّله عنه در وجود 
آمده بودند و ام عبد الّله و فاطمه و ام سلمه و رقيه كه از امهات متعدده متولد شده بودند و بدين 
روايت پسران امام حسن عليه السالم هشت نفر بوده باشند و دختران حضرت هفت نفر و باتفاق 
علماء علم انساب از زيد بن حسن و حسن بن حسن نسل مانده و ساير اوالد امجاد آن حضرت 

 عقب ندارند

اما زيد بن الحسن عليه السالم بسيار جليل القدر و كريم الطبع و كثير الخير بود و شعراء عرب در 
مدح ذات فرخنده صفات آنجناب اشعار بالغت شعار دارند و زيد رضى الّله عنه مدتى والى 

صدقات رسول صلى الّله عليه و سلم بود و سليمان بن عبد الملك در زمان ايالت خود آنجناب را 
از آن مهم عزل نمود اما چون عمر بن عبد العزيز رحمه الّله زمام تمام اهل اسالم را بقبضه اختيار 

درآورد بار ديگر آن منصب را بزيد رضى الّله عنه تفويض كرد مدت عمر عزيزش نود سال بود و 
از زيد يك پسر ماند حسن نام و اول كسى از سادات كه شعار عباسيان اختيار كرده سياه پوشيد 
حسن بود اما حسن بن الحسن عليه السالم بوفور جاه و جالل و ازدياد فضل و كمال از اقران و 

امثال امتياز تمام داشت و مدتى متصدى توليت صدقات امير المؤمنين على رضى الّله عنه بود و سن 
شريفش بسى و پنج سال رسيد در تحفة الملكيه مسطور است كه عبد الرحمن بن محمد بن اشعث 

 در وقتى كه بر
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حجاج خروج كرد مردم را بخالفت حسن بن حسن رضى الّله عنهما دعوت مى نمود بنابرآن وليد 
بن عبد الملك بن مروان آنجناب را زهر داد در مشكوة المصابيح از بخارى منقولست كه گفت 

منكوحه حسن بن الحسن رضى الّله عنهما بعد از انتقال او بفردوس اعلى قبه بر سر قبر آورده مدت 



يكسال آنجا رحل اقامت انداخت آنگاه برفع آن قبه امر فرموده شنود كه هاتفى ميگفت (االهل و 
 جسدوا ما فقدوا فاجابه احزيل ينسو فانقلبوا)

و اما عمر و قاسم و عبد الّله رضى الّله عنها در كربال شربت شهادت چشيدند و عبد الرحمن بن 
حسن در وقتى كه با عم بزرگوار خويش امام حسين عليه السالم احرام حج بسته بود در منزل ابو 

ابجوار مغفرت ايزد متعال انتقال نمود بنابر روايت اول ابو بكر بن حسن نيز در كربال شهيد شده 
بجنت اعلى نقل فرمود پوشيده نماند كه از احوال ساير اوالد صلبى امام ثانى رضى الّله عنه از كتبى 
كه در وقت تحرير اين مختصر در نظر بود زياده از آنچه نوشته شد چيزى بوضوح نه پيوست الجرم 

 عنان بيان بصوب ذكر حاالت امام سيم عليه السالم انعطاف يافت و من الّله االعانة و التوفيق 

 ذكر امام ثالث حسين بن على المرتضى سالم الّله تعالى عليهما

اكثر مورخان عالى شان باقالم بالغت نشان بر لوح بيان نگاشته اند كه بعد از والدت امام حسن 
رضى الّله عنه به پنجاه روز سيدة النسا فاطمه زهرا رضى الّله تعالى عنها بامام حسين حامله شد و 
تولد آنجناب در چهارم يا پنجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت وقوع يافته و بروايت جمعى از 
ارباب اخبار مثل مصنف مستقصى و مؤلف ربيع االبرار و غيرهما از فضالء كبار مدت حمل آن 

امام بزرگوار شش ماه بوده و غير از حسين بن على المرتضى و يحيى بن زكريا عليهما السالم هيچ 
فرزندى شش ماهه متولد نشده كه زيسته باشد و چون آن غنچه چمن واليت در گلشن عنايت 
واهب العطايا بنسيم (فتمثل لها بشر اسويا) بشكفت و شمايم اين بشارت بمشام خير االنام عليه 

الصلوة و السالم رسيد مبتهج و مسرور بخانه فاطمه زهرا سالم الّله عليها تشريف برد و آن قرة العين 
نبوت را در حجر عطوفت خويش جاى داده بانك نماز در گوش راست و قامت در گوش چپ 

وى گفت و او را حسين نام نهاد و حسين مرادف شبير است و شبير نام پسر دوم هارون كه وزير و 
برادر موسى عليه السالم بوده و بقول اكثر اهل خبر رسول ثقلين جهت امام حسين يك كبش 

عقيقه فرمود و بعضى از متأخرين دو كبش گفته اند و در روز هفتم رسول صلى الّله عليه و سلم 
اشارت نمود تا سر آن سرور را بتراشيدند و بوزن موى مشگبويش نقره تصدق كردند و امام حسين 

عليه السالم ابو عبد الّله كنيت داشت و رشيد و سيد و طيب و وفى و زكى و سبط از جمله القاب 
آنجنابست و آن امام عاليمقام در وقت وفات خير االنام صلى الّله عليه و سلم و آله الى يوم القيام 



شش ساله و چندماهه بود و در زمان شهادت امير المؤمنين على عليه السالم و التحية سى و 
 شش ساله و در حين انتقال امام حسن عليه السالم چهل و شش ساله و پس از فوت 
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برادر عالى گوهر خويش ده سال و كسرى در دار دنيا اقامت داشت و در روز جمعه يا شنبه دهم 
محرم سنه احدى و ستين از هجرت سيد المرسلين در كربال رايت عزيمت بجانب فردوس اعلى 

برافراشت و در آن روز بقول امام يافعى هشتاد و دو مرد از شيعه و اهل بيت در نظر آن امام 
عالى گهر بتيغ ظلم كوفيان بداختر شهيد شدند اما روايت مشهور آنست كه عدد آن جماعت از 

هفتاد و دو زياده نبوده و از آن جمله بعقيده حسن بصرى رحمة الّله شانزده نفر از اوالد و اخوان و 
برادرزادگان و بنى اعمام امام حسين عليه السالم بودند و هيچ يك از ايشان در روى زمين شبيه و 

قرين نداشتند و بعضى از مورخان عدد ايشان را سيزده گفته اند و صاحب كشف الغمه اسامى 
جمعى از اهل بيت را كه در آن واقعه شهيد شده اند برينموجب تفصيل نموده كه امام حسين عليه 
السالم عباس عمر محمد عبد الّله جعفر ابناء على المرتضى ابو بكر قاسم عبد الّله اوالد حسن بن 

على عليه السالم على عبد الّله ابنا حسين بن على عليهم السالم محمد عون پسران عبد الّله بن جعفر 
طيار رضى الّله عنه مسلم عبد الّله عبد الرحمن جعفر بنو عقيل رضى الّله عنهم اما باتفاق ساير 
ارباب اخبار عمر بن على عليه السالم در كربال با شهداء نبوده و غالبا ذكر عمر بن على درين 
روايت از جمله سهو كاتبانست و مسلم بن عقيل در كوفه شربت شهادت چشيده نه در كربال 

چنانچه مذكور خواهد شد انشاء الّله تعالى مدت امامت امام حسين عليه السالم قريب يازده سال 
بود و اوقات حياتش پنجاه و شش سال و پنج ماه و چند روز (و اللّه تعالى اعلم بالصواب و اليه 

 المرجع و المآب)

 ذكر بعضى از احاديث و اخبار كه داللت دارد بر علوشان آن امام بزرگوار

باتفاق راويان آثار ائمه بزرگوار امام حسين عليه السالم از سينه تا قدم شبيه سيد عالم صلى الّله عليه 
و سلم بود و در شواهد النبوة مسطور است كه آنجناب جمالى داشت كه چون در خانه تاريك 

 بنشستى از بياض عذار و برق رخسار فايض االنوارش بوى راه بردندى رباعى 



 اى گشته فلك منور از راى حسين 
 

 افتاده ملك چو سايه در پاى حسين 

 شد رشك قمر عارض زيباى حسين 
 

 طوبى خجل از قامت رعناى حسين 

   
و در سنن ترمذى از يعلى بن مرة مرويست كه گفت شنيدم از رسول صلى الّله عليه و سلم كه 

فرمود حسين از منست و من از حسينم خداى دوست دارد آنكس را كه حسين را دوست دارد و 
 حسين سبطى است از اسباط رباعى 

 اى گشته عيان نزد تو اقبال حسين 
 

 دانسته ز قول نبوى حال حسين 

 خواهى كه خداوند ترا دارد دوست 
 

 در دل جا ده محبت آل حسين 

   
در ترجمه مستقصى مسطور است كه روزى خواجه كونين حسين را بر ران راست خود نشانده بود 

و پسر خود ابراهيم را بر ران چپ و در آن حين جبرئيل نازل گشته گفت ايزد تعالى اين هردو را 
از براى تو جمع نخواهد كرد و يكى را از تو باز خواهد ستاند هركدام را خواهى اختيار فرماى 

 احمد مختار صلى الّله عليه و على آله االخيار گفت اگر حسين وفات يابد از مفارقت 
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او جان من بسوزد و هم جان على و فاطمه و اگر ابراهيم فوت شود اكثر الم نصيب من باشد 
بنابرآن انتقال ابراهيم را اختيار مى نمايم و بعد از انقضاى سه روز از اين قضيه ابراهيم وفات كرد و 

هرگاه حسين عليه السالم نزد خير االنام صلى الّله عليه و آله الى يوم القيام آمدى آنحضرت قرة 
العين واليت را بوسيده گفتى (اهال و مرحبا بمن فديته يا بنى ابراهيم) و در كشف الغمه مسطور 
است كه عبد الّله بن الخشاب از ابى عوانه نقل نموده كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه 

حسن و حسين دو گوشواره عرش اند و در آن وقت كه بخشنده بى منت جنت را بيافريد با وى 
خطاب كرد كه تو مسكن فقرا و مساكين خواهى بود بهشت گفت يا رب چرا مرا مسكن مساكين 
گردانيدى ندا رسيد كه آيا راضى نيستى كه اركان ترا زينت دهم بحسن و حسين بهشت از شنيدن 

 اين بشارت مبتهج و مباهى گشت نظم 
 حسين است آنكه فردا باغ رضوان 

 
 ز شمع عارضش گردد فروزان 

 بهشت از نور روى او شود پر
 

 بدو باشد شهيدانرا تفاخر

   



از سلمان فارسى رضى الّله عنه مرويست كه حضرت مقدس نبوى صلوات الّله و سالمه عليه گفت 
كه حسن و حسين دو پسر من اند هركه ايشانرا دوست دارد مرا دوست داشته باشد و هركه مرا 
دوست داشته باشد خدا او را دوست دارد و هركرا خدا دوست دارد او را به بهشت درآورد و 
هركه حسن و حسين را دشمن دارد مرا دشمن داشته باشد و هركه مرا دشمن گيرد خدا او را 

 دشمن دارد و بدوزخ درآورد رباعى 
 اى بوده مدام در تمناى حسين 

 
 اين مژده شنو ز جد واالى حسين 

 فردوس بود جاى احباى حسين 
 

 دوزخ باشد مقام اعداى حسين 

و از جابر بن عبد الّله رضى الّله عنه منقولست كه رسول صلى الّله عليه و سلم گفت كه (اهتدوا    
بالشمس فاذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر فاذا غابت القمر فاهتدوا بالزهرة فاذا غابت الزهرة فاهتدوا 

بالفرقدين) گفتند يا رسول الّله آفتاب كدامست و ماه كيست و زهره چيست و فرقدان كيانند 
جواب داد كه آفتاب منم و ماه على ابن ابيطالب است و زهره فاطمه زهرا است و فرقدين حسن و 

 حسين اند (و ما احسن ما قيل) مثنوى 
 نيارم كه آرم من ناتوان 

 
 ثنائى سزاوار شهزادگان 

 دو سبط رسول اند و دو قطب دين 
 

 كه باشد بر ايشان مدار يقين 

 دو نورند همچون مه و آفتاب 
 

 كز ايشان جهانرا فروغست و تاب 

 چو جان عين نورند و هم نور عين 
 

 دو سلطان ملت حسن با حسين 

 (سالم الّله على نبينا و عليهما و على ساير االئمه الهادين و ارزقناء شفاعتهم يوم الدين)   

 ذكر اخبار مصطفى از واقعه هايله كربال

جمعى از فضالء مورخين در مؤلفات بالغت آئين مرقوم خامه فصاحت قرين گردانيده اند كه ام 
الفضل بنت الحارث گفت كه روزى نزد رسول صلى الّله عليه و سلم رفتم و گفتم يا رسول الّله 

خوابى هولناك ديده ام از مهابت آن ترسيده ام فرمود كه چه ديده اى گفتم ديدم كه پاره اى از 
 جسد تو بريدند و در كنار من نهادند فرمود كه نيك خوابى 
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ديدى فاطمه پسرى آرد و در كنار تو باشد بعد از آن حسين عليه السالم متولد شد و در كنار من 
آمد و روزى او را برده در كنار رسول صلى الّله عليه و سلم نهادم ناگاه اشك از چشم آن حضرت 

روان شد گفتم پدر و مادر من فداى تو باد يا رسول الّله چه چيز ترا بگريه آورد جواب داد كه 
جبرئيل آمد و مرا خبر داد كه زود باشد كه امت من اين پسر را بكشند و خاكى سرخ از تربت او 

آورد و از ام سلمه رضى الّله عنها مرويست كه گفت حضرت مقدس نبوى شبى از حجره من 
بيرون رفته بعد از زمانى دير بازآمد پريشان حال و گردآلود و چيزى در دست گرفته گفتم يا 

رسول الّله اين چه حالتست فرمود كه مرا امشب بموضعى بردند از عراق كه آنرا كربال خوانند و 
مكان قتل حسين و جماعتى از اوالد و اهل بيت مرا بمن نمودند و من خونهاى ايشانرا برگرفتم و 
اينك در دست منست پس دست مبارك بگشود و گفت اين را بستان و نگاهدار و هرگاه مبدل 
بخون تازه گردد بدانكه حسين را كشته اند و من آنچه حضرت مصطفى صلى الّله عليه و سلم در 
دست داشت ستانده چون در آن نظر كردم چيزى ديدم همچون خاك سرخ و آنرا در قاروره اى 

كرده سرش را مستحكم ساختم و چون حسين رضى الّله عنه بطرف كوفه رفت روز و شب در آن 
قاروره نظر ميكردم و در صباح روز دهم محرم سنه احدى و ستين در آن قاروره نگاه كردم خاك 
همچنان بر حال خود بود و در آخر روز نظر بر آن قاروره افكنده ديدم كه آنچه در آن بود بخون 

تازه تبديل يافته الجرم پنهان آغاز ناله و زارى كردم تا دشمنان خاندان اطالع نيابند و شماتت 
نكنند خاموش گشتم و بعد از اندك فرصتى آن خبر محنت اثر بمدينه رسيد در روضة الصفا از 

شرحبيل بن عون مرويست كه فرشته اى كه موكل است بر بحار بدرياى اعظم آمده و بالهاى خود 
را گشاده بانگى صعب كرده گفت اى اهل دنيا جامه اندوه و ماتم بپوشيد جهت فرزند مصطفى كه 

او را شهيد خواهند گردانيد و از آن دريا نزد خاتم االنبياء آمده گفت اى حبيب خدا دو قوم بر 
روى زمين با يكديگر جنگ خواهند كرد از امت تو و يكى از آن دو گروه فاسق و ظالم خواهند 
بود و فرزند ترا در زمين كربال بقتل خواهند رسانيد و اين خاك از تربت فرزند تست آنگاه يك 

قبضه خاك از زمين كربال بحضرت مصطفى داد و آنحضرت آن خاك را ببوئيد و بگريست و بر 
قاتل حسين عليه السالم نفرين كرد و آن خاك را بام سلمه رضى الّله عنها تسليم نموده و او را از 

كيفيت شهادت حسين خبر داد و فرمود كه اين قبضه خاك را نگاهدار و بهروقت درين نظر ميكن 
و چون به بينى كه بخون تازه تبديل يافته بدانكه واقعه فرزند من حسين نزديك رسيده است و در 
بعضى اخبار آمده است كه چون يكسال از عمر حسين بگذشت دوازده فرشته بصور مختلفه نزد 



رسول صلى الّله عليه و سلم آمده گفتند اى محمد بفرزند تو همان رسد كه بهابيل رسيد و باو آن 
مقدار ثواب دهند كه بهابيل داده اند و قاتل او را آن قدر گناه باشد كه كشنده هابيل را و از عبد الّله 

بن عباس رضى الّله عنهما روايتست كه گفت من ديدم جبرئيل را با فوجى از مالئكه كه همه از 
 غايت اندوه بالها گشاده بودند و ميگريستند و نزد رسول صلى الّله عليه 
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و سلم رفته جبرئيل قبضه خاك از تربت حسين بسيد ثقلين داد كه بوى مشك از آن خاك بمشام 
ميرسيد و بآن حضرت گفت كه اى حبيب خداى اين خاك فرزند تو حسين بن فاطمه است 

جمعى از مالعين در زمين كربال او را شهيد خواهند كرد رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه اى 
جبرئيل قومى كه فرزند مرا و فرزند دختر مرا بكشند فالح يابند روح االمين جواب داد كه نجات و 

فالح نيابند و خداى تعالى ميان دلها و زبانهاى ايشان اختالف پديد آرد و بصحت پيوسته كه 
هيچكس از قاتالن حسين رضى الّله عنه نماند كه پيش از مرگ فضيحت نشد و مبتال نگشت بقتل 

 يا بالى ديگر از آن بدتر رباعى 
 اى بوده فلك مدام شيداى حسين 

 
 بوسيده ملك خاك كف پاى حسين 

 از روى يقين در دو جهان رسوا گشت 
 

 هركس كه نمود قصد ايذاى حسين 

    

گفتار در ذكر امامت و خالفت آن مظهر لطف و رأفت و بيان اسباب سلوك يزيد در وادى 
 عصيان و مخالفت 

باتفاق علماء امت امر دين پرورى و امامت بعد از فوت امام حسن متعلق بامام حسين رضى الّله عنه 
بود و در نظر اهل بصيرت فرمان بردارى و طاعت آنحضرت بحسب شرع شريف واجب و الزم 

مينمود و حال آنكه معاويه باستظهار جمعى از اصحاب ظلم و ظالم پس از انتقال امام حسن بدار 
السالم كمر سعى و اهتمام بر ميان بست كه يزيد پليد را ولى عهد گرداند و از اشراف و اعيان بيعت 
بنام آن لعين بى دين بستاند و چون سگان شام و سگان عراق بيعت آن سرخيل ارباب شقاق را قبول 

كردند معاويه در سنه ست و خمسين از هجرت سيد المرسلين متوجه حجاز گشت و نخست 



بمدينه طيبه رفته تمامى متوطنان آن بلده طوعا و كرها ببيعت يزيد درآمدند مگر امام حسين و عبد 
الّله بن عمر و عبد الّله بن زبير رضى الّله عنهم كه بر آن معنى انكار نمودند و بروايتى عبد الرحمن 
بن ابى بكر صديق نيز با ايشان اتفاق فرمود و بقولى عبد الرحمن پيش از آن تاريخ وفات يافته بود 
القصه چون امام حسين با آن جماعت از بيعت يزيد احتراز فرمود معاويه با ايشان آنمقدار درشتى 

كرد كه از مدينه روى توجه بجانب مكه آوردند و معاويه نيز متعاقب ايشان بدان بلده رفته كرة بعد 
اخرى صالت و عطايا نزد امام حسين و رفقا فرستاد و گاهى بلطف و احيانا بعنف ايشانرا بر بيعت 

يزيد خواند امام حسين اصال رقم قبول بر انعام معاويه نكشيد و از بيعت يزيد اجتناب واجب ديد و 
عبد الّله بن عمر و عبد الّله بن زبير نيز با يزيد مبايعت ننمودند اما عطاياى معاويه را قبول نمودند و 

رد نكردند و معاويه از ساير مكيان بيعت ستانده بجانب شام بازگشت و چون حاكم شام بعالم 
آخرت شتافت و يزيد در دمشق بر مسند حكومت متمكن گرديد نامه اى بوليد بن عتبة بن ابى 

سفيان كه در آن زمان والى مدينه بود نوشت مضمون آنكه بيعت من از حسين بن على و عبد الّله 
بن عمر و عبد الّله بن زبير بستان و اگر بقدم قبول پيش نيايند سرهاى ايشانرا بشام فرست و چون 

 اين نامه بوليد رسيد و مضمونش 
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بوضوح انجاميد گفت (انا هللا و انا اليه راجعون) مرا با پسر فاطمه چه كار آنگاه مروانرا طلبيده و او 
را بر كيفيت مطلع گردانيده بساط مشورت ممهد ساخت مروان گفت فى الحال اين جماعت را 

طلب نماى و بر مبايعت يزيد تكليف فرماى اگر بقدم اطاعت پيش آيند فبها و اال همه را بقتل 
رسان بتخصيص حسين بن على و ابن زبير را وليد همان لحظه عبد الّله بن عمرو بن عثمانرا باحضار 

امام حسين و عبد الّله بن زبير مامور گردانيد و عبد الّله ايشانرا در مسجد يافته گفت امير شما را 
ميخواند اجابت كنيد ايشان گفتند تو برو كه ما متعاقب خواهيم آمد چون فرستاده وليد بازگشت 
عبد الّله بن زبير امام حسين را گفت كه آيا وليد با ما چه مهم دارد آنجناب جواب داد كه ظاهرا 
معاويه مرده است زيرا كه دوش من بخواب ديدم كه منبرش نگونسار گشته و آتش در سراى او 

افتاده و وليد ما را بجهة بيعت يزيد ميطلبد ابن زبير گفت اگر حال برينمنوال باشد چه خواهى كرد 
امام حسين رضى الّله عنه فرمود كه من هرگز با يزيد بيعت ننمايم و هنوز ايشان درين سخن بودند 

كه فرستاده وليد بازآمد كه امير انتظار شما ميكشد امام حسين بانك بر وى زد كه اينهمه تعجيل 



چيست اگر هيچكس نيايد اينك من مى آيم و قاصد آن سخن را بوليد رسانيده مروان گفت حسين 
غدر خواهد كرد و حاضر نخواهد شد وليد گفت خاموش باش اى مروان كه حسين غدار نيست و 

هروعده اى كه كند بوفا رساند و امام حسين رضى الّله عنه از مسجد مدينه نخست بخانه رفت و 
سى كس از موالى خويش را مكمل و مسلح گردانيده گفت همراه من بدار االماره آئيد و بر در 

سرا بنشينيد و اگر آواز مرا بلند شنويد بدان خانه درآئيد اما تا بر شما ظاهر نگردد كه كسى قصد 
من دارد متعرض هيچكس مشويد آنگاه آنحضرت نزد وليد رفت و وليد و مروان لوازم تعظيم 

بتقديم رسانيده سبب طلب را معروض داشتند امام حسين رضى الّله عنه گفت مناسب نيست كه 
چون من كسى خفيه بامر بيعت اقدام نمايد فردا كه اين خبر را با عامه اهل اسالم در ميان نهيد 

هرچه صالح باشد عمل نموده شود وليد گفت يا ابا عبد الّله سخن سنجيده گفتى بسعادت 
مراجعت فرماى اما مروان وليد را گفت كه اى امير دست از حسين بازمدار تا بيعت كند و اال 

سرش را از تن بردار كه ديگر بر وى قدرت نخواهى يافت امام حسين رضى الّله عنه در خشم رفته 
گفت اى پسر زرقا كرا يارا باشد كه نسبت بمن اين معنى را بخاطر گذراند هركه قصد من نمايد 

روى زمين را از خون او رنگين گردانم پس روى بوليد آورده گفت تو نميدانى كه ما اهل بيت 
نبوت و معدن رسالتيم و خانه ما محل آمد شد فرشتگانست اكنون با يزيد كه انواع فجور از وى 

صدور مى يابد چگونه بيعت كنيم فردا كه مجلس منعقد گردد آنچه گفتنى باشد بگوئيم و به بينيم 
كه سزاوار خالفت كيست و چون آواز آن امام سرفراز بلند شد مردمى كه بر در سرا بودند 

خواستند كه بقصد دست برد پاى در دار االماره نهند و امام حسين رضى الّله عنه تفرس اين معنى 
كرده بيرون شتافت و ايشانرا تسكين داده بمنزل شريف تشريف برد و مروان زبان بمالمت وليد 
گشاده او را بر گذاشتن امام زمن توبيخ نمود وليد جواب داد كه ويحك اى مروان تو مرا بقتل 

 حسين 
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امر مينمائى و الّله كه اگر شرق و غرب عالم را بمن دهند هرگز در خون حسين سعى نكنم زيرا كه 
ايزد تعالى در روز جزا بنظر رحمت در كشنده آنحضرت نخواهد نگريست مروان خاموش گشت 
وليد كس بطلب ابن زبير فرستاد و او درآمدن تعلل نموده چون شب شد متوجه مكه گشت و در 
آن ايام نوبت ديگر از نزد يزيد پليد در باب قتل آن امام سعيد شهيد نامه اى بوليد رسيده بروايتى 



وليد پنهانى آنحضرت را برين حال مطلع گردانيد و پيغام نمود كه مصلحت نيست كه درين بلده 
توقف نمائى بهر جانب كه خواهى توجه فرماى كه مرا با تو مهمى نيست و بقولى بى آنكه وليد اين 

معنى را اعالم نمايد امام حسين عزيمت بيت الّله الحرام كرده بعد از وداع روضه طيبه خير االنام 
عليه الصلوة و السالم شب جمعه چهارم شعبان سنه ستين از مدينه بيرون خراميد و در ضمان عافيت 

 و سالمت بمقصد رسيده روزى چندان مقام واجب االحترام را محل نزول همايون گردانيد نظم 
مبارك منزلى كان خانه را ماهى چنين 

  باشد
همايون كشورى كان عرصه را شاهى 

 چنين باشد

    

ذكر مراسله كوفيان بامام حسين عليه السالم و شهيد شدن مسلم بن عقيل به تيغ اصحاب ظلم و 
 ظالم 

چون امام عاليمقام حسين بن على عليهما السالم فضاى مكه مكرمه را بيمن مقدم شريف 
غيرت افزاى طارم فيروزه قلم ساخت اهالى بيت الّله الحرام بقدوم همايونش مبتهج و مسرور گشته 

صبح و شام بمالزمتش ميرسيدند و از بركت صحبت كيميا خاصيتش بحظى وافر محظوظ و 
بهره ور ميگرديدند و عبد الّله بن الزبير نيز بروايت اصح هرروز بخدمت سده امامت مى شتافت و از 
مالقات و مقاالت سيد جوانان بهشت فايده تمام و نصيبى الكالم مى يافت اما حقيقة ابن زبير رضى 

الّله عنه بر بودن امام زمن در مكه راضى نبود زيرا كه داعيه خروج و طلب خالفت داشت و 
ميدانست كه تا آنحضرت در حريم حرم باشد كسى متابعتش نخواهد نمود و لهذا يكى از اهل 

تاريخ مرقوم كلك بيان گردانيده كه (و كان الحسين اثقل خلق الّله على عبد الّله بن الزبير النه كان 
يطمع ان يبايعه اهل مكه فلما قدم الحسين اختلفوا اليه و كانوا يصلون معه و مع ذلك كان عبد الّله 
بن الزبير يختلف اليه بكرة و عشيا) و چون خبر تشريف بردن امام حسين به بيت الّله الحرام و عدم 

قبول بيعت يزيد لعنة الّله عليه مادامت الليالى و االيام بسمع كوفيان رسيد اعيان آن بلده در خانه 
سليمان بن صرد الخزاعى مجتمع گشتند و بر موافقت آن حضرت و مخالفت ارباب بدعت و شقاق 
اتفاق نموده مكتوبى بامام حسين در قلم آوردند مضمون آنكه سليمان بن صرد و رفاعة بن شداد و 
مسيب بن نخبة و حبيب بن مظاهر و محمد بن كثير و ورقاء بن عازب و محمد بن اشعث و فالن و 

فالن تحيت و سالم عرضه ميدارند و بمراسم شكر و سپاس الهى قيام و اقدام مينمايند كه دشمن تو 



و دشمن پدر تو كه بمكر و خديعت زمام امور حكومت بدست آورده بود و بهترين امت را 
 ميكشت و بدترين طوايف را زنده ميگذاشت هالك 
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ساخت و حاال پسر لعين او ميخواهد كه بى مشورت اهل بيت متصدى منصب رياست گردد و ما 
كه دوستان تو و شيعه پدر توئيم بايالت او راضى نيستيم و داعيه داريم كه در ركاب هدايت 

انتساب تو با اعداى دين مقاتله نمائيم و انفس و اموال خود را وقايه ذات مقدس و نفس نفيس تو 
گردانيم مأمول چنانست كه بزودى تشريف شريف ارزانى دارى كه ما بغير از نعمان بن بشير اميرى 

نداريم و هرگاه كه بسعادت مالزمت تو استسعاد يابيم او را از كوفه بيرون خواهيم كرد و 
اميدواريم كه بيمن اقدام خدام تو نظامى در امور ملك و ملت و مهام دين و دولت پديد آيد 
(فاقبل الينا فرحا مسرورا مباركا سديدا رشيدا اميرا مطاعا اماما خليفة مهديا) و اين مكتوب را 

مصحوب عبد الّله بن سلع همدانى و عبد الّله بن مسمع بكرى نزد آن مهر سپهر امامت و سرورى 
فرستادند و امام حسين رضى الّله عنه با آن دو شخص از ال و نعم هيچ نگفت و جواب مكتوب نيز 
ننوشت و اشراف كوفه متعاقب آن بشيرين مسهر الصيداوى و عبد الرحمن بن عبيد الّله بن االرحى 

را با پنجاه نامه ديگر كه مضامين آنها حكم فحواى مكتوب اول داشت نزد آنحضرت ارسال 
نمودند و همچنين هانى بن هانى السبعى و سعيد بن عبد الّله الخثعمى را با پنجاه نوشته ديگر 

فرستادند و از عقب اين دو كس شيث بن ربعى و حجاز بن الحر و يزيد بن الحارث و عروة بن 
قيس و عمرو بن الحجاج و محمد بن عمر بن عطارد كه در كوفه اعتبار بسيار داشتند نامه ديگر 
همراه سعيد بن عبد الّله الثقفى بمكه مرسل گردانيدند و چون اين طايفه متعاقب يكديگر بتقبيل 

بساط امامت مناط سرافراز گشتند و بقدر امكان در باب توجه آنحضرت مبالغه نمودند خاطر 
مباركش بر آن قرار يافت كه نخست مسلم بن عقيل رضى الّله عنه را بكوفه ارسال فرمايد تا از 
كوفيان بيعت بستاند آنگاه بنفس نفيس متوجه گردد الجرم در جواب مكاتيب رؤساء آن بلده 

قلمى فرمود كه اين نامه ايست از حسين بن على بگروهى از اهل ايمان اما بعد مكتوب شما رسيد و 
بر مضمون آن اطالع حاصل گرديد بدانيد كه من در حصول مقصود شما تأخير جايز نخواهم 

داشت و حاال برادر و پسرعم خويش مسلم بن عقيل را بآن صوب فرستادم تا حقيقت حال و صدق 
مقال شما را معلوم كند اگر بر سر سخن خود باشيد با او بيعت نمائيد و چون او مرا از مبايعت شما 



اعالم دهد بدانجانب شتابم بايد كه مسلم را يارى دهيد و جانب او را فرونگذاريد كه امامى كه 
بكتاب خداى تعالى عمل نمايد و عادل و عالم باشد با حاكميكه ظلم و فسق از وى صادر شود 

مساوى نبود و السالم و مسلم بن عقيل رضى الّله عنهما بموجب فرموده امام حسين عليه السالم آن 
مكتوب را گرفته مصحوب جماعتى از كوفيان روى بدانصوب آورد و در آن سفر جهت گم 
كردن راه مشقت بينهايت كشيد اما در ضمان سالمت بكوفه رسيد و در منزلى كه مشهور بدار 

مختار بن ابيعبيده بود نزول نموده شيعه امير المؤمنين على رضى الّله عنه بدانجناب آغاز آمد شد 
كردند و اظهار انقياد و اطاعت نموده جمعى كثير متقلد قالده بيعت گشتند و چون نعمان بن بشير 

كه از قبل يزيد امير كوفه بود ازين معنى وقوف يافت مردم را در مسجد جامع مجتمع ساخته بر 
 منبر رفت و زبان بتهديد و وعيد گشاده خاليق را از مخالفت يزيد
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بترسانيد و زياده ازين متعرض متوطنان آن بلده نگرديد بنابرآن مسلم بن سعيد الحضرمى و عمارة 
بن عقبة بن ابى معيط كه از منهيان يزيد بودند نامه اى بآن پليد نوشته او را از آمدن مسلم و ميل 
مردم ببيعت امام حسين عليه السالم اعالم نمودند و در آن كتابت مندرج گردانيدند كه اگر ترا 

بكوفه حاجتست مرديكه بصفت مهابت و سياست موصوف باشد و كما ينبغى تنفيذ و اوامر و 
نواهى تواند كرد بدينجانب ارسال فرماى و چون يزيد بر مضمون آن نوشته مطلع گرديد 

باستصواب سر جون روميكه وزيرش بود نامه بعبيد الّله بن زياد كه در آن زمان بحكومت بصره 
اشتغال داشت نوشت مضمون آنكه چون اين مثال بتو رسد كسى را از قبل خود بايالت بصره نصب 
كرده فى الحال بكوفه توجه نماى كه زمام حل و عقد آن ديار را نيز در قبضه اقتدار تو نهاديم بايد 
كه پس از وصول بدان بلده مسلم بن عقيل را كه از قبل حسين بن على بدانجا آمده بقتل رسانى و 

سرش بدمشق روان گردانى و چون اين كتاب به عبيد الّله بن زياد رسيد فرحناك شده بتهيه اسباب 
سفر مشغول گرديد در آن اثنا شنيد كه سلمان نامى از غالمان امام حسين رضى الّله عنه ببصره 

آمده و جهت دعوت اشراف آن بلده مكتوبى آورده آن شقى بتفحص آن امر اشتغال نموده 
سلمانرا پيدا كرده از وى بوعيد و تهديد اقرار كشيد كه مكتوب بنام كدام طايفه آورده بود آنگاه 
او را در حضور بصريان از ميان دو نيم زد و برادر خود عثمان بن زياد را در بصره حاكم ساخته از 

اعيان بصره منذر بن جارود و شريك بن اعور الهمدانى و مسلم بن عمرو الباهلى را همراه خود 



گردانيد و روى بكوفه نهاد در تاريخ احمد بن اعثم كوفى مسطور است كه چون پسر زياد نزديك 
كوفه رسيد توقف نمود تا قرب دو ساعت از شب بگذشت پس عمامه سياه بر سر بسته طيلسانى بر 
روى فروگذاشت و شمشيرى حايل كرده كمانى در بازو افكند و بر استر نشسته با خدم و حشم از 

راه بيابان بكوفه درآمد و حال آنكه مردم كوفه شنوده بودند امام حسين رضى الّله عنه از بيت 
الحرام متوجه اينجانب گشته و انتظار مقدم شريفش ميكشيدند و چون در آنشب از دور كوكبه 

عبيد الّله را ديدند گمان بردند كه امام حسين است كه ميآيد الجرم فوج فوج پيش ميآمدند و 
مراسم تحيت و تسليم بتقديم رسانيده ميگفتند مرحبا بك يابن رسول الّله قدمت خير مقدم و عبيد 
الّله بن زياد جواب سالم داده ديگر سخن نميگفت و چون بدار االماره رسيد نعمان بن بشير در را 
فروبسته ببام برآمد و بهمان تصور گفت يابن رسول الّله بازگرد و فتنه مينگيز كه يزيد اين بلده را 
بتو نگذارد امشب برو و بمنزل ديگر نزول فرماى تا فردا ببينم كه مهم بكجا ميرسد و مردم كوفه 

زبان بدشنام نعمان گشاده گفتند كه در باز كن كه اين فرزند پيغمبر است صلى الّله عليه و سلم و 
او در باب فتح باب تامل مينمود باالخره مسلم بن عمرو الباهلى بآواز بلند گفت اين امير عبيد الّله 

بن زياد است كه حسين بن على الجرم كوفيان متفرق گشته نعمان در قصر بگشاد تا عبيد الّله نزول 
نمود آن شب از غايت خشم كه بر باطن آن ناپاك استيال يافته بود با هيچكس سخن نگفت و روز 

 ديگر مردم را بمسجد جامع طلبيده منشور ايالت خود بر ايشان خوانده خلق را بعدالت 

 42، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

اميدوار ساخت و روز دوم باز مجمعى بهم رسانيده بتمهيد مراسم تهديد پرداخت و چون مسلم بن 
عقيل رضى الّله عنه بر وصول ابن زياد و خطبه او اطالع يافت متوهم گشته از سراى مختار بخانه 

هانى بن عروه مذحجى كه در سلك اشراف كوفه و اعيان شيعه منتظم بود رفت و بى دستورى 
بدان سراى درآمد و هانى از قدوم آنجناب خبر يافته از حرم بيرون شتافت و از كيفيت حال 

استفسار نموده مسلم گفت پناه بتو آورده ام تا مرا از شر اعداء صيانت نمائى و بلوازم ضيافت و 
محافظت من اقدام فرمائى هانى گفت مرا در ورطه عنا و تكليف انداختى و اگر بسراى من 

درنميآمدى ترا بازميگردانيدم اما حاال حمايت ترا بر ذمه خود واجب ميدانم آنگاه در حرم سراى 
خويش حجره خالى كرده مسلم را بدانجا برد و چون شيعه خبر يافتند كه مسلم كجاست فوج فوج 

بمالزمتش رفته بيعت مينمودند و مسلم ايشانرا سوگند ميداد كه بعهد خويش وفا نموده از غدر 



پرهيز نمايند تا بقولى زياده بر بيست هزار كس و بروايتى هژده هزار كس بر آن موجب با وى 
بيعت كردند در اين اثنا شريك بن اعور بصرى كه از كبار شيعه حيدر كرار بود در خانه هانى 

نزول نمود بيمار شد و عبيد الّله بن زياد بر مرض شريك وقوف يافته بوى پيغام فرستاد كه فردا 
بعيادت تو خواهم آمد و شريك مسلم بن عقيل را طلبيده گفت كه چون عبيد الّله بدينجا آيد 

فرصت نگاه داشته بزخم تيغ تيز پيكر آن بداختر را ريزريز ساز تا امارت كوفه بر تو قرار يابد و من 
متعهد ميشوم كه اگر صحت يابم بصره را نيز مسخر گردانم و روز ديگر عبيد الّله بن زياد بديدن 
شريك رفته شريك او را مدتى بسخن نگاهداشت و انتظار ميكشيد كه مسلم از نهان خانه بيرون 

آمده او را بكشد و مسلم نيز تيغ تيز كشيده ميخواست كه بسر عبيد الّله رود اما هانى او را سوگند 
داد كه اين حركت مكن كه مرا درين سرا اطفال و عورات بسياراند و از قتل اين لعين بيم آنست 

كه جگر ايشان خون گردد و مسلم در خشم شده شمشير از دست بينداخت و چون عبيد الّله از 
خانه هانى بيرون رفت شريك مسلم را طلبيده او را بجهت اهمالى كه در قتل آن سرخيل اهل 

ضالل كرده بود مالمتها نمود مسلم جواب داد كه مرا دو چيز ازين كار مانع آمد يكى كراهت 
هانى دوم ارتكاب غدر كه شيوه سالكان مسالك مسلمانى نيست شريك گفت و الّله كه اگر اين 

ملعون را ميكشتى كار تو استقامت ميگرفت و امارت تو درجه عليا مى پذيرفت و شريك بعد از سه 
روز از اين قيل وقال بجوار مغفرت ايزد متعال انتقال نمود و عبيد الّله بر وى نماز گذارد و القصه ابن 

زياد چون بر سرير حكومت كوفه متمكن گشت بجست وجوى مسلم كمر سعى و اهتمام بر ميان 
بست و غالمى معقل نام را سه هزار درهم داد تا نزد يكى از شيعه برده اظهار محبت اهل بيت كند و 
التماس مالقات مسلم بن عقيل نمايد و چون آن شيعى او را پيش مسلم برد آن وجه را بمسلم دهد 

تا بر وى اعتماد كنند آنگاه خبر بدان بداختر رساند و معقل بموجب فرموده بدين حيله با مسلم 
رضى الّله عنه مالقات كرده با عبيد الّله گفت كه او در خانه هانى بن عروه است و در آن روز 

 محمد بن اشعث و اسمأ بن خارجه بمجلس ابن زياد رفته آن لعين از ايشان پرسيد
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كه هانى بن عروه كجاست كه او را نمى بينم جواب داد كه بيمار است ابن زياد گفت كه مى شنوم 
كه بهتر شده است و بر در سراى خود مى نشيند آيا بچه جهت بسالم ما نمى آيد ايشان گفتند شرط 

تفتيش بجاى آورده امير را خبر دهيم و از دار االماره بيرون رفته با هانى مالقى شدند و آنچه ابن 



زياد گفته بود در ميان نهادند و او را سوار ساخته نزد عبيد الّله بردند و چون چشم ابن زياد بر هانى 
افتاد گفت (اريد حيوتك و تريد قتلى) هانى گفت ايها االمير چه واقع شده عبيد الّله گفت ازين 

بدتر چون تواند بود كه مسلم بن عقيل را بوثاق خود راه داده و خلق بسيار در حوالى آنمنزل جمع 
آورده هانى گفت اين سخن غيرواقع است و آن ضال مضل معقل را حاضر ساخته چون هانى او را 

ديد دانست كه حال چيست الجرم بزبان آورد كه اى ايها االمير من مسلم را بخانه خود طلب 
نداشتم او نيم شب بى دستورى بمنزل من درآمد و مرا حيا مانع شد از آنكه او را عذر خواهم و 

اكنون قبول نمودم و عهد كردم بعد از آنكه از خدمت مراجعت نمايم او را از وثاق خود اخراج 
كنم عبيد الّله گفت هيهات هيهات تو از پيش من بيرون نروى تا مسلم را حاضر نگردانى هانى 

گفت من هرگز اين كار نكنم و كسى را كه زينهار داده باشم بدست خصم نسپارم و درين باب 
ميان ابن زياد و هانى گفت و شنيد بسيار واقع شده آخر االمر مهم بغلظت و خشونت انجاميد و 
عبيد الّله چوبى بر هانى زد چنانچه بينى او شكست و خون بر روى وى فرودويد و هانى دست 

بقائمه شمشير سرهنگى از سرهنگان ابن زياد برده آن سرهنگ او را بگرفت و باشارت عبيد الّله در 
يكى از خانهاى كوشك محبوس گردانيد و بروايتى آن پير عزيز را كه هشتاد و نه سال از عمرش 

گذشته بود و بشرف صحبت حضرت رسالت مشرف گشته تعذيب بسيار كرد تا مسلم را بدو 
سپارد و هانى اصال آن معنى را قبول نفرمود و ابن زياد اشارت نمود تا او را ببازار برده گردن زنند 
و چون اين خبر منكر بسمع مسلم رسيد عرق عصبيت او در حركت آمده فرمود تا در اسواق كوفه 

ندا كردند كه اهل بيعت امام حسين رضى الّله عنه مجتمع كردند و قريب بيست هزار كس جمع 
شده در ركاب مسلم بن عقيل روى بقصد امارت نهادند و عبيد الّله در آن كوشك متحصن گشته 

بين الجانبين قتال و جدال بوقوع پيوست و نزديك بدان رسيد كه متابعان مسلم بر آن قصر دست 
يابند الجرم ابن زياد متوهم شده كثير بن شهاب و محمد بن اشعث و شيث بن ربعى و بعضى ديگر 

از اشقيا را كه با او بودند گفت كه بر بام قصر برآمده كوفيان را بترسانند و آن جماعت بموجب 
فرموده عمل نموده گفتند اى كوفيان بر جان خود ببخشائيد و خويشتن را در ورطه هالك 

ميندازيد كه اينك سپاه شام بمدد امير عبيد الّله ميرسد و او عهد كرده است كه اگر ترك فضولى 
نكنيد چون بر شما قادر گردد بى گناه را بجاى مجرم و حاضر را عوض غايب عقوبت كند و 
كوفيان از شنيدن امثال اين كلمات خايف و انديشناك شده بنابر شيوه ناستوده خويش طريق 



بى وفائى مسلوك داشتند و فوج فوج آغاز فرار كرده دفتر عهد و پيمان را بر طاق نشيان نهادند 
 چنانچه از آن همه مردم در آخر روز زياده 
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از سى كس يا ده كس احدى در مالزمت مسلم رضى الّله عنه نماند و مسلم جهت اداء صلوة عصر 
بمسجدى درآمده چون بيرون آمد آنجماعت را نيز نديد و قولى آنكه مسلم بعد از اين قضيه پناه 
بمحمد بن كثير برده محمد او را در خانه خود پنهان كرده مانند هانى بن عروه بفرموده ابن زياد 

كشته گشت و مسلم از آنجا بيرون آمده و نوبتى ديگر او را با سپاه ابن زياد محاربات دست داده 
باالخره نماز شامى در محله كنده بدر سرائى رسيد كه عورتى آنجا ايستاده بود و از آن عورت 
آب طلبيده ضعيفه او را آب داد مسلم بعد از آشاميدن آب بر در آن سرا بنشست عورت گفت 

شهريست پرآشوب و شب بيگاه است چرا بخانه خود نميروى مسلم جواب داد كه مردى غريبم از 
خاندان عز و شرف و منزلى ندارم اگر در خانه خويش مرا جاى دهى اميد است كه جزاى آن در 

دنيا و عقبى بتو رسد و آن ضعيفه از نام و نسب مسلم پرسيده چون حقيقت حال بر وى ظاهر گشت 
گفت (اهال و مرحبا) برخيز و قدم رنجه فرماى و روايتى آنكه مسلم در آخر همان روز كه قصر ابن 

زياد را احاطه كرده بود بخانه آن عورت كه طوعه نام داشت رسيد و طوعه بطوع و رقبت او را 
بخانه درآورده و موضع مناسب بنشاند و همان لحظه پسر آن ضعيفه بسروقتش رسيده بر كيفيت 

واقعه مطلع گرديد و روز ديگر در وقتى كه ابن زياد با حصين بن نمير مى گفت كه گرد محالت 
كوفه برآى و منادى كن كه هركس كه خبر مسلم بن عقيل را بياورد ده هزار درم بدو دهم آن 

پسر سر بگوش عبد الرحمن بن محمد بن اشعث برده گفت مسلم بن عقيل در خانه ماست و عبد 
الرحمن اين سخن را به پدر خود گفته محمد عبيد الّله را گفت (اصلح اللّه االمير البشارة العظمى) 

ابن زياد گفت آن چيست كه دايم از لفظ تو بشارت مى شنوم جواب داد كه مسلم بن عقيل در 
خانه يكى از متعلقان ماست طوعه نام و ابن زياد سيصد كس بمحمد بن اشعث داده او را بسر مسلم 

فرستاد و چون مسلم آواز سم ستور شنيد صالح پوشيده مانند شير خشمناك از آن منزل بيرون 
آمده بر ابن اشعث حمله نمود و چند كس را بضرب تيغ و سنان بر خاك هالك افكند و بقدر 

طاقت و توان شر دشمنان را از سر خود باز كرد و باالخره زخمهاى گران يافت و پشت بر ديوارى 
نهاده بايستاد و در آن حين لعينى كه او را بكير بن حمران ميگفتند شمشيرى انداخته لب زيرين آن 



جناب را بريد و مسلم در همان گرمى بيكضرب شمشير آن ملعونرا بدوزخ فرستاد و باز پشت بر 
ديوار نهاده ميگفت خدايا مرا يك شربت آب آرزوست و كوفيان اين مناجات مى شنودند و زهره 

نداشتند كه آب بدانجناب دهند باالخره پيرزنى قدحى از آبگينه پر كرده بدستش داد و چون مسلم 
قدح بر لب نهاد پرخون شد و آب آوردن آن نيك زن و پرخون شدن قدح تكرار يافته در نوبت 

آخر دندانهاى مسلم در قدح افتاد الجرم قدح را از دست بينداخت و يكى از اعوان محمد بن 
اشعث نيزه بر پشتش زد چنانچه بروى درافتاد آنگاه او را گرفته نزد ابن زياد بردند و آن لعين بقتل 

مسلم اشارت كرد و آنجناب عمر سعد را نزديك خود طلبيد و سه وصيت كرد اول آنكه درين 
 شهر هفتصد درم قرض دارم اسب و سالح مرا
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فروخته باداى آن قيام نمائى ديگر آنكه جثه مرا در محلى مناسب دفن فرمائى ديگر آنكه نامه 
بحسين بن على رضى الّله عنهما بنويس كه زينهار برسل و رسايل كوفيان مغرور مشو و بجانب 

عراق توجه مكن و عمر اين وصايا را بابن زياد گفته عبيد الّله گفت اى پسر عقيل هيچ كس مانع 
اداء دين تو نخواهد شد اما اختيار جسد تو در قبضه اقتدار ماست بهرچه اراده داشته باشيم در آن 

باب بجاى خواهيم آورد اما حسين بن على رضى الّله عنه اگر او قصد ما نكند ما نيز متعرض او 
نشويم و اگر طالب خالفت گردد خاموش نباشيم بعد از آن ميان مسلم بن عقيل و آن ملعون 
قال وقيل بتطويل انجاميده باالخره مسلم گفت (فاقض ما انت قاض يا عدو الّله فنحن اهل بيت 

موكل بنا البالء) و ابن زياد لعنه الّله فرمود تا مسلم بن عقيل را بر بام قصر برده گردن زنند و شامى 
كه از رحمت الهى بى نصيب بود بر آن حركت شنيع اقدام نموده مانند مدهوشان از بام پايان آمد و 

عبيد الّله از وى پرسيد كه ترا چه ميشود كه تغييرى تمام بحال تو راه يافته است جواب داد كه 
چون مسلم را كشتم مردى ديدم كه در برابر من آمد در غايت سوادلون و كراهت منظر و انگشت 
خود را بدندان ميگزيد و بقولى لب خويش را بدندان گرفته بود و من از آن شخص چنان ترسيدم 

كه مدة العمر از هيچ چيز همچنان نترسيده بودم ابن زياد متبسم شده گفت چون كارى بخالف 
عادت خود كرده اى دهشتى بر تو استيال يافته هيچ باك نيست و در روضة الشهدا مسطور است كه 
روايت اصح آنكه پسر بكير ابن حمران مسلم را شهيد كرده سرش پيش ابن زياد برده و تنش را از 
بام قصر بزير انداخت و ايضا در كتاب مذكور مزبور است كه دو پسر صغير مسلم بن عقيل محمد 



و ابراهيم نام در كوفه بخانه شريح قاضى مخفى بودند و بعد از واقعه مسلم ايشان نيز بر دست لعينى 
از نوكران ابن زياد كه موسوم بحارث بن عروة بود بقتل رسيدند و در منزهات رياض جنان بوصال 

 پدر بزرگوار خود واصل گرديدند نظم 

 دريغ و درد كه آن هردو نوجوان رفتند
 

بصد مالمت و حسرت از اين جهان 
 رفتند

 چو عندليب؟؟؟ دگر كنيم ناله زار
 

 كنون كه ياسمن و گل ز بوستان رفتند

 غم يتيمى و غربت نبودشان درخور
 

 بجانب پدر خويشتن روان رفتند

    

ذكر نهضت امام حسين عليه السالم از حرم ايزد سبحانه و تعالى و رسيدن بصحراى غم فرساى 
 كربال

بثبوت پيوسته كه در آن اوان كه هژده هزار نفر از كوفيان با مسلم بن عقيل رضى الّله عنه بيعت 
نمودند و نسبت بعترت طاهره نبويه اظهار ارادت و اخالص فرمودند مسلم بامام حسين نوشت كه 

(الرايد ال يكذب اهله و قد بايعنى من اهل الكوفة ثمانيه عشر الف رجل فاقدم فان الناس معك و ال 
راى لهم فى آل ابى سفيان) يعنى بدرستى كه كسى كه مسافران او را بجهت اختيار منزل ميفرستند 

 با اهل خود دروغ نميگويد و حال آنكه بيعت 
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كردند با من از اهل كوفه هژده هزار مرد پس تشريف قدوم ارزانى فرماى كه مردم با تو محبت 
دارند و ميل بآل ابى سفيان نمينمايند و چون اين مكتوب بامام حسين رضى الّله عنه رسيد آهنك 

سفر عراق فرمود و هرچند ابن عباس رضى الّله عنه آنحضرت را از آن حركت منع نموده بر اقامت 
حريم حرم تحريص كرد و بر اصابت راى خويش داليل معقوله بر زبان آورد بجائى نرسيد و امام 

حسين ابن عباس را گفت كه يابن عم كمال اشفاق ترا درباره خود معلوم دارم اما عزيمت من 
بجانب كوفه تصميم يافته است و بهيچ نوعى فسخ آن تيسيرپذير نيست و درين سفر سريست كه 

 بظهور خواهد آمد مصراع 



 دفع تقدير بتدبير نشايد كردن 

آنگاه ابن عباس رضى الّله عنهما آنحضرت را وداع كرده با چشم گريان و دل بريان روى بجانب 
مدينه آورد و امام حسين در سيم ذى الحجه كه بروايتى روز قتل مسلم بن عقيل بود با اهل بيت و 

موالى و شيعه خويش متوجه كوفه گشت و چون قرين فوز و نجاح بمنزل سفاح رسيد فر زدق 
شاعر كه از طرف عراق مى آمد بتقبيل ركاب همايونش مشرف گرديد و امام حسين از فرزدق 

پرسيد كه اهل عراق را چگونه گذاشتى جواب داد كه كوفيانرا بدان سان گذاشتم كه دلهاى ايشان 
با تو بود و شمشيرهاى ايشان بر تو و فرزدق آنحضرت را وداع كرده بمكه شتافت و امام حسين 

همچنان بجانب كوفه طى مسافت نموده چون ببطن الرمه رسيد مكتوبى مبنى از وصول نامه مسلم 
بن عقيل و مبنى بر توجه خويش در قلم آورده مصحوب قيس بن مسهر بكوفه روانه گردانيد و 

قيس در قادسيه بحصين بن نمير كه از قبل ابن زياد بمحافظت شوارع قيام مينمود باز خورد و 
حصين او را گرفته نزد عبيد الّله فرستاد و آن ملعون فرمود تا قيس را از باالى فصيل بخندق 

افكندند و چون امام حسين رضى الّله عنه از بطن الرمه كوچ كرده؟؟؟ رود رسيد بر يك جانب راه 
خيمه ديد پرسيد كه صاحب اين خيمه كيست جواب دادند كه زهير بن القين و قرة العين سيد 
ثقلين زهير را طلبيد زهير نخست اندك تعللى نمود و باالخره بخدمت سده امامت شتافته امام 

حسين او را بسلوك طريق رشاد و جهاد با اهل ظلم و عناد دعوت فرمود زهير سخن آنحضرت را 
بحسن قبول تلقى كرده با رنك افروخته از خيمه امام حسين رضى الّله عنه بيرون آمد و گفت تا 
خيمه او را از آنجا بركنده نزديك بخيام خدام امام واجب االحترام زدند و زوجه خود را طالق 
كرده رخصت داد كه همراه برادر خويش بكوفه رود و بعد از آنكه امام حسين رضى الّله عنه از 

زرود نيز روان گشت شخصى از طرف كوفه رسيد و خبر شهادت مسلم بن عقيل و هانى بن عروة 
را معروض گردانيد و جگرگوشه بتول از شنيدن آن واقعه ملول شده بعضى از اصحاب گفتند يابن 

رسول الّله ترا بخدا سوگند ميدهم كه بر خود و متعلقان ترحم نماى و هم ازين منزل مراجعت 
فرماى كه ما در كوفه كسى را نميدانيم كه بنصرت تو قيام نمايد اما بنى عقيل گفتند كه ما را بعد 
از مسلم زندگانى بكار نيست و بازنميگرديم تا همه كشته شويم امام حسين رضى الّله عنه فرمود 

(ال خير فى العيش بعد هؤالء) و از آنجا نيز حركت فرموده چون بمنزل زباله رسيد قاصد عمر بن 
 سعد بن ابى 
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وقاص بشرف خدمت اختصاص يافته مكتوب او را رسانيد و قضيه شهادت مسلم و هانى رضى الّله 
عنهما و واقعه قيس بن مسهر بتحقيق انجاميد بنابرآن جمعى از مردم كه از جوانب و اطراف 

بموكب همايون آنحضرت پيوسته بودند متفرق شدند و غير از اهل بيت و خواص در مالزمت 
ركاب امامت انتساب كسى نماند و چون قصر بنى مقاتل منزل آن امام خجسته شمايل گشت 

سراپرده بنظر انور آن حضرت درآمد كه اسبى نزديك بآن بر آخور بسته بودند و بعد از تفتيش 
بوضوح پيوست كه عبيد الّله بن حر الجعفى كه از جمله اعيان و شجاعان كوفه بود آنجا مى باشد و 

امام حسين رضى الّله عنه بخيمه عبيد الّله تشريف برده او را بمعاونت و مظاهرت خويش ترغيب 
فرمود عبيد الّله جواب داد كه بيقين ميدانم كه هركس دست در دامن متابعت تو زند از مثوبات 

اخروى حظى كامل يابد اما حال كوفيان بابن زياد پيوسته با تو در مقام عداوت اند و مالزمان 
ركاب هدايت انتساب تو در غايت قلت بنابران ظاهرا مغلوب خواهى شد و بآن خدائى كه مرا 
بمالقات تو سرفراز ساخته كه درين محل نفس در موت با من مسامحت نمى نمايد الجرم توقع 

ميدارم كه مرا از همراهى خود معاف دارى و اين ماديانرا كه ملحقه نام دارد و اين شمشير را برسم 
هديه از من قبول فرمائى امام حسين رضى الّله عنه فرمود كه بطمع اسب و شمشير بخيمه تو 

نيامده ام و رقم قبول بر آن هديه نكشيد و از خيمه عبيد الّله بيرون آمده روى براه نهاد و گويند كه 
بعد از استماع واقعه كربال عبيد الّله بر آن تقصير تأسفها خورد و مدة العمر در مقام ندامت مى بود 
كه چرا با آن حضرت همراهى نكردم و خود را بسعادت شهادت نرسانيدم ارباب اخبار آورده اند 

كه چون عبيد الّله بن زياد از توجه امام حسين رضى الّله عنه بجانب كوفه خبر يافت حصين بن 
نمير را با جمعى كثير بقادسيه فرستاد تا بضبط شوارع قيام نمايد و حصين حر بن يزيد رياحى را با 

هزار سوار بباديه ارسال داشت كه بهر كيفيت كه تواند امام حسين را بكوفه رساند و چون آن 
حضرت بمنزل عقيق رسيد شخصى از بنى عكرمه پيش آمده قرة العين خير العباد را گفت ابن زياد 

لشكرها بطلب تو فرستاده است و ايشان از قادسيه تا عذيب نشسته اند و انتظار تو ميكشند و بخدا 
سوگند كه تو نميروى مگر بسوى اسنه و سيوف مصلحت آنست كه مراجعت نمائى و بر اقوال 

كوفيان بى وفا اعتماد نفرمائى و چون اراده ازلى بشهادت اهل بيت حضرت رسالت متعلق گشته بود 
امام حسين بآن سخنان التفات نكرد و آن شخص را دعاء خير گفته روى براه آورد و تا بمنزل سراة 



نزول نمود و و شب آنجا بوده صباح روان شد و پس از آنكه آفتاب بوسط السماء رسيد حر بن 
يزيد با آن هزار سوار پديدار گشت كه در آن صحرا فرود آمده در سايه اسبان خود نشسته بودند و 
بعد از تفتيش معلوم شد كه حر داعيه دارد كه از آن قدوه احرار مفارقت احتيار نكند تا وقتيكه آن 
حضرت را بكوفه رساند و امام حسين در برابر آن لشكر نزول نموده چون وقت صلوة ظهر دررسيد 
به حر پيغام فرستاد كه تو با اصحاب خود عليحده نماز ميگذارى يا اقتدا بما ميكنى حر جواب داد 

 كه چون مانند تو مقتدائى باشد چرا عليحده نماز گذارم 
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 شعر
 بمحراب ابروت گر رو نيارم 

 
 -كجا درپذيرد خدا طاعت من

آنگاه حضرت امامت پناه باداء نماز پيشين قيام نموده حر و لشكر او اقتدا بدان حضرت كردند امام    
حسين پس از اداء نماز بر شمشير خود تكيه كرده باداء حمد و ثناء الهى و درود جناب 

رسالت پناهى مبادرت فرمود و كيفيت توجه خود را بجانب كوفه بنابر مكاتبات كوفيان بر زبان 
آورد و فرمود كه اگر حاال بر جاده عهود و مواثيق خود رسوخ داريد بتجديد بيعت پردازيد و اال 
بگذاريد تا مراجعت نموده بجانب حريم حرم بازگردم و مخالفان اين سخنان شنوده اصال جواب 

ندادند و چون نماز ديگر شد بدستور پيشين فريضه عصر را ادا كرد و امام حسين رضى الّله عنه 
همان سخنان را اعاده فرمود حر جواب داد كه ما از آن مردم نيستيم كه ترا بكوفه طلبيده اند و 
متابعت تو نمى توانيم نمود و ماموريم بآنكه ترا بكوفه رسانيم و امام حسين رضى الّله عنه كوچ 
فرموده روى براه حجاز نهاد و حر با اتباع خويش ميان آنحضرت و مقصد حايل گشت و بين 

الجانبين گفت وگوى بسيار واقع شده باالخره مهم بر آن قرار يافت كه فريقين بموافقت يك ديگر 
سالك طريقى گردند كه نه موصل بحجاز باشد و نه بكوفه و آغاز طى مسافت كرده منازل 

مى پيمودند تا بموضعى رسيدند كه موسوم است بكربال و از آنجا گذشته ميل به نينوى كردند در 
آن اثنا شتر سوارى رسيده مكتوبى از جانب ابن زياد بحر بن يزيد رسانيد مضمون آنكه چون اين 

نوشته بتو رسد بهر منزل كه رسيده باشى حسين را آنجا فرود آر و او را در موضعى موقوف دار كه 
از آب و گياه دور باشد و حر آنمكتوب شوم را بامام حسين رضى الّله عنه نموده گفت از امتثال 

اين مثال چاره اى نيست و در همين منزل فرود بايد آمد و هرچند آن حضرت از حر التماس فرمود 



كه تجويز نمايد كه در يكى از دو قريه كه قريب بكربال بود نزول فرمايند بجائى نرسيد الجرم 
همدران موضع كه مهبط آثار كرب و بال بود منزل گزيدند و بروايتى كه در روضة الشهداء 

مسطور است كه چون آن شهسوار فضاى امامت بكربال رسيد اسب آنحضرت از رفتار بازايستاد و 
امام حسين رضى الّله عنه پرسيد كه اين زمين چه نام دارد شخصى گفت ماريه فرمود كه شايد نام 
ديگر داشته باشد گفتند آرى اين موضع را كربال نيز ميگويند امام حسين رضى الّله عنه گفت اين 

زمين كرب وبالست و مكان ريختن خونهاى ماست و هم آنجا فرود آمده فرمود تا خيام برافراشتند 
 و دل بر قضاى ايزد تعالى نهادند بيت 

بار بگشائيد كاينجا خون ما خواهند 
  ويخت 

آب روى ما بخاك كربال خواهند 
 ريخت 

    

 ذكر توجه عمر بن سعد بحرب امام حسين و بيان كيفيت شهادت قرة العين سيد ثقلين 

غصه اين قصه جانسوز بمرتبه ايست كه قلم دو زبان شرح آن را رقم نمى تواند كرد و شكايت اين 
 حكايت محنت اندوز بمثابه ايست كه زبان نكته دان تفصيل آن را در حيز تقرير
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نمى تواند آورد طباع بلغاء داستان سرا مجال اطناب در آن باب ندارد و افكار فصحاء فضيلت انتما 
 تبيين آن حال را محال مى پندارد شعر

 چه گويم كه از هول اين داستان 
 

 بلرزد زمين و بترسد زمان 

 غم اين مصيبت چنان وافر است 
 

 كه كلكم ز تحرير آن قاصر است 

عرض حال بر سبيل اجمال آنكه در خالل احوال گذشته عبيد الّله بن زياد زمام ايالت مملكت رى    
را در قبضه اختيار عمر بن سعد بن ابى وقاص نهاده در آن باب مثالى نزد او فرستاد و قبل از آنكه 

عمر بدان واليت رود خبر وصول امام حسين رضى الّله عنه بكربال در كوفه شيوع يافت و ابن زياد 
عمر را گفت نخست مقاتله حسين بن على را پيش نهاد همت ساز آنگاه برى رفته بامر حكومت 

پردازد و عمر اول در قبول آن مهم اندك اهمالى نموده چون دانست كه اگر ارتكاب حرب امام 



حسين رضى الّله عنه نمى نمايد ابن زياد او را از امارت رى عزل مى كند با چهار هزار سوار يا پنج 
هزار سوار و پياده بكربال شتافت و در برابر نبيره خير البشر و پسر امير المؤمنين حيدر نزول نموده از 

عذاب روز محشر نينديشيد و همان لحظه قرة بن سفيان حنظلى را نزد سبط خاتم االنبياء فرستاد تا 
تفتيش نمايد كه بچه جهت بدان واليت تشريف ارزانى داشته و چون قرة بسده سنيه امامت رسيد و 
اداء رسالت نمود امام حسين رضى الّله عنه سبب توجه خود را تقرير فرموده گفت عمر بن سعد را 

بگوى كه مناسب آنست كه قرابت قريبه كه ميان ما و تست مالحظه نمائى و مرا از رفتن بجانب 
حجاز مانع نيائى قرة آنچه از قرة العين واليت شنيده بود با عمر گفته ابن سعد گفت الحمد لّله كه 

حسين داعيه مراجعت دارد و اميدوارم كه ميان من و او جنگ واقع نشود آنگاه نامه بعبيد الّله بن 
زياد نوشته از التماس امام حسين عليه السالم او را خبر داد و ابن زياد لعنه الّله در جواب قلمى كرد 

كه بيعت يزيد را بر حسين و اتباع او عرض كن و چون بامر مبايعت قيام نمايند مرا اعالم نماى و 
چون اين مكتوب بعمر رسيد نزد امام حسين رضى الّله فرستاد و آنحضرت جواب داد كه من 

هرگز مبايعت ننمايم و متابعت ابن زياد نكنم و اين سخن را آن ملعون شنوده در غضب شده سوار 
و پياده بسيار بمدد عمر بن سعد فرستاد و پيغام داد كه آب فرات را محفوظ ساز تا حسين و 

موافقان او از آن آب نتوانند آشاميد و عمر بن سعد لعنة الّله عليه عمرو بن حجاج را با پانصد سوار 
جهت ضبط آب تعيين كرد و اين صورت قبل از شهادت امام مظلوم بسه روز روى نمود و چون 

عطش بر اهل بيت ساقى كوثر غالب گشت امام حسين رضى الّله عنه برادر خود عباس بن امير 
المؤمنين على را با سى سوار و بيست پياده بآوردن آب مامور گردانيد و ميان عباس رضى الّله عنه 
و عمر و محاربه واقع شده عباس غالب آمد و مشكها پرآب كرده بمعسكر امام عالى گهر رسانيد و 
در آن ايام كه عمر بن سعد در برابر آن امام عاليمقام نشسته بود حسين رضى الّله عنه مكرر بواسطه 

و بى واسطه آن لعين را موعظه و نصيحت نمود و از وخامت عاقبت محاربت تخويف و تحذير 
 يوم ال ينْفَع فرمود و از خصومت خاتم االنبيا در روز جزا بترسانيد و از عقوبت ايزد سبحانه و تعالى 

  او را خبردار گردانيد و چون آن شقى بتصور حكومت مملكت رى مغرورمالٌ و ال بنُونَ 
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گرديده بود و پرده شقاوت بصر بصيرت او را پوشيده اصال از آن امر شنيع متقاعد نشد و در آن 
 اوقات بيتى چند گفته كه ترجمه آن اينست نظم 



 مرا بخواند عبيد الّله از ميان عرب 
 

 رسيد بر دلم از خواندنش هزار تعب 

مرا عمارت رى داد و گفت حرب 
  حسين 

قبول كن كه ازو ملك راست شور و 
 شغب 

 بملك رى دل من مايل است و ميترسم 
 

 كه بى گنه بكشم پادشاه ملك عرب 

چگونه تيغ كشم در رخ كسى كور 
  است 

شجاعت و نسب و علم و حلم و فضل 
 و ادب 

 سزاى قاتل او دوزخست و ميدانم 
 

 كه اين چنين عمل آرد خدايرا بغضب 

 ولى چو مينگرم در رى و حكومت آن 
 

 همى رود ز دلم خوف نار ذات لهب 

و چون خبر مالقات امام حسين رضى الّله عنه با عمر سعد بسمع عبيد الّله بن زياد رسيد نامه بوى    
نوشت مضمون آنكه من ترا بجنگ امام حسين فرستاده ام نه آنكه با وى مصاحبت نمائى بايد كه 

من بعد با وى طريق مدارا و مواسات مسلوك ندارى و اگر بحكم من راضى شود او را با اتباع 
بكوفه فرستى و اال همه را بكشى و مثله كنى و پشت و سينه حسين را در زير سم اسبان مضمحل 

گردانى و اگر ترا ارتكاب اين امر مكروه ميآيد امارت سپاه را بشمر بن ذى الجوشن بازگذارى و 
اين نوشته را مصحوب شمر نزد عمر فرستاد و عمر بداختر در همان نماز ديگر كه نهم محرم بود 

سوار گشته متوجه قتال آن سرور ابرار شد و در آن زمان امام حسين عليه التحية و الغفران سر بزانو 
نهاده بخواب رفته بود و خواهر آن حضرت زينب آواز مخالفان شنيده برادر بزرگوار خود را بيدار 

گردانيد امام حسين رضى الّله عنه گفت كه همين ساعت حضرت رسالت (ص) را بخواب ديدم 
كه فرمود تو بجانب ما خواهى آمد زينب طپانچه بر رخسار خود زد امام حسين در تسكين او 

كوشيد و چون ديد كه جمعى از مخالفان نزديك آمده اند عباس را با بيست سوار باستقبال آن فرقه 
ضالل فرستاد تا معلوم نمايد كه سبب حركت ايشان چيست و عباس از جمعيكه نزديك تر آمده 

بودند استفسار احوال نمود گفتند عمر بن سعد استكه متوجه جنگ حسين گشته است عباس گفت 
امشب ما را مهلت دهيد تا فردا مقاتله نمائيم و عمر درين باب با اصحاب شقاوت انتساب مشاورت 

نموده عمرو بن حجاج الزبيدى گفت اگر كفار ديلم اين التماس كنند بايد كه باجابت اقتران 
يابد؟؟؟ كه اين جماعت اهل بيت حضرت رسالت اند الجرم عمر بازگشته مقرر شد كه روز ديگر 

بامر حرب قيام نمايند بعد از آن امام حسين موالى و اهل بيت خود را جمع آورده فرمود كه (الحمد 



للّه على السراء و الضراء) اما بعد بدانيد كه من هيچكس را از اصحاب خويش باوفاتر و از اهل بيت 
خود نيكوكردارتر نديدم پس خدا همه شما را از من جزاء خير دهاد اكنون من رقبه شما را از ربقه 
بيعت خويش بيرون آوردم بايد كه امشب هريك از اصحاب من دست يكى از اهل بيت مرا گرفته 

در اطراف آفاق متفرق گردند تا ازين شدت فرج يابند مخالفان چون مرا حاضر بينند ديگريرا 
تعاقب ننمايند آنجماعت متفق اللفظ و المعنى جواب دادند كه امكان ندارد كه تا جان در تن و 

رمقى در بدن داشته باشيم از تو جدا شويم و فردا درين صحراء پركرب وبال با اعداء دين و دشمنان 
 عترت سيد المرسلين مقاتله خواهيم كرد
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 تا بسعادت شهادت رسيم مصراع 
 مائيم و خاك كويت تا جان ز تن برآيد

و چون امام حسين رضى الّله عنه دانستكه شيعه و اهل بيت او در طريق مهاجرت سلوك نخواهند 
كرد فرمود كه خيام را بيك ديگر نزديكتر نصب نموده در عقب معسكر خندقى كندند و آنرا از 
چوب و نى پر ساختند تا بهنگام التهاب نايره قتال آتش در آن زنند و دشمنانرا از آن ممر وصول 

بديشان ميسر نگردد و در تمامى آن شب امام حسين و اهل بيت و شيعه آنحضرت بطاعت و عبادت 
گذرانيده در وقت سحر خواب بر ديده قرة العين خير البشر غلبه كرد و چون بيدار شده فرمود كه 
در واقعه چنان ديدم كه سگى چند بر روى من بانك ميكردند و ميخواستند كه مرا بدندان بگيرند 

و در ميان آن كالب سگى بود پيسه كه جرأت زيادت ميكرد و بمن نزديك تر مى آمد و غالب ظن 
من آنستكه آنكس كه مرا خواهد كشت ابرص خواهد بود و در اثناء آن حال جد خود محمد 

رسول الّله (ص) را ديدم كه ميگفت اى پسر شهيد آل محمد توئى متوطنان چرخ برين و مالئكه 
عليين جمله در استقبال روح پاك تواند بايد كه امشب روزه نزد من گشائى تعجيل كن و 

ناخوشدل مباش كه بارى سبحانه و تعالى فرشته را از آسمان فرستاده تا خون ترا گرفته در شيشه 
سبز نگاه دارد اى برادران و ياران هالك من نزديك رسيده و مرا بزندگانى هيچ اميد نمانده از 

شنيدن اين سخن غلغله در ميان آل و اصحاب و اقربا و احباب آن امام عاليجناب افتاده آغاز فغان و 
 اضطراب كردند رباعى 

چون گشت عيان در آن سحر خواب 
 

 خونريخت ز چشم جمله احباب حسين 



 حسين 

 گردون بدريد جيب و اختر بگريست 
 

 از آه و فغان آل و اصحاب حسين 

و چون آفتاب عالمتاب از نهيب آن واقعه هائله لرزان شده بر بام اين حصار نيلى فام منزل گزيد و    
دست تقدير ايزدى جيب افق را در ماتم شهداء كربال چاك گردانيد عمر سعد لعنه الّله بتعبيه سپاه 

شقاوت دستگاه پرداخته عمرو بن الحجاج را در ميمنه بازداشت و شمر بن ذى الجوشن را بر ميسره 
گماشت و عروة بن قيس را سرخيل سواران و شيث بن ربعى را سردار پيادگان كرد و علم را بغالم 

خود زيد يا دريد سپرده روى بمعركه قتال آورد و عدد لشگر آن بداختر را از هفده هزار تا سى 
هزار گفته اند اما اكثر اهل خبر برانند كه عدد آن گمراهان بيست و دو هزار بود و چون امام حسين 

رضى الّله عنه مشاهده فرمود كه اهل ظالم جوق جوق بميدان قتال مى آيند بتعبيه اندك مردميكه 
در ركاب امامت انتساب بودند اشتغال نموده زهير بن القين را بميمنه ميمنت آئين فرستاد و ميسره 

سره را بوجود حبيب بن مظاهر تزيين داد و علم به برادر خويش عباس رضى الّله عنه تفويض 
فرمود و در آن روز بقول مشهور سى و دو سوار و چهل پياده در مالزمت شاهزاده بودند و چون 

صفوف هردو سپاه راست شد امام حسين از اسب فرود آمده بر شترى نشست و بميان هردو صف 
شتافته گفت اى كوفيان هرچند ميدانم كه سخن من در شما تأثير نخواهد كرد اما جهت الزام 

حجت كلمه چند القا خواهم نمود بايد كه گوش بجانب من داريد و مخدرات اهل بيت اين كالم 
محنت انجام را استماع فرموده نوحه و زارى آغاز كردند چنانچه آواز ايشان بسمع همايون امام 

 حسين رضى الّله عنه رسيد و متأثر گشته فرمود كه (ال حول و ال قوة اال بالّله العلى العظيم)
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و برادر و پسر خود عباس و على اكبر رضى الّله عنهما را گفت كه برويد و باين جماعت بگوئيد 
كه فردا شما را بسيار بايد گريست حاال خاموش باشيد و چون اين پيغام بديشان رسيد دم 

دركشيدند آنگاه حضرت امامت پناه بر سر سخن رفته نخست شمه از علو نسب و شرف حسب 
خويش تقرير نمود پس كيفيت مراسله كوفيان و سبب آمدن خود را بعراق شرح فرمود و اصحاب 
ضاللت لعنهم الّله آن سخنانرا شنوده لب بجواب نگشودند امام حسين رضى الّله عنه گفت الحمد 
لّله كه حجت من بر شما تمام شد پس يك يك از رؤساء كوفه را نام برده بر زبان مبارك راند كه 



شما نامها بمن نوشتيد و حاال نقض عهد نموده قصد خون من داريد كوفيان گفتند ما از آنچه 
ميگوئى وقوف نداريم و هيچ مكتوبى نفرستاده ايم امام حسين اشارت كرد تا يكى از خدام خرجين 
مكاتيب آن گروه بيدين را بنظر ايشان درآورد و آن مالعين انكار نموده گفتند اين نامها بى وقوف 

ما قلمى شده و از مضمون آن بيزاريم امام حسين چون انكار اهل ادبار را مشاهده فرمود از شتر 
فرود آمده بر اسب نشست و بصف خويش پيوست نقلست كه در اول آن روز محنت اندوز حسين 
رضى الّله عنه فرمود تا خندقى كه از عقب خيام هدايت انجام كنده بودند پرهيمه گردانيده آتش 

زدند و ملعونى موسوم بمالك بن عروة از سپاه عمر بن سعد بيرون آمده فرياد برآورد كه يا حسين 
ابشر بالنار امام بزرگوار جواب داد كه خداى بر من رحيم است و رسول مرا شفيع بارخدايا او را در 

آتش كش و چون مالك بازگشت پاى اسبش در كوى فرورفته از پشت زين متمايل شد و پاى 
شومش در ركاب مانده اسب بهرسو ميدويد تا او را بخندق آتش رسانيد و معنى (دعوة المظلوم 

 مستجاب) معلوم گرديد رباعى 
 اى معشر انبيا هوادار حسين 

 
 وى زمره اصفيا مددكار حسين 

 در آتش خشم ايزدى سوخته گشت 
 

 هركس كه نمود قصد آزار حسين 

آورده اند كه چون حر بن يزيد الرياحى رحمه الّله ديد كه لشكر كوفه و عمر بن سعد مستعد حرب    
امام حسين رضى الّله عنه شدند و بر قتل آنحضرت مبادرت خواهند نمود تازيانه بر اسب زده 

بموكب همايون پيوست و معروض داشت كه اى قرة العين رسول و الّله كه اگر گمان مى بردم كه 
اين قوم دست رد بر سينه ملتمس تو خواهند نهاد هرگز از خانه خويش بيرون نميآمدم اكنون كه 
كمال عصيان ايشان بوضوح انجاميد تائب بخدمت آمدم آيا توبه من مقبول خواهد بود يا نى امام 

حسين فرمود كه انابت تو درجه قبول دارد آنگاه حر اجازت طلبيده روى بمخالفان نهاده زبان 
مالمت بر ايشان بگشاد قولى آنكه كوفيان او را تيرباران كردند و روايتى آنكه آن جوانمرد با اعدا 
چندان نبرد كرد كه چهل سوار و پياده را بر خاك هالك انداخت و عاقبت زخمى گران يافته از 

پاى درآمد و هنوز رمقى از حيات باقى داشت كه او را نزد امام حسين رضى الّله عنه آوردند و آن 
سرور دست مبارك بروى او فرود آورده فرمود كه تو حرى چنانچه ترا مادر تو نام نهاده (و انت 
الحر فى الدنيا و االخرة) و بروايتى كه در روضة الشهداء مسطور است بعد از حر برادرش مصعب 

و پسرش على و غالمش غره كه ايشان نيز در آن روز از اهل شقاوت جدا شده بموكب هدايت 
 انتساب ملحق گشته بودند متعاقب 
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يكديگر بميدان رفتند و هريك جمعى از دشمنان را بتيغ بيدريغ گذرانيده باالخره شهيد شدند و 
ايضا از سياق كتاب مذكور چنان بظهور مى پيوندد كه در آن روز اول كسيكه از لشگر عمر لعنه 
الّله بميدان رفته مبارز خواست سامر ازدى بود و از سپاه حضرت امامت پناه زهير بن حسان ازدى 

بمحاربه سامر شتافته نيزه بر دهنش زد كه از پس سرش بيرون آمد آنگاه زهير در برابر قلب لشگر 
عمر رفته و نام و نسب خود ظاهر كرده مبارز طلبيد و بيست و هفت كس را از اشقيا كه متعاقب 

يك ديگر با او قتال مى نمودند بقعر جهنم روان گردانيد و باالخره شربت شهادت چشيد اما در 
روضة الصفا مسطور استكه نخستين كسيكه بعد از حر بن يزيد متوجه حرب اعدا گرديد برير بن 

حضير الهمدانى بود و از آن لشكر جاهل يزيد بن معقل با برير مقابل شده برير تيغى بر فرق آن 
لعين زد كه بدماغش رسيد آنگاه بحر بن اوس الضبئى بجنگ برير مبادرت نموده او را بدرجه 
شهداء رسانيد و برين قياس در آن روز محنت اساس يكيك از محبان خاندان رسالت بميدان 

ميرفتند و جمعى از دشمنان را بآتش دوزخ فرستاده باالخره برياض بهشت ميشتافتند تا كار بجائى 
رسيد كه در مالزمت ركاب امامت اياب غير از اوالد و اخوان و برادرزادگان و پسران جعفر طيار و 

بنو عقيل رضى الّله تعالى عنهم هيچكس نماند و صحراء كربال از خون شهداء شفق گون شده 
 چشم زمانه از مشاهده آن حال زار عترت سيد ابرار اشك خونين افشاند رباعى 

 دردا كه نگون شد علم آل حسين 
 

 شد غرقه بخون كسوت اقبال حسين 

 خون شفق از ديده فروريخت سپهر
 

 چون ديد بدشت كربال حال حسين 

و اول كسيكه از اقرباء نور ديده مرتضى كه قدم در ميدان كربال نهاده با آن اشقيا قتال كرد عبد    
الّله بن مسلم بن عقيل بود و او قرب بيست كس از لشگر نحس عمر سعد را بقتل رسانيده آخر 

 االمر بزخم نيزه نوفل بن مزاحم حميرى يا عمرو بن صبيح صيداوى شهيد گرديد بيت 
 سرو سهى فتاد بروى زمين دريغ 

از باغ ناز رفت تذروى چنين دريغ و بعد از شهادت عبد الّله اعمامش جعفر و عبد الرحمن ابناى 
عقيل بميدان شتافته چند كس را بآب تيغ آتشبار بدوزخ فرستادند و آخر االمر هردو بر خاك 
هالك افتادند آنگاه محمد بن عبد الّله بن جعفر الطيار با آن قوم نابكار آغاز كارزار كرده شر 

ايشانرا مندفع ميگردانيد تا وقتيكه طاير روح مقدسش بجانب رياض بهشت پرواز نمود و چون عون 



بن عبد اللّه برادر نيك اختر خود را در ميان خاك و خون افتاده ديد بمعركه خراميده قاتل او را 
بقعر جهنم رسانيده جنگ ميكرد تا او نيز شربت شهادت چشيد و پس از آنكه اين دو خواهرزاده 

آزاده امام حسين عليه السالم بدار السالم شتافتند نوبت برادرزادگان عالى مكان رسيده نخست عبد 
الّله بن حسن كه بوفور حسن و جمال و كثرت فضل و كمال از اقران و امثال امتياز داشت آغاز 

قتال كرده بهر حمله يكى را از اهل ضالل بعذاب و نكال گرفتار گردانيد و آن ظالمان از خداى 
 نترسيدند و جوانى چنان را شربت شهادت چشانيدند رباعى 

 با چنين سنگ دلى ها كه از آن قوم آمد
 

 ز آسمان سنگ نباريد زهى مستنكر

 اين چنين واقعه اى حادث و آنگاه هنوز
 

 چرخ گردان و فلك روشن و خورشيد
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 انور

آنگاه برادر عبد الّله قاسم بن حسن كه بحسب صورت و سيرت شبيه حضرت رسالت بود از عم 
بزرگوار خويش رخصت طلبيد كه بميدان رود و امام حسين رضى الّله عنه نخست امتناع نموده 

باالخره بنابر كمال مبالغه و الحاح او را اجازت داد قاسم روى بقتال ظلمه كوفه نهاده رجزى خواند 
 كه بيت اولش اينست شعر

 ان تنكرونى فانا فرع الحسن 

سبط النبى المصطفى المؤتمن و با وجود صغر سن آن خلف صدق حسن سالم الّله عليهما 
محاربه اى نمود كه دوست و دشمن آواز تحسين باوج عليين رسانيدند و بروايت ابى المؤيد 

خوارزمى سى و پنجكس بزخم تيغ و سنان آنجوان عاليشان بقتل رسيدند و باالخره عمرو بن سعد 
ازدى لعنه الّله بواسطه عدم سعادت ازلى شمشيرى بر فرق آن قرة العين مرتضى على رضى الّله عنه 

زد چنانچه بروى درافتاد و قاسم فرياد برآورد كه (يا عماه ادركنى) حضرت امامت پناه چون 
برادرزاده خود را بدان حال ديد مانند شيرى خشمناك كه بصيد نخجير شتابد بجانب عمرو شتافت 

و بيك ضربت شمشير دست آن بدبخت را قلم كرد و زبان بنفرين ابن طلحه بى دين گشاده 



برادرزاده نازنين خود را بميان ساير شهيدان اهل بيت رسانيد پس برادران امام حسين رضى الّله عنه 
متعاقب يكديگر بامر قتال اقبال نموده هريك جمعى از اصحاب ضالل را كشته شهيد شدند و 

چون عباس بن على عليه السالم بدار السالم خراميد امام حسين سالم الّله عليه گفت (اآلن انكسر 
 ظهرى و قلت حيلتى) يعنى اين زمان پشت من شكست و اندك شد چاره من نظم 

 برفت آن يار و من بيچاره گشتم 
 

 ز كوى خوشدلى آواره گشتم 

و بعد از عباس بن على عليه السالم على اكبر بن حسين عليهم السالم كه جوانى بود در كمال حسن    
و جمال و هژده سال از عمر عزيزش درگذشته بود روى بجنگ آن مالعين آورد و بروايت بو 

المؤيد خوارزمى آن مقدار كوشش كرد كه صد و بيست كس از لشگر عمر بزخم تيغ بيدريغش 
بنار سقر پيوستند و چون على اكبر زخمهاى گران يافت نزد والد نامدار خود شتافته گفت اى پدر 

مرا تشنگى ميكشد هيچ شربتى آب دارى كه بمن دهى تا بار ديگر با اين گروه خاكسار كارزار 
كنم و آن امام عاليمقدار زمانى زبان قرة العين خود را مكيد و خاتم خود را نيز بوى داد تا بمكيد و 

اندكى تشنگى او تسكين يافته باز آغاز حرب كرد و درين نوبت نيز جمعى از دشمنان را كشته 
آخر االمر منقذ بن مرة العبدى عليه لعاين الّله تيغى بر فرق مبارك او زد چنانچه از پاى درآمد و 
امام حسين سالم الّله عليه ثمراة الفؤاد خود را بر آن منوال ديده بيطاقت گرديد و اشك از ديده 
همايونش روان شده مخدرات سراپرده عصمت از شدت آن مصيبت آغاز ناله و افغان كردند و 
 مالئكه آسمان و متوطنان رياض رضوان را بگريه و زارى و خروش و بيقرارى درآوردند رباعى 

 اى گشته عيان نزد تو اطوار حسين 
 

 در لطف و كرم شنيده آثار حسين 

 در تعزيتش ز ديده خونريز مدام 
 

 يادآر ز ديده گهربار حسين 

و چون على اكبر بجوار مغفرت ايزدى پيوسته از حوض كوثر سيراب شد در مالزمت امام    
عاليجناب از جنس رجال هيچكس نماند مگر امام زين العابدين كه پهلو بر بستر ناتوانى داشت و 
 يك برادر خوردسالش عمر نام و نبيره شيرخواره امام حسين محمد نام و امام حسين عليه السالم 
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بعد از وقوع مصيبت على اكبر بدر خيمه حجله نشينان تتق كرامت رفته فرمود كه برادر زاده مرا 
بياوريد تا وداع كنم و آن شكوفه گلزار مرتضوى را پيش آورده در اثناء آنكه امام حسين عليه 



السالم بوسه بر رخسارش ميزد تيرى بر مقتل آن طفل آمد و بروايتى كه در كشف الغمه و بعضى 
ديگر از كتب معتبره مسطور استكه عبد الّله بن الحسين سالم الّله عليهما برينمنوال شهادت يافت و 

از روضة الشهداء چنان مستفاد ميگردد كه در وقتيكه هيچكس با امام حسين نماند آن حضرت 
طفل شيرخواره خود را كه على اصغر نام داشت و از تشنگى اضطراب مينمود در پيش زين گرفته 

بميان هردو صف برد و آواز برآورد كه اى قوم اگر من بزعم شما گناه كارم اين طفل گناهى ندارد 
و او را يكجرعه آب دهيد يكى از آن مالعين بى دين كه او را حرملة بن كاهل ازدى ميگفتند 

تيرى از شست رها كرده آن تير بحلق شاهزاده مظلوم رسيد و از جانب ديگر بيرون رفت و 
آنحضرت غنچه نورسته باغ واليت را بمادرش رسانيده فرمود كه بگير فرزند خود را كه از حوض 

كوثر سيراب گرديد نوبت ديگر افغان و شيون از خاندان امام زمن بلند شد و در فراق آن شكوفه 
 رياض نبوت زبان حال هريك از مخدرات استار كرامت بمضمون اين مقال گويا گشت كه نظم 

 رفتى و سير نديده رخ تو ديده هنوز
 

گوش يك نكته ز لبهاى تو نشنيده 
 هنور

 چيد دست اجل اى غنچه نورسته ترا
 

گلى از شاخ عمل دست تو ناچيده 
 هنوز

در تاريخ ابو المؤيد خوارزمى و بعضى ديگر از نسخ محبان عترت بنى هاشمى مذكور استكه چون    
امام حسين عليه السالم در صحراء كربال تنها ماند مانند كسيكه دل از حيات برگرفته باشد روى 

بمخالفان آورد مبارز خواست و چندين كس از ابطال رجال واحدا بعد واحد بقتال آنحضرت 
مبادرت نموده كشته گشتند و عاقبت شمر بن ذى الجوشن لعنة الّله عليه با جمعى كثير بميدان 

كارزار شتافته بعد از كوشش بسيار ميان آن امام بزرگوار و خيمها حائل شدند و بعضى از مالعين 
خواستند كه بخيام درآمده غارت كنند امام حسين رضى الّله عنه گفت كه اى آل ابو سفيان اگر 

شما را دين نيست از عار نمى انديشيد كه متعرض حرم من ميشويد شمر پرسيد كه اى حسين 
مقصود تو چيست فرمود كه اگر غرض شما قتل منست اينك من ايستاده ام و با شما محاربه 

مى نمايم بايد كه نگذارى كه كسى بحرم من درآيد شمر گفت اى پسر فاطمه اين ملتمس مبذول 
است آنگاه آنجماعت را از توجه بجانب خيام مانع شد و آن قوم نابكار بهيأت اجتماعى روى بآن 

قدوه اخيار آورده على التعاقب و التوالى حمالت ميكردند و آنحضرت در مدافعه ميكوشيد و 
چون تشنگى بر وى غالب ميشد بجانب فرات مى تاخت و آن مخاذيل حايل گشته نميگذاشتند كه 



بكنار آب رسد در آن اثنا لعينى كه كنيتش ابو الحنوق بود تيرى بر پيشانى نورانى امام حسين عليه 
السالم زد و آنحضرت تير را بيرون كشيده خون بر روى همايونش فرودويد و حسين رضى الّله 

عنه زبان بنفرين آن مالعين گشاده اعدا دست بتير و كمان و سيف و سنان بردند و چون هفتاد و 
دو زخم تير و نيزه ببدن مباركش رسانيدند ضعف بر وى غلبه كرده بايستاد و سنگى بر پيشانى 

 آنحضرت آمده بشكست و ميخواستكه 
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خون را پاك سازد كه ناگاه تيرى ديگر رسيد و امام حسين عليه السالم آن تير را بيرون كشيده 
خون از سر زخم بسان آب از ميزاب در سيالن آمد و آن سرور دست پرخون بر سر و روى 

همايون ماليده فرمود كه باين هيأت با جد خود محمد رسول الّله صلى الّله عليه و سلم مالقات 
 خواهم كرد رباعى 

 افسوس ز قامت همايون حسين 
 

 صد حيف از آن عارض گلگون حسين 

 دردا كه ز جور دشمن دون حسين 
 

 آميخت بخاك كربال خون حسين 

و در آن حين كه ضعف بآن امام كرامت قرين راه يافته بود يك يك و دودو از جيش عدو پيش    
آمده از مهابت آن حضرت بازميگشتند و بعضى مكروه ميداشتند كه روز قيامت بخون آن مهر 

سپهر امامت مآخذ گردند باالخره بنابر مبالغه شمر لعنة الّله عليه جمعى از مالعين رو بقتل قرة العين 
سيد الثقلين آوردند و زرعة بن شريك شمشير بدست چپ آنحضرت رسانيده كتف مباركش را 

جدا ساخت و سنان بن انس تيرى بر سينه فرخنده اش زد و صالح نامى طالح فرجام نيزه بتهى گاه 
حضرت امامت پناه رسانيده آنحضرت بر زبر خاك افتاد و عمر سعد لعنه الّله درين محل پيش آمد 
زينب بنت على بن ابيطالب عليهما السالم گفت اى عمر شرم نمى دارى كه درين زمان چشم بروى 
ابو عبد الّله ميگشائى و عمر خجل گشته و آب از ديده شومش روان شده بطرف ديگر رفت آنگاه 

بتحريض شمر لعين زرعة بن شريك و سنان بن انس مهم آنحضرت را باتمام رسانيدند و طايفه 
گفته اند كه آن امر قبيح از خولى بن يزيد بوقوع انجاميد و عقيده زمره آنكه نصر بن خرشه كه 

مبروص بود امام حسين عليه السالم را بينداخت و دست بر محاسن مباركش زده آنحضرت گفت 
توئى آن ابرص كه ترا بخواب ديده بودم و مرا خواهى كشت و فرقه اى گفته اند كه شمر بن ذى 



الجوشن كه او نيز علت برص داشت بدان حركت منكر اقدام نمود و امام حسين رضى الّله عنه او 
را گفت تو آن سگى كه بخواب ديدم كه قصد من ميكرد شمر گفت اى پسر فاطمه تو مرا بكالب 

تشبيه ميكنى آنگاه سر مباركش را از بدن قطع نمود و عمر سعد لعنة الّله عليه ده سوار را گفت تا 
 اسب بر زبر جسد مطهرش راندند مثنوى 

 ندانم چرا آن زمان كربال
 

 نشد بر عدو پر ز تيغ بال

 چرا خون نباريد چشم سپهر
 

 چرا گشت روشن دگر ماه و مهر

 چرا سلك ايام درهم نشد
 

 چرا ماه و سال جهان كم نشد

 درختان بستان بفصل بهار
 

 چرا ميتوه غم نياورد بار

 صنوبر بناخن چرا رو نخست 
 

 چو غنچه دلش ته بته خون نه بست 

 چرا گل ز بيداد قوم حسود
 

 نپوشيد همچون بنفشه كبود

 چرا سوسن از غصه محزون نشد
 

 چو الله چرا غرقه در خون نشد

 چرا نرگس از غم نباريد خون 
 

 نشد جام زرين او سرنگون 

در تاريخ احمد بن اعثم كوفى مسطور است كه مقارن شهادت آن مهر سپهر سيادت غبارى سرخ    
پديد آمده جهان تاريك شد چنانچه مردم يكديگر را نديدند و گمان بردند كه مقدمه عذاب الهى 
است و بعد از لحظه غبار ارتفاع يافت و اسب حسين رضى الّله عنه رميده بهرجانب دويدن گرفت 

و پس از ساعتى باز آمده موى پيشانى خود را بخون آنحضرت آغشته ساخت و ابو المؤيد 
خوارزمى گويد كه آن اسب چندان سر بر زمين زد كه نفسش منقطع شد و چون اهل بيت حضرت 

 رسالت اسب آن شهسوار عرصه 
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 كرامت را بى خداوند ديدند فرياد و زارى و شيون و بيقرارى باوج فلك زرنگارى رسانيدند نظم 
پير گردون زين مصيبت جامه جان 

  چاك زد
 خسرو انجم كاله سرورى بر خاك زد

قامت گردون دوتا شد چهره مه شد 
  سياه 

 برق اين آتش مگر بر قبه افالك زد

   



و شمر بن ذى الجوشن با جمعى از آن قوم پرمكر و فن (عليهم لعائن الّله) بخيام امام حسين درآمد 
و آنچه يافتند غارت و تاراج كردند و شمر لعين قصد قتل امام زين العابدين نمود اما حميد بن 

مسلم با عمر سعد او را از آن حركت مانع آمدند و آن دوزخيان بروايت بعضى از مورخان آتش 
در خيمهاى اهل بيت خاتم االنبيا زدند و دود از دودمان واليت برآوردند نقلست كه اسحق 

حضرمى پيراهن امام شهيد را از تن مباركش بيرون كشيد و بعلت برص مبتال گرديد و بروايت 
احمد بن اعثم كوفى هرلعينى كه آن پيراهن را پوشيده بمرض عظيم گرفتار گشته موى سر و روى 
او فروريخت و شخصى كه سراويل آنحضرت را در پاى كرد فى الحال زمين گير شده تا آخر عمر 
نتوانست كه از جاى برخيزد و بقولى دستهاى آخذ سراويل امام حسين كه بحر بن كعب نام داشت 

در تابستان مانند چوب خشك مى شد و در زمستان ريم و خون از آن سيالن مينمود و ملعونى كه 
دستار آن سرور را برآورده بر سر بست بزحمت جذام مبتال آمد و بدبختى كه زره را دربر كرد 
ديوانه شد و ندانست كه چكند و چگويد و قيس ابن اشعث بن قيس قطيفه آنحضرت را گرفته 

بقيس قطيفه مشهور گشت و بزشت ترين وجهى از عالم درگذشت در روضة الصفا مسطور است 
كه هفتاد و دو كس از اهل بيت و قرابتان و شيعه امام حسين رضى الّله عنه در كربال بدرجه بلند 

شهادت رسيدند و از موالى آنحضرت در آن روز دو كس نجات يافتند يكى مرقع بن ثمامه اسدى 
و ديگرى غالم ام سكينه كه زوجه امام مظلوم بود و همچنين از اوالد آنحضرت دو نفر باقى ماندند 

يكى على بن الحسين عليه السالم كه مرضى داشت و ديگرى عمر بن الحسين كه چهارساله بود و 
همان لحظه كه آن واقعه هائله روى نمود عمر بن سعد ملعون سر مبارك امام حسين را نزد ابن 
زياد ارسال داشت و خود آن شب در كربال توقف كرده روز ديگر علم عزيمت بجانب كوفه 

برافراشت و بعد از مراجعت عمر اهل قريه غاضريه اجساد شهدا را هم در آن سرزمين كه مطاف 
ساكنان سپهر برين است دفن كردند در كشف الغمه مسطور است كه چون فرستاده عمر بن سعد 

 كه بشير بن مالك نام داشت آن سر مكرم را پيش عبيد الّله زياد نهاد و اين رجز خواند كه شعر
 امال ركابى فضة و ذهبا

 
 فقد قتلت الملك المحجبا

 و من يصلى القبلتين فى الصبا
 

 قتلت خير الناس اما و ابا

 و طعنته بالرمح حتى انقلبا
 

 ضربته بالسيف صارت عجبا

   



و خبرهم اذ كزيد النبا و عبيد الّله از شنيدن اين سخن در غضب شده گفت چون مى دانستى كه 
حسين همچنين كسى است او را چرا كشتى و الّله كه از من چيزى بتو نرسد و هرآينه ترا باو ملحق 

 (و كَذلك نُولِّي بعض الظَّالمينَ بعضاً بِما گردانم آنگاه بضرب عنق او فرمان داد و مضمون آيت 
 بوضوح پيوست و ايضا در همان كتاب و بعضى ديگر از نسخ معتبر مسطور است كانُوا يكْسبونَ)

 كه در وقتى كه سر مبارك امام حسين نزد
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ابن زياد لعنه الّله نهاده بود چوبى كه در دست داشت بر لب و دندان همايون آن سرور مينهاد زيد 
بن ارقم كه يكى از حضار مجلس بود گفت اين چوب را از اسنان حسين دور دار كه بارها ديده ام 
كه رسول (ص) بوسه بر آن موضع ميزد و بآواز بلند بگريست و طايفه اى با وى موافقت نموده ابن 
زياد زيد را گفت اگر ترا كبر سن و خرافت درنمى يافت گردنت ميزدم زيد بن ارقم گفت كه اى 

معشر عرب خداى تعالى از شما خشنود مباد كه پسر فاطمه را كشتيد و ابن مرجانه يعنى عبيد الّله 
بن زياد را بر خود امير گردانيديد و بصحت پيوسته كه عموم تعزيت امام حسين رضى الّله عنه 

بمرتبه اى بود كه جنيان در آن مصيبت نوحه و زارى و گريه و بيقرارى مى نمودند چنانچه يكى از 
ثقات گويد كه با مردى از قبيله طى گفتم كه بما رسيده است كه شما نوحه جنيان را بر امام حسين 
شنيده ايد گفت آرى هيچ آزاد و بنده را از اين قبيله نپرسى كه ترا از اين معنى خبر ندهد گفتم من 
دوست ميدارم كه از تو بشنوم آنچه خود از ايشان شنوده اى جواب داد كه من از ايشان شنيده ام كه 

 ميگفتند شعر
مسح الرسول جبينه فله بريق فى )

  الخدود
 ابواه من عليا قريش و جده خير الجدود

و مشهور است كه چون اين خبر محنت اثر بمدينه رسيد حاكم آنجا عمرو بن سعيد بن العاص    
خطبه اى خوانده اظهار بشاشت كرد شب مردم مدينه آواز كسى شنيدند كه اين ابيات ميخواند و 

 صاحب آنرا نديدند شعر
 ايها القاتلون جهال حسينا)

 
 ابشروا بالعذاب و التنكيل 

 كل اهل السماء يدعوا عليكم 
 

 من نبى و ماليك و قبيل 



 قد لعنتم على لسان ابن داود
 

 و موسى و صاحب االنجيل 

    

ذكر مراجعت عمر بن سعد و ساير جهال از بيابان كربال و بردن ايشان اهل بيت را پيش ابن زياد و 
 فرستادن آن ملعون عترت طاهره را نزد سردفتر اصحاب فسق و فساد

محبان خاندان نبوى و مخلصان دودمان مرتضوى با دلى از دست غم شكسته و دستى بر سن الم 
فروبسته قلم اشكبار در دوات سوگوار فروبرده بر صفحات روزگار مرقوم گردانيده اند كه واقعه 

هائله اهل بيت سيد عالم صلى الّله عليه و سلم در روز جمعه يا پنجشنبه دهم محرم روى نمود و 
صباح روز ديگر كه خورشيد انور بر پالس ماتم نشسته لباس كبود گردون در برانداخت و تيغ 

 تقدير رؤس كواكب را از بدن جدا گردانيده گيسوى شب را مقطوع ساخت نظم 

 سحرگاهان كه زد چرخ مكوكب 
 

 ز زرين كوس كوس رحلت شب 

 كواكب نيز محفل برشكستند
  

بهمراهى شب محمل ببستند عمر سعد طبل رحيل كوفته رؤس شهدا را بر قبايل قسمت نمود و امام 
زين العابدين و نساء اهل بيت را عليهم السالم بر شتران نشانده متوجه كوفه گرديد و چون نزديك 
آن بلده رسيد ابن زياد ملعون فرمود كه سر امام حسين را باستقبال لشگر بريد و با سرهاى ديگر بر 
سر نيزه كرده بشهر درآوريد و فرمان بران آن بدبخت برين جمله عمل نموده سرهاى شهداء را در 

 شهر درآوردند از زيد بن ارقم 
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منقولستكه گفت كه در وقتيكه سر مكرم امام حسين عليه السالم را در كوچهاى كوفه ميگردانيدند 
 (أَم حسبت من بر غرفه نشسته بودم و چون آن سر در برابر من رسيد شنيدم كه اين آيت ميخواند

 و از هيبت موى بر اندام من برخاسته ندا كردم أَنَّ أَصحاب الْكَهف و الرَّقيمِ كانُوا منْ آياتنا عجباً)
كه و الّله كه اين سر تست يا بن رسول و امر تو عجب تر است و چون سر آن سرور را باز بنزد ابن 

زياد بردند برداشته در روى و موى مشك بوى او مى نگريست ناگاه لرزه بر دستهاى شومش افتاد و 



آن سر مكرم را بر روى ران خود نهاد قطره خون از آنجا بچكيد و از جامهاى آن ملعون 
درگذشت و رانش را سوراخ ساخت چنانچه ناسور گشته متعفن شد و هرچند جراحان سعى 

نمودند معالجه آن علت نتوانستند كرد الجرم ابن زياد پيوسته مشك با خود نگاه ميداشت تا بوى 
بد ظاهر نشود ارباب اخبار آورده اند كه چون امام زين العابدين و مخدرات اهل بيت را بمجلس ابن 

زياد درآوردند آغاز شماتت كرد و ميان ابن زياد و زينب بنت على المرتضى و على بن الحسين 
عليهما السالم مناظرت واقع شده آن لعين قصد قتل امام زين العابدين نمود و بنابر اضطراب زينب 

رضى الّله عنها از سر آن فعل منكر درگذشت و جمعى از نوكران خود را گفت كه مرا از ابرام اين 
جماعت نجات دهيد و ايشانرا ازين قصر بيرون برده در فالن سراى فرود آوريد و آن اعونه 

بموجب فرموده آن ملعون بتقديم رسانيدند در بسيارى از كتب معتبر باقالم صحت اثر مرقوم گشته 
كه بعد از وصول عمر بداختر بكوفه عبيد الّله بن زياد مردم را بمسجد جامع حاضر ساخته بمنبر 

برآمد و گفت (الحمد لّله الذى اظهر الحق و اهله و نصر امير المؤمنين يزيد و حزبه و قتل الكذاب 
بن الكذاب و شيعته) و سخن آن ملعون چون بدينجا رسيد پيرى از كبار اصحاب حيدر كرار كه او 

را عبد الّله بن عفيف ازدى ميگفتند و يك چشمش در جنگ جمل و ديگرى در حرب صفين 
نابينا شده بود بر پاى خواست و گفت اى ولد مرجانه كذاب و پسر كذاب توئى و پدر تو و آنكس 

كه ترا امارت داده و بر مسلمانان مسلط گردانيده اى دشمن خداى اوالد انبيا را ميكشى و درشان 
ايشان بر منابر مؤمنان اين نوع سخنان ميگوئى و غضب بر ابن زياد غالب شده پرسيد كه اين كيست 

و عبد الّله رحمه الّله خود در مقام جواب آمده گفت (انا يا عدو الّله اتقتل الذرية الطاهره و تزعم 
انك على دين االسالم) و خشم آن لعين زياده شده باخذ عبد الّله فرمان داد و طايفه از عوانان در 
آن مسلمان آويخته سادات قبيله ازد هجوم نمودند و او را از چنگ ايشان خالص كرده بمنزلش 

بردند و روايتى آنكه چون ابن زياد از مسجد بخانه رفت محمد بن اشعث را با جمعى كثير ارسال 
داشت تا عبد الّله را گرفته پيش او آوردند و ميان پسر اشعث و شجاعان قبيله ازد مقاتله روى نموده 

باالخره نوكران ابن زياد غالب آمدند و عبد الّله را گرفته نزد او بردند تا بقتل رسانيد و قولى آنكه 
آن لعين در آن روز صبر كرد و چون شب شد جمعى را فرستاد كه آن پير عزيز را از خانه بيرون 

آورده گردن زدند و بعد از آن ابن زياد و حر بن قيس و محصن بن ثعلبه و شمر بن ذى الجوشن را 
 فرمود تا امام زين العابدين و مخدرات اهل بيت سيد المرسلين را با رؤس 
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شهدا بدمشق پيش يزيد برند و اين سه ملعون بموجب فرموده آن لعين ديگر متوجه شام گشتند و 
بروايتى كه در روضة الشهدا مسطور است در آن راه ايشان را حاالت غريبه كه داللت بر وفور 

كرامت امام حسين عليه السالم ميكرد پيش آمد و پس از آنكه بدمشق رسيدند رؤس شهدا و امام 
زين العابدين و مخدرات اهل بيت را نزد يزيد بردند آن لعين اشارت كرد تا سر سرخيل آل خير 

البشر را در طشتى زرين نهادند و كيفيت حال را از فرستادگان ابن زياد سؤال كرده شمر يا ملعونى 
ديگر تفصيل واقعه را تقرير نمود و يزيد چوبى در دست داشت بر لب و دندان سيد جوانان بهشت 

زده ميگفت حسين را چه لب و دندان نيكو بوده بعضى از حضار مجلس او را ازين بى ادبى منع 
كردند و بروايت ابو المؤيد خوارزمى سمرة بن جندب آن بدبخت بى ادب را گفت (قطع الّله 

يدك) يا يزيد چوب بر جائى ميزنى كه من بسيار ديده ام كه رسول صلى الّله عليه و سلم آنرا تقبيل 
مى فرمود يزيد گفت اگر صحبت تو با رسول صلى الّله عليه و سلم مانع نشدى گردنت را ميزدم 

سمره گفت طرفه حالتى است كه مالحظه مصاحبت من با آنحضرت ميكنى و رعايت فرزندان او 
نامرعى ميگذارى و از شنيدن اين سخن مردم در گريه افتادند و نزديك بآن رسيد كه فتنه حادث 

گردد و از كشف الغمه چنان مستفاد مى شود كه در آن وقت كه سر مبارك امام حسين عليه 
السالم در پيش آن سرخيل اهل ظالم بود بدين دو بيت كه منظوم ابن ربوى شاعر است تمثيل نمود 

 كه شعر
 ليت اشياخى ببدر شهدوا

 
 وقعة الخزرج من وقع االسل 

 ال هلوا و استهلوا فرحا
 

 و استحر القتل فى عبد االشل 

 و بقول احمد بن اعثم كوفى از نتايج طبع شوم خود اين دو بيت ديگر در آن افزود شعر   
 لست من عتبة ان لم انتقم 

 
 من نبى احمد ما كان فعل 

 لعبت هاشم بالملك فال
  

خبر جاء و ال وحى نزل و امام زين العابدين و بعضى از مخدرات سراپرده طهارت در آن روز با 
يزيد مناظرات فرمودند و سخنان زشت او را جوابهاى درشت گفتند و چون يزيد شنيد كه مردم بر 

قتله امام حسين نفرين ميكنند با شمر و همراهان او بحسب ظاهر خشونت كرد و گفت و الّله كه من 
از اطاعت شما بدون قتل حسين رضى الّله عنه راضى بودم لعنت بر پسر مرجانه باد كه بر چنين 



امرى شنيع اقدام نموده آنگاه اسباب سفر امام زين العابدين و ساير اهل بيت را تهيه كرده سرهاى 
شهدا را بديشان سپرد و نعمان بن بشير انصارى را با سى سوار بهمراهى آن طايفه واجب التعظيم 
مامور گردانيد و امام چهارم با خواهران و عمات و ساير اقربا متوجه مدينه طيبه گشته در بيستم 

شهر صفر سر امام حسين و ساير شهيدان كربال را رضى الّله عنهم با بدان ايشان منضم ساخت و از 
آنجا بسر تربت مقدس جد بزرگوار خود شتافته رحل اقامت انداخت اصح روايات كه مختار 

بعضى از شيعه حيدر كرار و علماء اخيار است در باب مدفن سر مكرم آن قدوه ابرار همين است 
كه ثبت افتاده اما طبقه از مورخان خالف اين گفته اند امام يافعى در مرآة الجنان از حافظ ابو العالء 

الهمدانى روايت كرده كه يزيد سر امام شهيد را بمدينه فرستاد و حاكم آن بلده عمر بن سعيد آن 
 سر مكرم را در كفن پيچيده بگورستان نزديك روضه مقدسه فاطمه زهراء سالم الّله 
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عليها دفن كرد و العلم عند الّله تعالى و بر راى مستخبران آثار و ضمير مستمعان اخبار در نقاب 
اختفا و حجاب استتار نخواهد بود كه علماء متقدمين و فضالء متاخرين در باب مقتل امام حسين و 

معارضات زينب بنت امير المؤمنين و محاورات امام زين العابدين با يزيد لعين رسايل ساخته اند و 
مؤلفات پرداخته و خامه سوگوار درين اوراق مجملى از آن وقايع بر لوح بيان نگاشت و زبان 

 سخن گذار از تقرير تفصيل آن احوال احتراز الزم داشت مثنوى 
 ز تفصيل افعال اهل عناد

 
 كه لعنت بر آن قوم بدفعل باد

 قلم راست ننك و زبان راست عار
 

 خرد را بجز لعن ايشان چه كار

    

 ذكر اوالد و ازواج امام حسين سالم الّله على نبينا و عليهم فى الدارين 

بروايت ابو الكرام عبد السالم صاحب مستقصى و شيخ مفيد امام حسين عليه السالم شش فرزند 
داشت على بن الحسين االصغر كه مادرش شاه زنان بنت يزد جرد بن شهريار بود و على بن الحسين 
االكبر كه از ليلى بنت ابى مرة عروة بن مسعود الثقفيه تولد نمود و در كربال بسعادت شهادت رسيد 
و جعفر بن الحسين كه مادر او قضاعيه بود و در زمان حيات پدر باجل طبيعى از عالم انتقال فرمود 



و عبد الّله الحسين كه در حالت طفوليت بزخم تير يكى از مالعين كربال شهيد گشت و سكينة بنت 
الحسين كه والده او رباب بنت امرؤ القيس الكالبيه است و مادر عبد الّله بن الحسين نيز رباب بوده 

و فاطمه بنت الحسين كه از ام اسحق بن طلحة بن عبيد الّله در وجود آمده و درين باب روايات 
ديگر نيز وارد است از جمله آنكه بعضى از مورخان اوالد ذكور آنحضرت را پنج نفر شمرده 

گفته اند كه يكى از ايشان عمر نام داشت و عمر در واقعه كربال چهار ساله بود و بعد از آن باندك 
زمانى از عالم رحلت نمود و باتفاق جميع مورخان نسب ساير ائمه معصومين و جميع سادات 

حسينى بعلى بن الحسين كه ملقب است بزين العابدين ملحق مى شود و از ديگر اوالد امام حسين 
عليه السالم عقب نمانده و ذكر امام زين العابدين رضى الّله عنه عنقريب رقم زده كلك بيان خواهد 

 گشت انشاء الّله تعالى 

اما سكينه بنت الحسين على نبينا و عليهما السالم كه بغايت زاهده و فاضله بود بازدواج ابو الديباج 
عبد الّله بن عمرو بن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الّله عنه رضا داد و مهرش هزار درم بود و 

در سنه عشر و مايه كه منصب حكومت تعلق بهشام بن عبد الملك مروان داشت از عالم انتقال 
 نمود

اما فاطمه بنت الحسين بروايتى مسماة بامينه و بقولى اميمه نام داشت و سكينه لقب اوست و 
آنجناب بجمال ظاهرى و كمال باطنى و حسن خلق وجودت طبع موصوف بود بنابرآن او را عقيله 

قريش ميگفتند و نخست مصعب بن زبير سكينه را بحباله نكاح خويش درآورد و چون مصعب 
عالم را بدرود كرد عبد الّله بن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الّله عنه او را بخواست و پس از 

 فوت عبد الّله زيد بن عمرو بن عثمان رضى الّله عنه بمصاحبت 
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آن سيده عابده مشرف گشت اما بعد از چندگاه بنابر اشارت هشام بن عبد الملك بن مروان او را 
طالق داد و وفات سكينه در زمان هشام بن عبد الملك فى سنه سبع عشر و مائه در مدينه يا مكه 
اتفاق افتاد اللهم صل على نبينا خير االنام و آله العظام سيما االئمة البررة الكرام صلوة ال ينتقضى 

 بمرور الشهور و اال عوام و ال تنقطع بكرور الدهور و االيام 



 ذكر امام چهارم على بن حسين بن على المرتضى على نبينا و عليهم سالم الّله تعالى 

در مرآة الجنان و فصل الخطاب از كتاب ربيع االبرار كه مؤلف ابو القاسم زمخشرى است نقل 
كرده اند كه در زمان عمر بن الخطاب رضى الّله عنه كه سباياء فارس بمدينه رسيد سه دختر 

يزدجرد بن شهريار در آن ميان بود و امير المؤمنين عمر فرمود كه آن دخترانرا مانند ساير اسيران 
بمعرض بيع درآوردند امير المؤمنين على گفت كه با بنات ملوك آن معامله نمى توان كرد كه با 

ديگران فاروق اعظم پرسيد كه طريقه بيع و شرى ايشان چگونه است امير المؤمنين على جواب داد 
كه قيمت اين دخترانرا مقرر مى بايد ساخت تا مردم ثمن ايشانرا معلوم نموده هركس خواهد باداء 
آن قيام نمايد و امير المؤمنين عمر برين موجب فرمان فرمود و امير المؤمنين على آن سه دختر را 

بخريد و يكى را بامام حسين و ديگريرا بمحمد بن ابى بكر و سيم را بعبد الّله بن عمر رضى الّله 
عنهم بخشيد و امام حسين را از آن مخدره زين العابدين و محمد را از آن مستوره قاسم و عبد الّله 

را از آن عفيفه سالم تولد نمود پس على بن الحسين و قاسم بن محمد و سالم بن عبد الّله پسران 
خاله يك ديگر باشند و مادر امام چهارم بروايت مشهور شهربانو نام داشت و قيل شهربان و قيل شاه 

زنان و قيل سالفه و در بعضى كتب عوض سالفه سالمه نوشته شده و قيل غزاله و در كشف الغمه 
از ابن خشاب مرويست كه والده امام چهارم خوله بود بنت يزدجرد ملك فارس (و هى التى سماها 
امير المؤمنين شاه زنان) و تولد آن امام عاليمقام بروايت اصح و اكثر در ماه شعبان سنه ثمان و ثلثين 

از هجرت سيد المرسلين در مدينه اتفاق افتاد (و قيل سنة سبع و ثلثين و قيل سنة ستة و ثلثين و قيل 
سنة ثالث و ثلثين) و اسم همايون امام چهارم على بود و كنيت شريفش ابو محمد و ابو الحسن و 
ابو القاسم نيز گفته اند و قيل ابو بكر و القاب آنجناب زين العابدين و سيد العابدين و سجاد و ذو 

الثفنات است و ابن خشاب مرقوم كلك بيان گردانيده كه زكى و امين نيز از جمله القاب امام زين 
العابدين است و آنجناب بروايت اول كه مختار اكثر ارباب اخبار است در زمان شهادت امير 

المؤمنين على رضى الّله عنه دو ساله بود و در وقت وفات امام حسن سالم الّله عليه دوازده ساله و 
در واقعه كربال بيست و سه ساله و بعد از آن حادثه سى و چهار سال ديگر عمر يافته در مدينه فى 

محرم الحرام سنة خمس و تسعين ببهشت برين خراميد و در گورستان بقيع پهلوى عم خويش امام 
 حسن مدفون گرديد مدت عمر عزيزش بدين روايت پنجاه و هفت سال باشد و اوقات امامتش 
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سى و چهار سال و بقول امام يافعى و بعضى ديگر از مورخين انتقال آن امام ستوده خصال از دار 
مالل در سنه اربع و تسعين روى نمود حمد الّله مستوفى گويد كه باعتقاد علماء شيعه وليد بن عبد 

 الملك بن مروان آنجناب را زهر داد بنابراين روى بفردوس اعلى نهاد و العلم عند الّله تعالى 

 گفتار در تبيين بعضى از مناقب امام زين العابدين سالم الّله عليه و على ساير االئمة الهادين 

علماء امم و فضالء بنى آدم اتفاق دارند كه امام همام على بن الحسين رضى الّله عنهما بمحاسن 
ذات و مكارم صفات و وفور دانش و بزرگوارى و كثرت طاعت و پرهيزكارى از كافه سادات 

عالم و عامه منتسبان خاندان حضرت خاتم امتياز تمام داشت و همواره همت عالى نهمت بر تشييد 
قواعد شرع شريف و تمهيد مبانى ملت حنيف و اشاعه جود و سخاوت و افاضه لطف و مرحمت 

مى گماشت امارات فضل و سيادت و عالمات علم و سعادت از ناصيه همايونش ساطع و انوار 
سرورى و امامت و آثار دين پرورى و كرامت از جبين مبينش المع سنن سنيه مصطفويه از حركات 

و سكناتش ظاهر و سير مرضيه مرتضويه از افعال و اقوالش با هرحسن اخالق حسن از احسان 
 فراوانش پيدا و لطف گفتار حسين از الفاظ فصاحت نشانش هويدا مثنوى 

 سرو گلزار دين امام على 
 

 باطنش پر ز فيض لم يزلى 

 كوكبى بود بر سپهر شرف 
 

 شرفش دودمان شاه نجف 

 قرة العين مرتضى و بتول 
 

 ذات او مظهر صفات رسول 

 شاد جان حسن ز احسانش 
 

 بود همچون حسين عرفانش 

   
اما جلوس آن مهر سپهر كرامت بر مسند مشيد امامت بموجب وصيت آباء بزرگوارش مقرر بود و 

از جمله غرايب آنكه حجر االسود نيز در آن قضيه اداء شهادت نمود و بيان اين سخن آنست كه 
نوبتى در مكه مباركه ميان امام زين العابدين و محمد بن حنفيه عليهما السالم و التحيه در باب 

امامت گفت و شنيد واقع شد محمد بن حنفيه گفت من بامامت سزاوارترم زيرا كه فرزند صلبى 
على بن ابى طالبم اليق آنكه سالح رسول صلى الّله عليه و سلم پيش من باشد امام زين العابدين 

گفت اى عم از خدا بترس و طلب امرى كه حق تو نباشد مكن محمد بن حنفيه بر سخن خود 
اصرار نموده على بن الحسين گفت مناسب آنستكه نزديك حجر االسود رويم و از او بپرسيم كه 



امام زمان كيست تا كيفيت حال بوضوح انجامد و محمد بن حنفيه برين موجب راضى شده باتفاق 
نزديك حجر االسود رفتند و محمد بن حنفيه باشارت زين العابدين رضى الّله عنه در سؤال تقديم 

نموده از ايزد متعال استدعا كرد تا حجر االسود بر امامت او اداى شهادت نمايد اما جوابى نشنيد 
آنگاه آن جناب امامت پناه فرمود كه اى حجر بحق آنخدائى كه مواثيق انبياء و اوصياء را در تو 
وديعت نهاده است كه ما را خبر دهى بزبان عربى فصيح كه وصى و امام بعد از حسين بن على 

كيست و چون اين سخن بر زبان آن امام عالى مقام بگذشت حجر در حركت آمد بمثابه كه 
 نزديك بود كه از موضع خويش بيرون 
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افتد و بلغت عربى روشن گفت بخدائيكه سزاوار پرستش اوست كه وصايت و امامت بعد از حسين 
بن على بعلى بن حسين رسيده است و امام زمان اوست و محمد بن حنفيه كه مشاهده اين امر بديع 
نمود بامامت زين العابدين رضى الّله عنه قائل گشته محبتش را در دل جاى داد و در بعضى از نسخ 

معتبره مسطور است كه شبى على بن الحسين عليهما السالم باداء نماز تهجد قيام مينمود شيطان 
بصورت اژدها متمثل شد تا آنجناب را از عبادت بخود مشغول سازد امام بدو التفات نكرد پس 

شيطان انگشت پاى مباركش را بگرفت ايضا امام ملتفت نشد پس چنان بفشرد كه متألم گشت و با 
وجود اينحال امام بوى نپرداخت آنگاه بعنايت الهى بر جناب امامت پناهى منكشف شد كه آن 

شيطان است الجرم زبان بشتم ابليس گشاده طپانچه برو زد و گفت دور شو خوار و ذليل اى ملعون 
و چون شيطان غايب شد و امام برخاست كه ورد خود را باتمام رساند هاتفى سه نوبت آواز داد كه 
انت زين العابدين بنابرين آن امام هدايت قرين بزين العابدين ملقب شد آورده اند كه چون امام زين 
العابدين وضو ساختى رنك همايونش زرد گشتى سر اينحال را از وى سؤال كردند جواب داد كه 

هيچ مى دانيد كه روى بجناب عزت و عال و عظمت و كبرياى كه مى آورم و توجه عزيمت 
بخدمت كه دارم در شواهد النبوة مذكور است كه شبى در مدينه سائلى ميگفت كه (اين الزاهدون 
فى الدنيا الراغبون فى اآلخرة) از جانب گورستان بقيع آواز هاتفى شنيدند كه ميگفت كه آن على 

بن الحسين است در ترجمه مستقصى از ابو على زياد بن رستم مرويست كه گفت در مجلس جعفر 
صادق رضى الّله عنه حاضر بودم كه ذكر امير المؤمنين على رضى الّله عنه مذكور شد امام جعفر 

فرمود كه هيچكس را از امت طاقت عمل رسول صلى الّله عليه و سلم نباشد مگر على بن ابيطالب 



را و اگرچه آنكس عمل مردى كند روى او در ميان بهشت و دوزخ بود يعنى بثواب اين اميدوار و 
از عذاب آن خايف باشد پس فرمود كه امير المؤمنين على هزار بنده از مال خود آزاد كرد كه 

بكد يمين و عرق جبين در تحت تصرف داشت و لباس او بغير كرباس نبودى و از آستين جامه اش 
اگر چيزى از سر دست فاضل بودى مقراض طلبيدى و زيادتى را ببريدى و هيچ كس از فرزندان و 
اهل بيت آنحضرت با او آن قدر مشابهت نداشت در لباس و علم و تقوى كه على بن الحسين زين 

 العابدين داشت نظم 
 امامى كز ازل فضلش جلى بود

 
 على بن حسين بن على بود

 جمالش آفتاب عالم افروز
 

 دلش از نور طاعت صيقلى بود

 مقامش بود برتر ز آنچه گويم 
 

 غم دل از كالمش منجلى بود

 بفضل و علم و حلم و زهد و تقوى 
  

شبيه مصطفى شبه ولى بود حكايت از زهرى مرويست كه گفت در مدينه شنيدم كه على بن 
الحسين را بفرمان عبد الملك بن مروان غل بر گردن و بند بر پاى نهاده در خيمه حبس كرده اند و 
موكالن ميخواهند كه او را از آن بلده بيرون برند و من نزد آن جماعت رفته دستورى خواستم كه 

با آنجناب مالقات نموده شرط وداع بجاى آوردم و چون رخصت يافتم بنزديك او شتافته 
بگريستم و گفتم كاشكى من بجاى تو مى بودم فرمود كه اى زهرى تو مى پندارى كه من ازين 

 قيود زحمتى دارم بدانكه هرگاه كه 
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من خواهم اينها از من دور شود اما مى بايد كه اگر بتو و امثال تو اندوهى رسد از عذاب الهى ياد 
كنى تا آن آسان گردد و بعد از آن خود را از غل و بند رهائى داد و گفت اى زهرى من زياده از 
دو منزل با اين جماعت نخواهم رفت و من امام را وداع كرده چون چهار روز ازين گفت و شنيد 

منقضى گرديد موكالن او بشهر بازگشتند و در طلبش طريق سعى و اهتمام پيمودند و مردم كيفيت 
حال را از ايشان پرسيدند گفتند كه ما در منزلى فرود آمده بوديم و شب همه شب على بن الحسين 
را محافظت نموديم ليكن صباح او را نديديم و بندهايش را در محل يافتيم زهرى گويد كه بعد از 
آن بچندگاهى نزد عبد الملك بن مروان رفتم و او چون مرا ديد از حال على بن الحسين رضى الّله 



عنه پرسيد و من آنچه از آن باب معلوم داشتم بدو گفتم عبد الملك مروان گفت در همان اوان 
كه گماشتگان من او را گم كرده بودند نزد من آمد و فرمود كه ميان من و تو چه واقع شده است 
او را گفتم پيش من اقامت نماى گفت نميخواهم پس بيرون رفت و الّله كه من از خوف و هيبت 
او بجان آمده بودم حكايت در شواهد النبوة مسطور است كه روزى امام زين العابدين رضى الّله 

عنه با اصحاب خويش در صحرائى نشسته بود ناگاه آهوئى آمد و در برابر آنجناب ايستاده دست 
خود بزمين ميزد و بانك ميكرد حاضران گفتند يا بن رسول الّله اين آهو چه ميگويد امام فرمود كه 
ميگويد كه فالن قريشى دى روز بچه مرا گرفته است و مرا از ديروز باز ميسر نشده كه آن رضيع را 

شير دهم اين سخن را بعضى از حضار در دل انكار كردند و امام كس فرستاد و آن قريشى را 
طلبيد و فرمود كه اين آهو از تو شكايت مى نمايد كه ديروز بچه ويرا گرفته و از آن وقت باز آن 

آهوبچه شير نخورده و از من درخواست ميكند كه از تو التماس نمايم كه بچه او را حاضر گردانى 
تا شير دهد و باز بتصرف تو گذارد آن قريشى فى الحال آهوبچه را بنظر امام آورد و آهو او را شير 

داده آنگاه جناب امامت پناه از آن قريشى درخواست فرمود كه آن آهو بچه را بوى بخشد و 
قريشى اين ملتمس را مبذول داشته امام زين العابدين ويرا بمادرش مسلم داشت و آن آهو با بچه 

خويش روان شد و بانك ميكرد پرسيدند كه يا بن رسول الّله چه ميگويد فرمود كه شما را دعا 
ميكند و ميگويد كه جزاكم الّله خيرا حكايت از منهال بن عمرو مرويست كه گفت در وقتى كه از 

كوفه جهت گذاردن حج اسالم بمكه شريفه رفته بودم نزد على بن الحسين درآمدم از من پرسيد 
كه حال خزيمة بن كاهل االسدى چيست گفتم كه ويرا در كوفه زنده گذاشتم دست بدعا برآورد 

و گفت (اللهم اذقه حر الحديد اللهم اذقه حر النار) چون بكوفه بازگشتم مختار بن ابى عبيده 
خروج كرده بود بنابر سابقه اى كه با وى داشتم بمالقاتش شتافتم چون بدو رسيدم سوار شد و من 
با او همراهى نمودم در اثناء راه در موضعى بايستاد و انتظار ميكشيد ناگاه خزيمه را آوردند مختار 
گفت الحمد لّله كه خدايتعالى مرا بر تو دست داد و جالد را طلبيده فرمود تا دستها و پايهاى ويرا 

بريدند آنگاه با فروختن آتش اشارت كرد و خروارى نى حاضر ساخته خزيمه را در ميان آن 
 نهادند و بسوختند و من چون اين حال را مشاهده نمودم گفتم سبحان الّله مختار پرسيد كه چرا
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تعجب كردى قصه دعاى على بن الحسين را شرح كردم مرا سوگند داد كه تو خود اين دعا را از 
وى شنيدى گفتم بلى پس مختار فرود آمد و دو ركعت نماز گذارد و بعد از آن درنك نمود 

ساعتى و سر بسجده نهاده و مدتى در سجده بود پس سر برداشت و روان شد و من با او موافقت 
كردم گذرش بر در خانه من افتاد ويرا مراعات ضيافت نمودم گفت اى منهال مرا خبر دادى كه 

خداى تعالى دعاء على بن الحسين را اجابت فرمود پس ميگوئى كه بيا تا چيزى خوريم امروز روز 
 آنست كه بشكرانه اين توفيق كه يافته ام روزه دارم مصراع 

 شكر توفيق كار احرار است 

حكايت در چندين كتاب معتبر بنظر اين ذره احقر درآمده كه هشام بن عبد الملك بن مروان در 
ايام ايالت پدر خويش يا در اوان حكومت برادر خود وليد بگذاردن حج اسالم قيام مى نمود و در 
وقت طواف خانه هرچند سعى كرد بواسطه ازدحام طوايف انام استالم حجر اسود او را ميسر نشد 

و بر منبرى نشسته بنظاره خاليق مشغول گشت و در آن مقام جمعى از اعيان شام در مالزمتش 
 بودند در آن اثناء امام زين العابدين رضى الّله عنه بطواف كعبه آمد نظم 

 در كساء بهاء وحله نور
 

 بر حريم حرم فكند عبور

 هرطرف ميگذشت بهر طواف 
 

 در صف خلق مى فتاد شكاف 

 زد قدم بهر استالم حجر
 

 گشت خالى ز خلق راه گذر

يكى از اهل شام كه امام را نميشناخت از هشام پرسيد كه اين كيست كه فرق انام او را اين مقدار    
اعزاز و احترام مى نمايند هشام از خوف آنكه مبادا اهل شام بخدمت آن عالى مقام ميل فرمايند 

تجاهل كرده گفت مرا بحال اينشخص معرفتى نيست ابو فراس كه مشهور است بفرزدق شاعر در 
 آن محفل حاضر بود بيت 

 گفت من مى شناسمش نيكو

زو چه پرسى بسوى من كن رو و شامى روى بجانب فرزدق آورده ابو فراس قصيده غرا در منقبت 
 امام زين العابدين رضى الّله عنه در سلك نظم انتظام داد و دو بيت آن قصيده اينست شعر

 هذا الذى تعرف البطحاء و طأته 
 

 و البيت يعرفه و الحل و الحرم 

 هذا ابن خير عباد اللّه كلهم 
  



هذا التقى النقى الطاهر العلم و حاصل الفحواى ابيات آن قصيده فصاحت آيات ازين اشعار كه 
 ناظم او جاميست از سلسلة الذهب مستفاد ميگردد نظم 

 آنكس است اين كه مكه و بطحا
 

 زمزم و بو قبيس و خيف و مناء

 حرم و حل و بيت و ركن و حطيم 
 

 ناودان و مقام ابراهيم 

 مروه مسعى صفا حجر عرفات 
 

 طيبه كوفه كربال و فرات 

 هريك آمد بقدر او عارف 
 

 بر علو مقام او واقف 

 قرة العين سيد الشهداست 
 

 زهره شاخ دوحه زهراست 

 ميوه باغ احمد مختار
 

 الله راغ حيدر كرار

 چون كند جاى در ميان قريش 
 

 رود از فخر بر زبان قريش 

 كه برين سرور ستوده شيم 
 

 بنهايت رسيده فضل و كرم 

 ذروه عزت است منزل او
 

 حامل دولتست محمل او

 از چنين عز و دولت ظاهر
 

 هم عرب هم عجم بود قاصر

 جدا ورا بمسند تمكين 
 

 خاتم االنبياست نقش نگين 

 اليح از روى او فروغ هدى 
 

 فايح از خوى او شميم وفا

 طلعتش آفتاب روزافروز
 

 روشنائى فزاى ظلمت سوز

 جدا و مصدر هدايت حق 
 

 از چنان مصدرى شده مشتق 

 از حيا نايدش پسنديده 
 

 كه گشايد بروى كس ديده 

 خلق ازو نيز ديده خوابانند
 

 كز مهابت نگاه نتوانند

 نيست بى سبقت تبسم او
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 خلق را طاقت تكلم او

 
 در عرب در عجم بود مشهور

 گو ندانش مغفل مغرور
 

 همه عالم گرفت پرتو خور



 گر ضريرى نديد زان چه ضرر
 

 شد بلند آفتاب بر افالك 

 بوم زو گر نيافت بهره چه باك 
 

 بر نكوسيرتان و بدكاران 

 دست او ابر موهبت باران 
 

 فيض آن ابر بر همه عالم 

 گر بريزد نمى نگردد كم 
 

 هست از آن معشر بلندآئين 

 كه گذشتند ز اوج عليين 
 

 حب ايشان دليل صدق و وفاق 

 بغص ايشان نشان كفر و نفاق 
 

 قربشان پايه علو و جالل 

 بعدشان مايه علو و ضالل 
 

 گر شمارند اهل تقوى را

 طالبان رضاى موال را
 

 مقتدا باشند اندر آن قوم

 و ندران خيل پيشوا باشند
 

 گر بپرسد ز آسمان بالفرض 

 سايلى من خيار اهل الرض 
 

 بزبان كواكب و انجم 

 هيچ لفظى نيايد االهم 
 

 هم غيوث الندى اذا وهبوا

 هم ليوث الثرى اذا تهبوا
 

 ذكرشان سابق است در افواه 

 بر همه خلق بعد ذكر اله 
 

 سر هرنامه را رواج فزاى 

 نام ايشانست بعد نام خداى 
 

 ختم هرنظم و نثر را الحق 

 باشد از يمن نامشان رونق 
  

و چون هشام اين قصيده بالغت نظام را از فرزدق استماع نمود در غضب رفته بحبس او فرمان 
 فرمود نظم 

 ساخت در چشم شاميان خارش 
 

 حبس فرمود بهر انكارش 

و اشعار آبدار آن قصيده و قضيه حبس آن شاعر برگزيده بسمع شريف امام زين العابدين رسيده    
مبلغ دوازده هزار درم نزد ابو فراس فرستاد و فرزدق رقم فيول بر آن انعام نكشيد و بر زبان گذرانيد 

كه من آن ابيات را از براى كسب مثوبات اخروى در سلك نظم كشيده ام نه از جهت اخذ 
مزخرفات دنيوى امام زين العابدين فرمود (كه انا اهل البيت اذا وهبنا شيئا ال نستعيده فقبله الفرزدق) 

 نظم 
 گفت ما اهل بيت احسانيم 

 
 هرچه داديم باز نستانيم 

 ابر جوديم بر نشيب وفراز
 

 قطره از ما بما نگردد باز



 آفتابيم بر سپهر عال
 

 نفتد عكس ما دگر سوى ما

 چون فرزدق بآن وفا و كرم 
  

گشت بينا قبول كرد درم در فصل الخطاب از شيخ الحرمين ابى عبد الّله القرطبى مرويست كه 
 گفت بر تقديرى كه فرزدق را بر درگاه حق غير ازين عمل نباشد ببهشت در خواهد آمد نظم 

 صادقى از مشايخ حرمين 
 

 چون شنيد اين نشيد دور از شين 

 گفت ميل مراضى حق را
 

 بس بود اين عمل فرزدق را

 گر جز اينش ز دفتر حسنات 
 

 برنيايد ثواب يافت نجات 

 مستعد شد لقاى رحمان را
 

 مستحق شد رضاى رضوانرا

 ز انكه نزديك حاكم جابر
 

 كرد حق را براى حق ظاهر

 بود قصد فرزدق الحق حق 
 

 ميكنم من هم از فرزدق دق 

 رشحه ز آن سجال لطف و نوال 
 

 كه رسيدش از آن خجسته مآل 

 ز ان حريفم اگر رسد حرفى 
 

 بندم از دولت ابد طرفى 

    

 ذكر اوالد امجاد امام زين العابدين رضوان الّله عليهم اجمعين 

ارباب اخبار در عدد اوالد امام چهارم اختالف بسيار كرده اند بعضى را عقيده آنكه آن جناب را 
پانزده فرزند بوده است هشت پسر و هفت دختر و كمال الدين محمد بن طلحه و عبد الّله بن 

 خشاب چنان اعتقاد كرده اند كه امام زين العابدين را اصال دختر نبوده 
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و در تاريخ گزيده مسطور است كه بروايتى آن امام عالى گهر پانزده پسر و نه دختر داشته و از 
اسامى اوالد ذكور آن جناب هشت اسم متفق اكثر اهل خبر است برينموجب كه مذكور ميگردد 

محمد الباقر كه از ام عبد الّله فاطمة بنت الحسن تولد نموده بود زيد كه در كوفه بسعادت شهادت 
رسيد عمر عبد الّله عبيد الّله حسن حسين على كه بقول صاحب گزيده افطس لقب داشت و 

مادران اين هفت امام زاده امهات اوالد بوده اند و اسامى بنات مكرمات آن خجسته صفات آنچه در 



كشف الغمه از شيخ مفيد نقل كرده شده اينست كه نوشته ميشود خديجه فاطمه عليه ام كلثوم و از 
تاريخ گزيده چنان مستفاد ميگردد كه ام موسى و ام حسن و مليكه نيز از جمله اسامى بنات امام 
 زين العابدين است سالم اللّه على خير االنام و عليهم الى يوم القيام و العلم عند اللّه الملك العالم 

 ذكر امام پنجم محمد بن على بن الحسين عليهم السالم 

امام پنجم هاشمى است از دو هاشمى تولد نموده و علوى است از دو علوى در وجود آمده زيرا 
كه پدر بزرگوارش زين العابدين بن حسين است و مادر نامدارش فاطمه بنت امام حسن و والدت 

با سعادت آن جناب در مدينه روز جمعه سيم صفر سنه سبع و خمسين از هجرت سيد المرسلين 
اتفاق افتاد و بعضى از مورخين در غره رجب سنه مذكوره گفته اند اسم شريف آن امام عاليمقام 
محمد است و لقبش باقر (و لقب بذلك لتبقره اى توسعه فى العلم) و بقول كمال الدين محمد بن 

طلحه شاكر و هادى نيز از جمله القاب آنجنابست و امام محمد باقر مكنى بابو جعفر بود و ابو 
جعفر در وقت شهادت جد خويش امام حسين رضى الّله عنه سه ساله بود و در زمان وفات پدر 
خود امام زين العابدين سى و هشت ساله و در سنه اربع عشر و مائه فوت شد و بدين روايت كه 

اصح اقوالست مدت عمر عزيزش پنجاه و هفت سال باشد و زمان امامتش نوزده سال و در تاريخ 
گزيده مسطور است كه بروايت علماء شيعه هشام بن عبد الملك بن مروان آن امام عاليشانرا زهر 

داد مدفن همايونش باتفاق علماء ملت گورستان بقيع است نزديك بمرقد بهشت آئين امام زين 
 العابدين سالم الّله عليهما الى يوم الدين 

 گفتار در بيان شمه اى از مناقب و مفاخر امام عاليمقام محمد بن على الباقر عليهما السالم 

علو شأن اين امام ستوده مآثر نه در آن مرتبه است كه قلم زبان شرح آنرا تقرير تواند كرد و سمو 
مكان اين قدوه اوائل و اواخر نه بآن مثابه استكه زبان قلم تفصيل آنرا بحيز تحرير تواند آورد و 
وفور فضل و كمالش در متون دفاتر مسطور است و غزارت مجد و جاللش در بطون صحايف 

مذكور حقيقت امامتش بموجب نص آباء عالى شانش معين و كثرت كرامتش در منشآت محبان 
 خاندانش مبين قطعه 

 سپهر عز و جاللت محمد باقر
 

 كه بود نور امامت ز طلعتش ظاهر



 باسم و رسم موافق باحمد مرسل 
 

 باصل و نسل معادل 
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 بطيب و طاهر

 
 بجود و حلم بسان حسن عديم المثل 

 بفضل و علم چو حيدر بعهد خود نادر
 

 غبار مقدم او كحل ديده خورشيد

 فروغ عارض او رشك زهره زاهر
 

 رسانده هم بزبان نياز از اعزاز

سالم مصطفوى را بحضرتش جابر ميمون قداح روايت كند از امام جعفر الصادق و او از پدر نامدار    
خويش محمد الباقر كه گفت روزى پيش جابر بن عبد الّله االنصارى رضى الّله عنه درآمدم در 

حاليكه مكفوف البصر بود و سالم كردم بجواب مبادرت نموده پرسيد كه تو كيستى گفتم محمد 
بن على بن الحسين گفت نزديك آى پيش او رفتم دست مرا ببوسيد و قصد كرد كه بتقبيل پاى 

من نيز قيام نمايد دورتر شدم پس گفت رسول الّله صلى الّله عليه و سلم ترا سالم ميرساند گفتم (و 
على رسول الّله السالم و رحمة الّله و بركاته) يا جابر بچه تقريب حبيب حضرت عزت مرا ياد 

 نموده و درباره من اين لطف و مرحمت فرموده بيت 
گفتى كه خسرو آن منست اينچه 

  دولتست 
 يا رب منم كه مى گذرم بر زبان تو

جابر گفت روزى در خدمت رسول صلى الّله عليه و سلم بودم فرمود كه اى جابر شايد كه تو    
بمانى تا آن وقت كه مالقات كنى با يكى از فرزندان من كه ويرا محمد بن على بن الحسين گويند 
خداى تعالى ويرا نور حكمت خواهد داد او را از من سالم رسان و در روايت ديگر از جابر رضى 
الّله عنه چنين آمده است كه گفت (قال لى رسول الّله صلى الّله عليه و سلم يوشك ان تبقى حتى 

تلقى ولدا من الحسين يقال له باقر يبقر علم الدين بقرا فاذا لقيته فاقرا منى السالم) حكايت ابو بصير 
كه بصر وى از نور بينائى عاطل بود روايت نموده كه روزى محمد بن على را گفتم كه شما ذريت 
حضرت رسالتيد فرمود كه آرى پرسيدم كه رسول صلى الّله عليه و سلم وارث علوم جميع انبيا بود 

جواب داد كه آرى گفتم كه شما تمامى علم رسول را ميراث يافته ايد فرمود كه بعنايت حضرت 



الوهيت ميراث پدر خويش يافته ايم گفتم برين تقدير شما را قدرت آن باشد كه مرده بدعاء شما 
زنده شود و اكمه و ابرص شفا يابند و هرچه مردم بخورند و ذخيره نهند از آن خبر دهيد گفت 
آرى باذن ايزد تعالى بعد از آن باقر با من گفت كه اى ابو بصير پيشتر آى چون نزديك او رفتم 

دست مبارك بر چشم من نهاد و گفت يا كافى و بروى من فرود آورد فى الحال چشم من بينا شد 
چنانكه كوه و صحرا و ارض و سما را ديدم باز دست مبارك بر روى من بماليد تا چشم من نابينا 

شد آنگاه بر زبان آورد كه اى ابو بصير اگر خواهى باذن الهى ترا بينا سازم چنانچه ديدى و حساب 
تو بر خداى تعالى باشد و اگر خواهى چشم تو همچنان نابينا بود و بى حساب ببهشت درآئى گفتم 
آن ميخواهم كه چند روز نابينا باشم و بى حساب در بهشت درآيم حكايت نقلست كه حبابه و البة 

روزى بمالزمت باقر عليه السالم و التحية رسيد آنجناب فرمود كه چرا پيش ما دير ميآئى حبابة 
گفت بر سر من سفيدى پيدا شده استكه خاطر مرا مشغول ميدارد باقر رضى الّله عنه فرمود كه آنرا 

بمن نماى حبابة بموجب فرموده عمل نموده باقر دست مبارك بآن فرود آورد در حال سياه شد 
پس فرمود كه آينه بوى دهيد و چون آينه بوى دادند ديد كه موى وى سياه گشته است حكايت از 

 ابو بصير مرويستكه گفت در آن ايام كه على بن الحسين رضى الّله عنه وفات يافته بود در مسجد
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رسول الّله صلى الّله عليه و سلم در خدمت باقر بودم ناگاه داود بن سليمان و ابو جعفر منصور 
دوانيقى درآمدند داود نزد باقر رضى الّله عنه آمد و ابو جعفر در موضعى ديگر بنشست باقر فرمود 
كه منصور چون پيش ما نيامد داود عذرى گفته امام فرمود كه چندان برنيايد كه دوانيقى والى امر 
خلق شود و مالك شرق و غرب گردد و عمر دراز يابد و چندان كنوز جمع كند كه پيش از وى 

كسى نكرده باشد داود برخاست و آن سخن را با ابو جعفر در ميان نهاد و منصور بخدمت امام 
آمده عرضكرد كه مرا هيچ چيز از آمدن بمالزمت تو بازنداشت مگر تعظيم و اجالل تو پس پرسيد 

كه آنچه سخن استكه داود از تو نقل نموده جواب داد كه راست است و چنان خواهد شد باز 
سؤال كرد كه ملك ما پيش از ملك شما خواهد بود فرمود كه آرى بار ديگر پرسيد كه بعد از من 

هيچ يكى از اوالد من بسلطنت خواهد رسيد فرمود آرى بار ديگر سؤال كرد كه مدت ملك ما 
بيشتر باشد يا زمان حكومت بنى اميه فرمود كه مدت ملك شما و هرآينه بگيرند ملك را كودكان 

شما و بآن بازى كنند چنانكه با گوى لعب نمايند و اينمعنى از پدر مرا معلوم شده است و چون 



خالفت بابو جعفر دوانيقى رسيد از آن سخنان باقر رضى الّله عنه تعجب مى نمود حكايت در 
كشف الغمه از مؤلف مؤيد الدين ابو طالب محمد العلقمى الوزير منقولستكه يكى از سلف روايت 

كرده كه در ميان مكه و مدينه بودم كه ناگاه سياهى از دور نموده گاهى ظاهر ميشد و گاهى 
مختفى چون نزديك رسيد ديدم كه كودكى هفت ساله يا هشت ساله بر من سالم كرد جواب دادم 

و بعد از آن گفتم (من اين) گفت (من اللّه فقلت و الى اين قال الى اللّه) پس گفتم كه زاد تو 
چيست فرمود پرهيزگارى گفتم كه تو كيستى گفت (انا رجل عربى فقلت ابن لى قال انا رجل 

قرشى فقلت ابن لى قال انا رجل غلوى فقلت ابن لى قال انا رجل هاشمى ثم انشد لنحن على 
الحوض ذواده نزود و تسعد و زاده فما فاز من فاز االبنا و ما خاب من خبأ زاده) بعد از آن گفت 

كه منم محمد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب چون بازنگريستم ويرا نديدم ندانستم كه با 
آسمان باال رفت يا بزمين نزول نمود و گويند نقش خاتم امام محمد باقر رضى الّله عنه اين بود كه 

 (ظنى بالّله حسن و بالنبى المؤتمن و بالوصى ذى المنن و بالحسين و الحسن 

 ذكر اوالد امجاد امام واجب االحترام ابو جعفر محمد بن على عليه السالم 

فرزندان امام محمد باقر بروايت كمال الدين محمد بن طلحه و عبد الّله بن الخشاب چهار نفر 
بوده اند سه پسر و يك دختر و اسامى ايشان اينست جعفر عبد الّله ابراهيم ام سلمه اما شيخ مفيد و 

بعضى ديگر از فضالء صاحب تاييد آورده اند كه آنجناب را هفت فرزند بوده شش پسر و يك 
دختر جعفر و عبد الّله كه مادر ايشان ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابى بكر بود ابراهيم عبد الّله 

رجا كه از ام حكيم بنت اسد بن المغيرة الثقفيه تولد نموده بودند على زينب كه والده ايشان ام ولد 
 بود و العلم عند اللّه الودود
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 ذكر امام ششم جعفر بن محمد الصادق عليه السالم من الّله الخالق 

والدت با سعادت آن مهر سپهر سيادت بروايت بسيارى از علماء امت در سنه ثمانين از هجرت 
خاتم النبيين در مدينه طيبه اتفاق افتاد (و قيل سنة ثلث و ثمانين فى يوم االثنين الثلث عشرة ليلة 
بقيت من شهر ربيع االول) و اسم شريفش جعفر است و كنيتش ابو عبد الّله و قيل ابو اسمعيل و 



آنجناب را القاب بسيار است اشهرها الصادق و منها الصابر و الفاضل و الطاهر و والده امام جعفر 
رضى الّله عنه باتفاق علماء اعالم ام فروه بود بنت قاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق رضى الّله 
عنه و مادر ام فروه اسماء است بنت عبد الرحمن بن ابى بكر رضى الّله عنه و لذلك قال الصادق 

رضى الّله عنه لقد ولدنى ابو بكر مرتين و بروايت اول امام جعفر در وقت وفات جد خود على بن 
الحسين عليهما السالم پانزده ساله بود و بروايت ثانى دوازده ساله بود و در زمان انتقال پدر خويش 
امام محمد باقر بقول نخستين سى و چهارساله و بقول دوم سى و يكساله و فوت امام جعفر در سنه 
ثمان و اربعين و مائه در روز دوشنبه پانزدهم رجب روى نمود مدت امامتش سى و چهار سال بود 

و اوقات حياتش بروايت اول شصت و هشت سال بوده و بروايت ثانى شصت و پنج سال مدفن 
همايونش گورستان بقيع است نزديك بقبور پرنور آباء بزرگوار آن امام عالى مقدار در تاريخ 

گزيده مسطور است كه بعقيده علماء شيعه آن جناب را ابو جعفر منصور دوانيقى زهر داد و العلم 
 عند اللّه الخالق العباد.

 گفتار در بيان بعضى از مآثر و مفاخر امام همام جعفر الصادق ابن محمد الباقر

صيت مكارم ذات و محاسن صفات امام جعفر عليه السالم مانند پرتو آفتاب از فلك اخضر سمت 
انتشار گرفته و وفور كرامات و خوارق عادات آن مهر سپهر امامت و كرامت بسان فيض سحاب 

در بسيط غبراصفت اشتهار پذيرفته ضمير منيرش مظهر اسرار علوم دينيه بود و خاطر منورش مهبط 
انوار معارف يقينيه و تفسير حقايق آيات بينات كالم الهى از تحرير دلپذيرش مقرر و دقايق كالم 

معجز نظام حضرت رسالت از تقرير بى نظيرش مفسر و حقيقت امامتش نزد كافه علماء امم مسلم و 
 وجود فايض الجودش پيش عامه اوالد آدم مكرم قطعه 

 محيط جمله كماالت جعفر صادق 
 

 كه بهر كسب فضائل نمود سلب عاليق 

 لواى مرحمت او پناه اهل سعادت 
  

ظالل مكرمت او مالذ جمله خاليق كالم او ز حديث رسول آمده مخبر زبان او ز كالم خداى 
گفته حقايق در كشف الغمه مسطور است كه و قد قيل ان كتاب الجفر الذى يتوارثه بنو عبد 

المؤمن هو من كالمه عليه السالم و ان فى هذه المنقبة سنية و درجه فى مقام الفضايل عليه و اين 



كتاب جعفر بغايت اشتمال دارد بر علوم و اسرار ائمه بزرگوار و ذكر آن در كالم معجز نظام امام 
 على بن موسى الرضا عليهما السالم صريح است آنجا كه گفت در وقتى كه 
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مامون او را ولى عهد ميگردانيد كه (الجفر و الجامعة يدالن على خالف ذلك) و بصحت پيوسته 
كه امام جعفر رضى الّله عنه روزى ميفرمود كه (علمنا غابر و مزبور و نكت فى القلوب و نقر فى 

االسماع و ان عندنا الجفر االحمر و الجفر االبيض و مصحف فاطمه عليه السالم و ان عندنا الجامعة 
فيها جميع ما يحتاج الناس اليه) و جمعى از تفسير اين كالم سئوال كردند جواب داد كه غابر علم 
است بدانچه واقع خواهد شد و مزبور علم است بقضاياى گذشته و غرض از نكت در قلوب الهام 

است و مقصود از نقر در اسماع كالم مالئكه است كه سخن ايشان را مى شنويم و ذوات ايشانرا 
نمى بينيم اما جفر احمر ظرفيست كه سالح رسول الّله صلى الّله عليه و سلم در آن موضوع است و 

از آنجا بيرون نخواهد آمد تا وقتى كه قايم آل محمد ظهور نمايد اما جفر ابيض ظرفيست كه 
تورية موسى و انجيل عيسى و زبور داود و ساير كتب الهى در آنجاست اما مصحف فاطمه هرچيز 

كه از قوت بفعل آيد و نام هرملكى و حاكمى كه تا قيامت پيدا شود در آن است و جامعه 
كتابيست كه طول آن هفتاد گز است كه رسول صلى الّله عليه و سلم آنرا امال فرموده و امير 

المؤمنين على رضى الّله عنه بخط خود نوشته و هرچه محتاج اليه خلق است تا روز قيامت در آنجا 
مسطور است (حتى ان فيه ارش الخدش و الجلده و نصف الجلده) و از امام جعفر رضى الّله عنه 

روايت است كه ميفرمود (حديثى حديث ابى و حديث ابى حديث جدى و حديث جدى على بن 
ابى طالب امير المؤمنين عليه السالم و حديث على حديث رسول الّله صلى الّله عليه و سلم و 

حديث رسول الّله قول الّله عز و جل حكايت ابن جوزى در كتاب صفة الصفوه باسناد خود از ليث 
بن سعد روايت كرده است كه گفت در موسم حج در زمين حرم نماز ديگر گذاردم و بكوه ابو 

قبيس باال رفته مردى ديدم كه نشسته و روى بقبله دعا آورده ميگفت يا رب يا رب چندانكه نفس 
وى منقطع شد پس گفت يا رباه يا رباه چندانكه نفس وى منقطع شد پس گفت رب رب چندانكه 
نفس وى منقطع گشت پس گفت يا الّله يا الّله چندانكه نفس وى انقطاع يافت گفت يا حى يا حى 

آن مقدار كه نفس او انقطاع پذيرفت پس گفت يا رحيم يا رحيم تا نفس وى منقطع شد پس 
گفت يا ارحم الراحمين تا نفس وى منقطع گشت هفت بار چنين كرد آنگاه گفت (اللهم انى 



اشتهى من هذا العنب فاطعمنه اللهم و ان بردى قد خلقا) و هنوز اين دعا را باتمام نرسانده بود كه 
ديدم سله پر از انگور و دو برد نو پيش او پيدا شد و حال آنكه در آن وقت انگور نبود پس اراده 
كرد كه از آن انگور بخورد من بدو گفتم كه شريك توام فرمود كه بچه سبب گفتم زيرا كه تو 

دعا ميكردى و من آمين ميگفتم فرمود كه پيش آى و هيچ ذخيره مكن پس نزديك وى رفتم و با 
او آغاز خوردن انگور كردم و آن انگور دانه نداشت و چون سير خوردم مشاهده نمودم كه هيچ از 
آن سله كم نشد بعد از آن گفت هركدام از اين دو برد كه ميخواهى بستان گفتم بآن حاجت ندارم 

فرمود كه پنهان شو تا من آن را بپوشم پنهان شدم يكى را ازار ساخت و ديگريرا ردا و آن دو برد 
كهنه را كه دربرداشت بدست گرفت و روان شد من نيز بر اثر وى رفتم چون بمسعى رسيد مردى 

 ويرا پيش آمد و گفت (اكسنى كساك الّله يا بن رسول الّله) آن دو برد
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كهنه را بوى داد و من در عقب آن شخص رفته پرسيدم كه اين كيست گفت جعفر بن محمد 
است بعد از آن هرچند او را طلبيدم كه استماع حديث كنم نيافتم صاحب كشف الغمه گويد كه 

اين حكايت را جماعتى از رواة و نقله حديث روايت كرده اند و نوبت اول من اين قصه را در 
كتاب مستغيثين كه تاليف ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود است ديدم و آن كتاب را 

قرائت كردم نزد شيخ رشيد الدين ابى عبد الّله محمد بن ابى القاسم و شيخ رشيد آنرا قرائت كرده 
بود نزد شيخ عالم محى الدين ابى محمد يوسف بن شيخ ابى الفرج بن جوزى و هو يرويه عن 

مؤلفه اجازة و كانت قرائتى فى شعبان من سنة ست و ثمانين و ستمائه بدارى المطلمه على دجلة 
بغداد عمر اللّه تعالى) غرض آنكه اين حديث از جمله صحاح اخبار است و در كتب سلف منقول 

از علماء بزرگوار و العلم عند الّله الملك الغفار حكايت در كشف الغمه از مفضل بن عمر 
مرويست كه گفت روزى با صادق عليه السالم در مكه براهى ميرفتيم ناگاه بسروقت زنى رسيديم 

كه در پيش وى گاوى مرده افتاده بود و آن زن با جمعى از كودكان ميگريست امام صادق عليه 
السالم از وى پرسيد كه حال چيست جواب داد كه من با فرزندان خود بشير اين گاو معاش 

ميگذرانيديم و حال اين گاو بمرد و ما در كار خود حيران شده نميدانيم كه چه كنيم امام صادق 
عليه السالم گفت كه ميخواهى حضرت الهى اين گاو را زنده گرداند ضعيفه گفت با من سخريت 
ميكنى امام فرمود كه سخريت نميكنم بعد از آن دعا كرد و سر پاى بر گاو زد و آواز داد گاو فى 



الحال برخاست تندرست و صادق رضى الّله عنه بميان مردم آمده آن زن ندانست كه وى كه بود 
حكايت از على بن ابى حمزه مرويست كه گفت با صادق عليه السالم بگذاردن حج اسالم ميرفتيم 
اتفاقا در پاى نخلى خشك فرود آمديم و صادق عليه السالم لب مى جنبانيد و من نميدانستم كه او 

چه ميگويد ناگاه روى بر آن خرما بن آورد و گفت مرا اطعام كن از آنچه ايزد تعالى در تو 
وديعت نهاده است از روزى بندگان خود و من ديدم كه خرما بن بسوى وى ميل كرد و از وى 
خوشها آويخته بود پر خرماى تر مرا گفت پيش آى و بسم الّله بگوى و بخور بموجب فرموده 
عمل نمودم هرگز خرمائى از آن شيرين تر و خوبتر نخورده بودم اعرابى آنجا حاضر بود گفت 

هرگز چنين سحرى كه امروز ديدم نديده بودم صادق رضى الّله عنه گفت ما وارثان پيغمبرانيم در 
ميان ما ساحر و كاهن نمى باشد اما دعا ميكنيم خدايتعالى اجابت مينمايد اگر خواهى دعا كنم تا 
حق سبحانه ترا مسخ گرداند و سگى سازد اعرابى از جهلى كه داشت گفت دعا كن و امام عليه 
السالم دعا كرد و فى الحال آن عرب سگى شد و روى بخانه خود نهاد صادق رضى الّله عنه مرا 
فرمود كه در عقب وى برو برفتم بخانه خود درآمد و پيش اهل و ولد خود دم مى جنبانيد چوبى 

برداشتند و او را براندند من بازگشتم و آنچه ديده بودم بعرض صادق رسانيدم آن سگ نيز 
بازآمده در پيش امام عليه السالم در خاك مى غلطيد و آب از چشمان وى ميرفت صادق رضى الّله 

عنه بر وى ترحم فرموده دعا كرد تا بصورت خود عود نمود آنگاه گفت اى اعرابى بآنچه گفته 
 بوديم ايمان آوردى جواب داد كه آرى جانم فداى نام تو باد يا بن رسول الّله هزارهزار بار
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حكايت از يونس بن ظبيان روايت كرده اند كه گفت با جماعتى در مالزمت صادق عليه السالم و 
 (فَخُذْ أَربعةً منَ التحيه بوديم پرسيديم كه چون خداى تعالى ابراهيم را صلوات الّله عليه گفت كه 

(كنَّ إِلَيرْهرِ فَصآن مرغان از يك جنس بودند يا از اجناس مختلفه فرمود كه ميخواهيد كه الطَّي 
شما را مانند آن بنمايم گفتيم آرى فرمود كه اى طاوس در حال طاوسى حاضر شد پس گفت اى 
غراب غرابى نيز پديد آمد باز گفت اى باز بازى نيز نمودار گشت پس فرمود اى كبوتر كبوترى 
نيز حاضر شد پس گفت كه همه را بكشتند و ريزه ريزه كردند و با يكديگر درآميختند و سرهاى 

ايشان را نگاهداشتند بعد از آن سر طاوس را برگرفت و فرمود كه اى طاوس ديديم كه گوشت و 
استخوان و پرهاى وى از ديگر مرغان جدا شد و بسر وى چسبيده و جسد طاوس راست گشت و 



حيات يافت و آن سه مرغ ديگر نيز بهمين طريقه زنده گشتند حكايت در بسيارى از كتب معتبره 
مسطور است كه ابو جعفر منصور دوانيقى روزى ربيع حاجب را باحضار ابو عبد الّله جعفر صادق 

عليه السالم مامور گردانيد و چون امام حاضر شد گفت (قتلنى اللّه ان لم اقتلك) تا بكى خواهى 
كه فتنه انگيزى و خون مسلمانان ريزى صادق رضى الّله عنه گفت كه و الّله كه من هيچ نكرده ام و 
داعيه ندارم اگر بتو چيزى رسيده است از زبان گرانى بوده و اگر عياذا بالّله آنچه گفتى كرده باشم 
بر يوسف عليه السالم ظلم كردند عفو نمود و ايوب عليه السالم چون ببال مبتال شد دست در دامن 

شكيبائى زد و سليمان را عطا دادند زبان باداى شكر بگشاد و اينجماعت پيغمبرانند و نسب تو 
بديشان مى پيوندد منصور گفت صدقت و آنجناب را بر پهلوى خود بنشاند پس گفت فالن بن 

فالن اين سخنان از تو بمن رسانيده است آنگاه فرمود تا آن شخص را بمجلس آوردند و از وى 
پرسيد كه آنچه بمن گفتى تو خود از جعفر شنيدى جواب داد كه آرى گفت سوگند ميتوانى 

  الَّذي ال إِله إِلَّا هو عالم الْغَيبِ و الشَّهادةِ)خورد گفت بلى پس آغاز سوگند خوردن كرد كه (باللّه 
صادق عليه السالم گفت يا امير المؤمنين من او را سوگند ميدهم گفت همچنين كن آنگاه امام 

بآنشخص گفت بگوى (بريت من حول الّله و قوته و التجأت الى حولى و قوتى لقد فعل كذا و كذا 
جعفر) و آن لعين اندك امتناعى نموده باالخره سوگند خورد و هم در مجلس افتاده بمرد منصور 

گفت تا پاى ويرا كشيده بيرون افكندند از ربيع مرويستكه چون صادق رضى الّله عنه بر منصور 
درآمد لب خود مى جنبانيد و هرچند لبش مى جنبيد غضب منصور فرومى نشست تا آنجنابرا 

نزديك خود نشاند و خشنود شد و در وقتيكه امام از قصر خالفت بيرون ميرفت گفتم كه اينمرد 
بغايت خشمناك بود بر تو چه ميخواندى كه دم بدم غضب وى فرومى نشست گفت دعاى جد 
خود حسين بن على رضى الّله عنه را ميخواندم كه (يا عدتى عند شدتى و يا غوثى عند كربتى 

احرسنى بعينك التى ال ينام و اكفنى بركنك الذى ال يرام) ربيع گويد كه اين دعا را ياد گرفتم و 
هرگاه كه مرا شدتى پيش ميآمد ميخواندم و فرج مى يافتم و ايضا ربيع گفت از صادق رضى الّله 
عنه پرسيدم كه چرا نگذاشتى كه آن شخص سوگند خود را تمام كند و او را نوع ديگر سوگند 

 دادى فرمود كه چون بنده ايزد تعالى را بيگانگى و
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بزرگوارى ياد كند حق عز اسمه با وى حلم ورزد و در عقوبت او تاخير نمايد ويرا سوگند دادم 
بآنچه شنيدى تا زود معاقب شد راقم حروف گويد كه امثال اينحكايت اعجاز آيات از آن امام 

خجسته صفات بسيار منقولست و ذكر مجموع موجب اطناب و تطويل و الّله يقول الحق و هو 
 يهدى الى سواء السبيل 

 ذكر اوالد امجاد امام جعفر على نبينا و عليهم سالم الّله االكبر

شيخ كمال الدين محمد بن طلحه و عبد الّله بن خشاب آورده اند كه امام ابو عبد الّله جعفر بن 
محمد الصادق را شش پسر و يك دختر بود و حافظ عبد العزيز بن االخضر الجنابذى گويد كه 

آنجنابرا هفت پسر و چهار دختر تولد نمود و شيخ مفيد افاده كرده استكه اوالد ذكور و اناث 
صادق عليه السالم ده نفر بودند برينموجب اسمعيل و عبد الّله و ام فروه كه مادر ايشان فاطمه بنت 

حسين بن على بن ابيطالب عليه السالم بود و موسى كاظم و اسحق و محمد كه از حميده بربريه 
تولد نمودند و عباس و على و اسماء و فاطمه كه از امهات اوالد شتى در وجود آمده بودند اما 

اسمعيل بحسب سن كالنترين برادران خود بود و امام جعفر عليه السالم او را بغايت دوست 
ميداشت و درباره وى مرحمت و عنايت بسيار ميفرمود چنانچه جمعى از شيعه گمان بردند كه 

قايم مقام پدر او خواهد بود و اسمعيل رضى الّله عنه در زمان امام جعفر عليه السالم در منزل 
عريض وفات يافت و آن جناب از وقوع آن مصيبت بمرتبه اى متألم شد كه شرح آن تيسيرپذير 

نيست و در وقتيكه جنازه اسمعيل را ببقيع ميبردند چند نوبت فرمود كه جنازه را بر زمين نهاده 
رويش باز كردند تا نزد جماعتيكه مظنه داشتند كه اسماعيل وليعهد پدر خواهد بود فوت آنجناب 

محقق شود مع ذلك طايفه اى چنان اعتقاد نمودند كه امامت از امام جعفر عليه السالم با اسمعيل 
نقل كرده بود از وى به پسرش محمد بن اسمعيل رسيده و زمره گمان بردند كه اسمعيل مرده و 
امام زمان اوست و اين هردو طبقه را مورخان اسماعيليه خوانند اما عبد الّله بن جعفر عليه السالم 

بعد از اسمعيل اسن اخوان بود چون پدرش وفات يافت دعوى امامت نموده فرقه متابعتش كردند 
ليكن باالخره اكثر آنجماعت ازو برگشته بامامت موسى كاظم رضى الّله عنه قايل شدند و جمعى 

را كه بر آن اعتقاد راسخ بودند افطحيه خوانند بسبب آنكه داعى ايشان عبد الّله بن االفطح نام 
داشت و قولى آنكه عبد الّله بن جعفر افطح الرجلين بود بنابرآن اتباعش را افطحيه خوانند اما 

اسحق بن جعفر رضى الّله عنهما فاضل و مجتهد و پرهيزكار و پاكيزه روزگار بود و جمعى كثير از 



علماى كبار از آنجناب احاديث و اخبار نقل نموده اند و اسحاق مالزمت برادر بزرگوار خويش 
موسى الكاظم مينمود و بامامتش قايل بود اما محمد بن جعفر بصفت سخاوت و شجاعت اتصاف 

داشت و او روزى بصوم گذرانيد و روزى افطار فرمودى و هرروز كبشى جهة ضيافت صرف 
نمودى و اعتقادش بروايتى موافق زيديه بود در آن معنى كه بايد كه امام خروج كند و بضرب 

شمشير از مخالفان انتزاع ملك نمايد بنابرآن در سنه تسع و تسعين و مائه بر مأمون خروج كرد و 
 قولى آنكه 
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حسين بن حسن افطس علوى در وقت استيالء بر مكه آنجنابرا بكره بر مسند خالفت نشاند و بر 
هرتقدير اسحاق بن موسى العباسى با عيسى جلودى از قبل مأمون بقتال محمد اقبال نموده آنجنابرا 

بگرفت و پيش مامون بر دو مامون محمد را در خراسان معزز و مكرم نگاه ميداشت در وقتى كه 
متوجه بغداد گرديد آنجنابرا همراه خود گردانيد و چون بجرجان رسيد محمد بن جعفر وفات 

يافت و مامون خود بقبرش درآمده جسد مطهرش را بخاك سپرد كنيتش ابو جعفر بود و لقبش 
ديباج اما عباس بن جعفر و على بن جعفر بغايت فاضل و عظيم القدر بودند و على بمزيد فضل و 

تقوى از ابناء زمان امتياز داشت و پيوسته همت بر مالزمت برادر خود موسى رضى الّله عنه 
ميگماشت اما موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم از روى قدر و منزلت بزرگترين اهل عالم بود و 

 امر امامت بعد از پدر بموجب نص آن حضرت باو انتقال نمود

 ذكر امام هفتم موسى بن جعفر الكاظم خصهما الّله تعالى بمزيد االلطاف و المرام 

والدت شريف امام هفتم در ابوا كه منزليست در ميان مكه و مدينه فى سفر سنة ثمان و عشرين و 
مائه اتفاق افتاد و قيل فى سنه تسع و عشرين و مادر آنجناب ام ولد بود مسماة بحميده بربرية و اسم 
شريفش موسى و كنيتش ابو الحسن و ابو ابراهيم و ابو عبد الّله و ابو على نيز گفته اند و گفته اند كه 

ابو اسمعيل نيز از جمله كنيتهاى امام موسى بوده و آن امام عاليمقام را بواسطه وفور حلم و كظم 
خشم كاظم ميخواندند و صابر و صالح و امين نيز داخل القاب آنجناب است و امام موسى در وقت 
فوت امام جعفر عليه السالم بيست ساله بود و بروايت اصح و اكثر در ماه رجب سنه ثلث و ثمانين و 

مائه در بغداد از عالم نقل فرمود و بدين روايت مدت امامتش سى و پنج سال و بقول اكثر ارباب 



اخبار كاظم را رضى الّله عنه بفرموده هارون الرشيد سندى بن شاهك يا يحيى بن خالد برمكى 
زهر داد و بدان واسطه آنجناب روى بفردوس اعلى نهاد و در تاريخ گزيده مسطور است كه 
بعقيده بعضى از شيعه سرب در حلقوم آن امام معصوم ريختند و بدست بى شرمى رشته عمر 

عزيزش را بگسيختند مدفن پرنور كاظم عليه السالم در خطه بغداد مشهور است و مطاف طواف 
 جمهور خاليق نزديك و دورانه هو العفو الغفور

 گفتار در بيان مناقب و مكارم امام ابو ابراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليهما السالم 

شميم مكارم اخالق اين امام عاليشان اطراف جهان و مشام جهانيان را معطر گردانيده بود و اشعه 
محاسن آداب آن مقتداى بلندمكان شام ظلمت اندوز طوايف انسانرا بصبح عالم افروز رسانيده وفور 

زهد و عبادتش افزون از قوت طاقت معشر بشر و كمال علم و فضيلتش بيرون از احاطه استطاعت 
 علماء دانشور عجايب كرامتش مخبر از معجزات رسول 
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و عذايب خوارق عاداتش محير طباع و عقول امامت امت بوجود فائض الجودش منصوص و 
 تقويت ملت برأى عالم آرايش مخصوص مثنوى 

 امام اهل دين موسى بن جعفر
 

 جهان از نكهت خلقش معطر

 ز روى علم هادى امم بود
 

 بفرط حلم در عالم علم بود

 ز خويش فايح آثار سعادت 
 

 ز رويش اليح انوار سيادت 

 علو قدر او برتر ز افالك 
 

 ز علمش گشته حيران عقل دراك 

 امامت را وجودش بود اليق 
 

 و ز آن معنى خبر ميداد صادق 

در كشف الغمه از بدر كه غالم على بن موسى الرضا عليهما السالم بود منقولست كه گفت روزى    
اسحق ابن عمار درآمد نزد موسى بن جعفر و بنشست و در آن حين شخصى از مردم خراسان نيز 

اذن دخول طلبيده بمجلس شريفش رسيد آنجناب بلغتى تكلم نمود كه بكالم طيور مشابهت داشت 
و مثل آن مسموع نشده بود و كاظم عليه السالم بهمان زبان او را جواب داد اسحاق آن جنابرا 

گفت هرگز مانند اينكالمى نشنيده بودم امام فرمود كه اينكالم اهالى چين است و نيست تمامى 



كالم اهل چين اال اينچنين پس گفت تعجب نمودى ازين سخن اسحق گفت محل تعجبست 
فرمود كه من ترا خبر دهم از آنچه ازين اعجب باشد بدرستيكه امام ميداند منطق الطير و نطق 

هرذى روحى را كه ايزد تعالى او را خلق كرده است و مخفى نيست بر امام چيزى و از مفضل بن 
عمر مرويست كه چون صادق رضى الّله عنه وفات يافت عبد الّله بن جعفر بخالف وصيت پدر 

آغاز دعوى امامت كرد كاظم عليه السالم هيزم بسيار در ساحت سراى خويش جمع ساخته عبد 
الّله را طلب داشت و فرمود تا آتش در آن هيزمها زدند تا همه هيمه بسوخته و انكشت گشت 

آنگاه موسى رضى الّله عنه برخاسته با اثواب خويش در ميان آن آتش نشست و بجانب حاضران 
متوجه شده آغاز مكالمه فرمود و بعد از ساعتى از آنجا بيرون آمده جامه خود را بيفشاند و 

بمجلس رجوع كرده عبد الّله را گفت اگر تو گمان ميبرى كه امامت بعد از پدر بتو رسيده بنشين 
در ميان اين آتش چنانكه من نشستم راوى گويد كه رنك عبد الّله از شنيدن اينسخن متغير گشته 

برخاسته و رداى خود را بر زمين ميكشيد تا از سراى كاظم عليه السالم بيرون رفت حكايت 
بسيارى از علماى صاحب توفيق بزبان تحقيق از شقيق بلخى رحمة الّله عليه روايت كرده اند گفت 
فى سنه تسع و اربعين و مائه در سفر حجاز بقادسيه رسيدم جوانى ديدم خوبروى و گندم گون كه 

بر باالى جامهاى خود پشمينه پوشيده بود و شمله بر كتف انداخته و نعلين در پا كرده و تنها در 
گوشه نشسته با خود گفتم كه اين جوان از صوفيه مينمايد همانا ميخواهد كه درين راه بار خود را 
بر مسلمانان اندازد بروم و او را سرزنش كنم تا ازين امر باز ايستد چون نزديك رسيدم فرمود كه 

 پس مرا بگذاشت و برفت با خود گفتم كارى  اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم)(يا شقيق 
عظيم واقع شد كه نام مرا و آنچه در ضمير داشتم اظهار كرد اينشخص نيست مگر بنده صالح بوى 

رسم و بحلى طلب نمايم هرچند در رفتار سرعت نمودم بوى نرسيدم و در منزل ديگر او را ديدم 
كه در نماز ايستاده و لرزه بر اعضايش افتاده و اشك از چشمش روان شده صبر كردم تا از نماز 

 بازپرداخت قصد كردم كه نزديك او روم و بحلى خواهم چون مرا
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 پس  (و إِنِّي لَغَفَّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَدى )ديد گفت اى شقيق اين آيه بخوان كه 
مرا بگذاشت و برفت با خود گفتم اين جوان هرآينه از جمله ابدال است كه دوبار مرا از سر من 
خبر داد و در منزل ديگر او را بر سر چاهى يافتم كه ايستاده ركوه در دست و ميخواهد كه آب 



بگيرد ناگاه ركوه در چاه افتاد پس بجانب آسمان نگريست و مناجات كرده گفت (اللهم سيدى 
مالى غيرها فال تعد منها) و الّله كه ديدم كه آب چاه باال آمده دست دراز كرده ركوه پرآب 

برگرفت و وضو ساخت و چهار ركعت نماز بگذارد و بعد از آن بجانب توده از ريك ميل كرد و 
بدست خود ريك ميگرفت و در ركوه ميريخت و مى جنبانيد و ميآشاميد پيش رفتم و بر وى سالم 
كردم جواب داد گفتم مرا اطعام كن از زيادتى آنچه خداى تعالى بتو انعام فرموده است گفت اى 

شقيق همواره نعم الهى بحسب ظاهر و باطن بما ميرسد ظن خود را با واهب عطايا نيكو گردان 
آنگاه ركوه را بمن داد بياشاميدم سويق و شكر بود و الّله كه هرگز از آن خوشتر و لذيذتر 

نياشاميده بودم و سير شدم و سيراب گشتم چنانكه چند روز مرا بطعام و شراب ميل نشد پس از آن 
ويرا نديدم تا مكه و در حرم نيمشبى او را ديدم كه در نماز ايستاده بخضوع و خشوع تمام گريه و 

زارى ميكرد و چون صبح طالع شد فريضه بامداد گذارده طواف خانه فرمود و بيرون رفت از 
عقبش بشتافتم مشاهده نمودم كه بخالف آنكه در راه ديده بودم جمعى از خدام و موالى در 

مالزمتش بسر ميبرند و مردمان بگرد وى درميآيند و بر وى سالم ميكنند از شخصى پرسيدم كه اين 
كيست گفت هذا موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب رضى الّله 

عنهم گفتم اين عجايب و غرايب كه ديدم از مثل اين سيدى عجيب و غريب نيست حكايت در 
كشف الغمه از اصبع بن موسى مرويستكه گفت يكى از اصحاب صد دينار بمن داد كه پيش كاظم 
عليه السالم برم و مرا نيز چيزى بود كه ميخواستم بوى دهم چون بمدينه رسيدم غسلى بجاى آورده 

بضاعت خود را و از آن شخص را نيز بشستم و مشك سوده بر آنجا پاشيدم و وجه آن عزيز را 
شمرده نود و نه دينار يافتم ديگر بازبشمردم همان بود يكدينار خاصه خود بشستم و بآن منضم 

ساختم و همچنانكه بود در صره كردم و شب نزد كاظم عليه السالم رفته گفتم جان من فداى تو 
باد اندك بضاعتى دارم كه بآن تقرب ميجويم به ايزد تعالى گفت بيار دنانير خود را پيش وى بردم 
پس عرضكردم كه موالى تو فالنكس چيزى با من همراه كرده است گفت بيار صره را پيش وى 
بردم فرمود كه بر زمين ريز بريختم بدست خود آنرا پريشان ساخت و دينار مرا جدا كرده فرمود 
كه وى و زن را اعتبار كرده است نه عدد را حكايت از ابى خالد الرمانى نقلستكه در كرة اول كه 

مهدى عباسى كاظم رضى الّله عنه را به بغداد طلبيد امام مرا بخريدن بعضى از ضروريات سفر 
مامور گردانيده در آن اثنا بر من نظر افكنده اثر حزن و مالل در چهره ام مشاهده فرموده فرمود كه 
اى ابو خالد چيست كه ترا غمناك مى بينم گفتم كه چون محزون نباشم كه پيش اينطاغى ميروى 



و مآل حال تو معلوم نيست فرمود كه هيچ باك مدار كه در فالن ماه و فالنروز خواهم آمد تو در 
 اول شب منتظر
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من باش ابو خالد گويد كه بعد از رفتن امام روز مى شمردم تا موعد مالقات دررسيد و در آنروز بر 
سر راه رفته انتظار ميكشيدم و تا نزديك غروب هيچكس را نديدم بنابرآن شيطان وسوسه در دل 
من انداخت بترسيدم كه شكى در دلم راه يابد و اضطرابى عظيم در من پيدا شد ناگاه ديدم كه از 
جانب عراق سياهى پديد آمد و كاظم رضى الّله عنه در پيش آن سياهى بود و بر بغله سوار آواز 

برآورد كه يا ابا خالد گفتم لبيك يا بن رسول الّله فرمود كه نزديك بود كه شكى در دل تو افتد 
گفتم چنين بود پس گفتم كه الحمد لّله كه از اين طاغى بسالمت نجات يافتى فرمود كه اى ابا 

 خالد بار ديگر مرا خواهند برد كه خالصى نيابم 

ذكر ظلمى كه از عباسيان بكاظم عليه السالم رسيد و بيان مسموم شدن آنجناب در زمان خالفت 
 هارون الرشيد

علماء صاحب تأييد مرقوم كلك بيان گردانيده اند كه چون محمد بن ابى جعفر منصور كه مهدى 
لقب داشت از عظم شان كاظم عليه السالم و ميل طوايف انام بمالزمت آن امام عالى مقام خبر يافت 

از زوال ملك خويش انديشيده آنجنابرا از مدينه ببغداد طلبيد و محبوس گردانيد بعد از چندگاه 
شبى حضرت واليت پناه اسد اللّه الغالب على بن ابى طالب عليه السالم را در خواب ديد كه فرمود 

(يا محمد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى االرض و تقطعوا ارحامكم) و چون بيدار شد ربيع 
حاجب را طلب نموده باحضار امام موسى امر فرمود از ربيع منقولست كه گفت چون پيش مهدى 
رسيدم اين آيت را بآواز خوش ميخواند و مرا گفت كه فى الحال موسى بن جعفر را بيار بموجب 
فرموده عمل نمودم و مهدى با كاظم معانقه كرده او را نزديك خود بنشاند و خوابى كه ديده بود 
بر زبان راند و گفت هيچ توانيكه مرا ايمن گردانى از آنكه بر من و اوالد من خروج نكنى موسى 
بن جعفر جواب داد كه و الّله كه هرگز اين داعيه نكرده ام و شان من نيست كه اينكار كنم مهدى 
گفت صدقت پس مرا گفت كه ده هزار دينار بوى ده و ساختگى حيلتى كن كه تا بمدينه بازرود 

ربيع گويد كه من در همان شب مايحتاج كاظم را بهم رسانيدم و او را روان گردانيدم از خوف 



آنكه مبادا مانعى پيدا شود و امام عليه السالم تا ايام ايالت هارون در مدينه مكرمه بفراغت گذرانيد 
و ديگر مهدى مزاحم اوقات شريفش نگرديد و چون نوبت دولت برشيد رسيد جمعى از اهل حسد 

نزد او زبان بغيبت موسى عليه السالم و التحية گشادند و هارون در ساليكه بحج رفته بود بمدينه 
شتافته آنجناب را مقيد ببصره فرستاد و عيسى بن جعفر بن منصور كه در آنوقت حكومت آن 

واليت تعلق بدو ميداشت بفرمان رشيد كاظم عليه السالم را مدت يكسال محبوس گردانيد و رشيد 
باالخره او را بقتل آن جناب مامور ساخته عيسى از آن امر شنيع استعفا نمود و رشيد امام را ببغداد 
برده بفضل بن ربيع سپرد و موسى در حبس فضل مدتى اوقات شريف گذرانيده چون فضل نيز از 
ريختن خون كاظم رضى الّله عنه احتراز كرد هارون فضل بن يحيى برمكى را بمحافظت آن مظهر 

 فضل و كمال مامور ساخته فضل بن يحيى آنجنابرا در خانه تنك بازداشته بعد از
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آنكه صيام ايام و قيام ليالى و كثرت طاعت و عبادت آن مهر سپهر سيادت را مشاهده نمود باكرام 
و احترامش اقدام فرمود و اينخبر در رقه برشيد رسيد نامه عتاب آميز بفضل فرستاد و او را بر قتل 
كاظم رضى الّله عنه تحريض كرد و فضل از آن فعل محترز بوده هارون در غضب شد و مسرور 

خادم را طلبيده مكتوبى سربمهر بوى داد و گفت همين زمان ببغداد شتاب و هم از راه بمجلس 
موسى بن جعفر رو و اگر او را در آسايش و رفاهيت بينى اين كتابترا بعباس بن محمد رسان و 

بگوى كه بمضمون آن عمل نمايد آنگاه رقعه ديگر بوى داده گفت اين نوشته را بسندى بن 
شاهك تسليم نماى و او را باطاعت عباس مامور ساز و مسرور متوجه ببغداد شده هيچكس 

ندانست كه او را بچه كار فرستاده اند و چون بدان بلده رسيد فى الحال بر موسى بن جعفر رضى 
الّله عنه درآمد و آنجنابرا همچنان ديد كه نزد رشيد گفته بودند بنابرآن على الفور با عباس بن 
محمد و سندى بن شاهك مالقات كرده آن دو مكتوب را بديشان رسانيد و همان دم قاصدى 

بطلب فضل بن يحيى رفته او را پيش عباس و سندى آورد و عباس سياط را طلبيده اشارت كرد تا 
فضل را بخوابانيد و سندى صد تازيانه بر فضل زد و فضل بغايت متغير و متأثر از آنخانه بيرون 

شتافته مسرور كيفيت حال را برشيد نوشت و هارون بفضل خبر فرستاد كه موسى رضى الّله عنه را 
تسليم سندى نمايد آنگاه در مجلس خاص هارون روى بمردم آورده گفت فضل بن يحيى نسبت 
بمن در مقام عصيان آمده اطاعت فرمان نمى نمايد برو لعنت كنيد و مردم زبان بلعن فضل گشاده 



چون پرتو شعور يحيى بن خالد برين قضيه افتاد نزد رشيد رفته آهسته از جريمه پسر عذرخواهى 
نمود و گفت من بكفايت مهمى كه فضل در سرانجام آن تهاون ورزيده قيام مينمايم و هارون 

مبتهج و مسرور گشته حاضرانرا گفت كه فضل بن يحيى را بنابر عصيانى كه ازو صدور يافته بود 
لعن كرده بودم اكنون باز در مقام اطاعت آمده فرمان بردارى ميكند الجرم من نيز نسبت با او 

طريقه محبت و عنايت مرعى خواهم داشت كه شما نيز او را دوست داريد بعد از آن يحيى بن 
خالد ببغداد شتافته چنان ظاهر ساخت كه خليفه مرا جهت تعمير سواد و تفحص مهمات عمال 

بدينجانب ارسال داشته است و چند روز بآن اعمال اشتغال- نموده آنگاه سندى بن شاهك را در 
خلوتى طلبيده ما فى الضمير خود را با او در ميان نهاده فرمود كه طعام مسموم بآن امام معصوم 

دادند تا درگذشت و بروايتى كه در شواهد النبوه مسطور است يحيى زهر در رطب تعبيه كرده نزد 
آنجناب فرستاد و چون امام مظلوم آنرا تناول نمود بر سميتش مطلع شد و فرمود كه امروز مرا زهر 
دادند و فردا بدن من زرد خواهد گشت پس نصفى سرخ خواهد شد و پس فردا رنك تن من سودا 

پيدا خواهد كرد آنگاه روى بعالم آخرت خواهم آورد چنانچه بر زبان همايونش گذشته بود 
بوقوع انجاميد در كشف الغمه مسطور استكه چون كاظم عليه السالم بفردوس اعلى نقل فرمود 

سندى بن شاهك هيثم بن عدى و بعضى ديگر از علماء و فقهاى بغداد را طلبيده گفت نظر كنيد 
در موسى تا شما را معلوم شود كه باجل طبيعى درگذشته و اثر جراحت و حتف بر اعضاى او ظاهر 

 نيست و آنجماعت نظر بر جسد مطهر
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آن امام عالى گوهر انداختند پس از آن نعش همايونشرا برداشته بسر جسر دجله بردند و چون 
جمعى را مظنه شده بود كه امام قايم منتظر موسى بن جعفر است و غيبت آنجناب كنايت از مدت 

حبس اوست يحيى بن خالد اشارت نمود تا منادى كردند كه (هذا موسى بن جعفر الذى تزعم 
الرافضية انه ال يموت فانظروا اليه) پس مردم در آن امام عاليشان نگريستند و او را مرده ديدند 

آنگاه تابوت محفوف برحمت حى ال يموت را برداشته در مقبره بنى هاشم دفن نمودند و حاال آن 
مزار بزرگوار مطاف صغار و كبار بالد و امصار است سالم الّله على نبينا و عليه و على ساير االئمة 

 العظام الى قيام الساعة و ساعة القيام 



 ذكر اوالد امام موسى عليه السالم 

بقول اكثر علماء كرام و فضالء عظام كاظم عليه السالم بيست پسر و هژده دختر داشت و اسامى 
اوالد ذكور آنجناب اينست على الرضا زيد ابراهيم عقيل هرون حسن حسين عبد الّله اسمعيل عبيد 

الّله عمر احمد جعفر يحيى اسحق عباس حمزه عبد الرحمن قاسم جعفر االصغر و بعضى عوض 
عمر محمد نوشته اند و نامهاى بنات مكرماتش اينست خديجه ام فروه اسماء عليه فاطمه ساريه آمنه 
ام كلثوم زينب ام عبد الّله زينب الصغرى ام القاسم حكيمه اسماء الصغرى محموده امامه ميمونه ام 
سلمه و حمد الّله مستوفى در تاريخ گزيده آورده استكه كاظم رضى الّله عنه را سى و هفت فرزند 
بوده از پسر و دختر على الرضا و ابراهيم و العباس و القاسم المهات اوالد شتى و اسمعيل و جعفر و 

هارون و الحسن الم ولد احمد و محمد و حمزة الم ولد و عبد الّله و اسحق و عبيد الّله و زيد و 
الحسين و الفضل و سليمن المهات االوالد و فاطمة الكبرى و فاطمة الصغرى و ام جعفر و رقيه و 

حكيمه ام ابيها و رقية الصغرى و كلثوم و لبابه و زينب و خديجه و عليه و آمنه و حسنه و ساريه و 
بريهه و عايشه و ام سلمه و ميمونه و ام كلثوم و افضل اوالد امام موسى بلكه اشرف جميع برايا على 

بن موسى الرضا بود اما زيد بن موسى در ايام خروج ابو البرايا بر اهواز والى شده بصره را در حيز 
تسخير كشيده آتش در خانها و باغات بنى العباس زد بنابرآن زيد النار لقب يافت و حسن بن سهل 

بازيد النار پى كار كرد او را بدست آورد و بمرو نزد مامون فرستاد و مامون آنجنابرا پيش برادر 
بزرگوارش على الرضا عليه السالم ارسال داشت امام باطالق او حكم فرمود اما مدت الحيوة با وى 

سخن نگفت و آخر االمر مامون زيد النار را بزهر هالك ساخت علماء نسابه گويند كه از وى 
عقب نمانده و العلم عند الّله تعالى اما احمد بن موسى بصفت كرم و جاللت قدر و نباهت شان 

اتصاف داشت و نزد كاظم رضى الّله عنه بغايت عزيز و محترم بود و تمول آنجناب بمرتبه رسيد 
كه هزار برده آزاد كرد اما محمد بن موسى در قيام ليل و تجديد وضو و گذاردن نماز مبالغه تمام 

مينمود و پيوسته در اداى وظايف طاعات و عبادات اجتهاد ميفرمود اما ابراهيم بن موسى بصفت 
كرم و شجاعت موصوف بود و در زمان مامون مدتى از قبل محمد بن زيد بن زين العابدين رضى 

 الّله عنهم بايالت واليت يمن قيام نمود و نسل 
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ابراهيم از دو پسرش موسى و جعفر باقى ماند و همچنين ساير اوالد امجاد كاظم عليه السالم 
بسمات حميده و صفات پسنديده اتصاف داشتند و مادام الحيوة تخم هدايت و ارشاد در زمين 

 قلوب سالكان مسالك اسالم ميكاشتند

 ذكر امام هشتم على بن موسى الرضا سالم الّله عليهما

ميالد كثير االسعاد آن امام عالى نژاد بروايت اكثر علماء فضيلت نهاد در يازدهم ذى الحجة سنة 
ثلث و خمسين و مائه بمدينه اتفاق افتاد و بقول بعضى از ارباب اخبار آن صورت در يازدهم ربيع 
اآلخر سنه مذكوره دست داد و زمره اى از مورخان بران رفته اند كه على الرضا عليه السالم در سنه 

ثمان و اربعين و مائه تولد نمود و باتفاق اهل تاريخ والده آنجناب ام ولد بوده اما نام آن مخدره 
مختلف فيه است در شواهد النبوة مرقوم گشته كه (و لها اسماء منها اروى و نجمه و سمانه و ام 

البنين و استقر اسمها على تكتم) و در كشف الغمه از حافظ عبد العزيز جنابذى منقولست كه آن 
مستوره مسمات بسكينه نوبيه بوده و بعضى نامش را خيزران مربسيه گفته اند لقبش شعرى است (و 

 قيل ذلك كما قال الشاعر فى مدحه عليه السالم شعر

 اال ان خير الناس نفسا و والدا
 

 و رهطا و اجداد اعلى المعظم 

 انتسابه لعلم و الحكم ثامنا
  

اماما يؤدى حجة الّله تكتم و اين نظم داللت بر آن ميكند كه اسم شريف مادر آن امام عالى گوهر 
تكتم است و الّله اعلم و نام و كنيت امام هشتم با نام و كنيت اسد الّله الغالب ابو الحسن على بن 

ابيطالب عليه السالم موافق بود و القاب آن جناب بسيار است رضا و مرتضى و صابر و رضى و وفى 
از آنجمله است (قال فى فصل الخطاب قيل البى جعفر محمد بن على الرضا عليهم السالم ان اباك 
سماه المامون الرضا و رضيته لوالية عهده فقال بل الّله سبحانه سماه الرضا النه كان رضاء الّله عز و 
جل فى سمائه و رضا رسوله صلى الّله عليه و سلم فى ارضه و خص من بين آبائه الماضين بذلك 

النه رضى به المخالفون كما رضى به الموافقون و كان ابوه موسى الكاظم رضى الّله عنه يقول ادعو 
 لى ولدى الرضا و اذا خاطبه قال يا ابا الحسن) نظم 

 امام على نام عالى نسب 
 

 پناه عجم مقتداى عرب 



 ازو بود راضى جهان آفرين 
  

از آنرو رضا گشت او را لقب و ابو الحسن على الرضا رضى الّله عنه بروايت اول در زمان فوت جد 
خود صادق عليه السالم پنج ساله بود و در وقت وفات كاظم عليه السالم سى و سه ساله و در سنه 
احدى و ماتين كه سن شريف آن امام عاليشان بچهل و هشت رسيد مامون آنجنابرا بواليت عهد 
خود تعيين نمود و بروايت اكثر علماء على بن موسى الرضا عليه السالم بسبب قصد مامون در ماه 

رمضان سنه ثلث و ماتين در قريه سناباد از اعمال طوس روى بروضه رضوان آورد و قيل سنه ثمان 
و ماتين مدت حياتش بقول اصح قرب پنجاه سال بود و زمان امامتش بيست سال و مرقد همايونش 

سراى حميد بن قحطبه طائى است در قبه كه مدفن هارون الرشيد بود و حاال آن مزار بزرگوار و 
روضه فايض االنوار مطاف طواف اعيان و اشراف روزگار است و قبله آمال و كعبه اقبال اصاغر و 

 اعاظم اقطار بالد
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 و امصار نظم 
 سالم على آل طه و يس 

 
 سالم على آل خير النبيين 

 سالم على روضة حل فيها
  

امام يباهى به الملك و الدين و صلى الّله على خير خلقه محمد سيد المرسلين و آله الطيبين 
 الطاهرين سيما االئمة المعصومين الهادين 

 گفتار در بيان بعضى از فضايل و كماالت آن امام عاليمقام على نبينا و عليه الصلوة و السالم 

اقارب و اجانب از مشرق تا مغرب بر وفور علوشان و سمو مكان آن امام وافر احسان اعتراف 
داشته اند و دارند و اقاصى و ادانى بلكه جميع افراد انواع انسانى مناقب و مفاخر آن حميده مآثر را 
بر صحايف ضماير نگاشته اند و مى نگارند كرامتش از هرچه تصور توان كرد بيشتر بود و امامتش 

 بموجب نص آباء بزرگوارش معين و مقرر نظم 

 از آن زمان كه فلك شد بنور مهر منور
 

نديده ديده كس چون على موسى 



 جعفر

سپهر عز و جاللت محيط علم و 
  فضيلت 

 امام مشرق و مغرب مالذ آل پيمبر

 حريم تربت او سجده گاه خسرو انجم 
 

 غبار مقدم او طوطياى ديده اختر

 وفور علم و علو مكان اوست بحدى 
 

كه شرح آن نتواند نمود كلك سخنور 
 قلم 

 اگر همگى وصف ذات او بنويسد
  

حديث او نشود در هزار سال مكرر در كشف الغمه از هشام بن احمد كه در سلك خواص كاظم 
انتظام داشت مرويست كه گفت روزى كاظم مرا مخاطب كرده فرمود كه هيچ دانسته كه از تجار 

مغرب كسى آمده است گفتم ندانسته ام گفت كه آمده است پس با وى سوار شديم و برفتيم تا 
بتاجر مغربى رسيديم و او را گفتيم هركنيزكى كه آورده بر ما عرض كن هفت كنيزك بما نمود و 

كاظم عليه السالم هيچكدام را قبول نفرمود و گفت كه ديگر عرض كن جواب داد كه ديگر 
نمانده است مگر جاريه بيمار كاظم گفت چه شود كه آنرا نيز بما نمائى تاجر اين التماس را اجابت 
نموده كاظم بازگشته روز ديگر مرا گفت برو و غايت ثمن كنيزك بيمار را از تاجر پرسيده بهرچه 
بگويد او را بيع نماى و من پيش مغربى رفتم و از بهاى آن جاريه سؤال كردم جواب داد كه او را 
از مبلغ كذا كم نميفروشم گفتم بدان مبلغ كه نام بردى من ويرا خريدم گفت من هم بتو فروختم 

اما بگوى كه آنمرد كه ديروز همراه وى بودى كيست گفتم مرديست از بنى هاشم گفت از كدام 
قبيله هاشم گفتم بيش ازين نميدانم پس گفت ترا خبرى دهم من اين كنيزك را در اقصاء مغرب 
خريدم و زنى از اهل كتاب با من گفت كه اين كنيزك از كيست گفتم او را براى خود خريده ام 

گفت كال و حشا هرگز اين كنيزك بتو مخصوص نتواند بود بايد كه او نزد بهترين اهل زمين باشد 
و از وى باندك زمانى فرزندى در وجود آيد كه از شرق تا غرب مانند وى كسى نبود راوى گويد 

كه چون آن جاريه را بكاظم عليه السالم رسانيدم بعد از انقضاى اندك وقتى رضا عليه السالم از 
وى تولد نمود و روايتى آنكه والده امام رضا عليه السالم نجمه نام داشت و در اول حال كنيزك 

 حمده بود كه مادر كاظم است و حميده شبى محمد رسول الّله صلى الّله عليه و سلم را در خواب 
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ديد كه فرمود نجمه را به پسر خود موسى بخش كه زود باشد كه از وى فرزندى متولد گردد كه 
بهترين اهل زمين باشد و آن حميده صفات برطبق اشارت سيد كاينات عمل نمود و امام هشتم از 
نجمه تولد فرمود آنگاه حميده او را طاهره نام نهاد از طاهره مرويستكه گفت در آن ايام كه بعلى 

بن موسى الرضا عليه السالم حامله بودم اصال ثقل حمل احساس نميكردم و در اوقات نوم از شكم 
خود آواز تسبيح و تهليل و تقديس و تمجيد مى شنودم و هول و هيبت بر من مستولى شده چون 

بيدار ميگشتم هيچ صوتى بگوش من نميرسيد و در اندم كه رضا عليه السالم در وجود آمد ديدم 
كه دستها بر زمين نهاده بود و سر بجانب آسمان برداشته و لبهاى او مى جنبيد چنانكه كسى سخن 

گويد و مناجات كند در شواهد النبوة مسطور است (عن موسى الكاظم رضى الّله عنه انه قال رأيت 
رسول الّله صلى الّله عليه و سلم فى المنام و امير المؤمنين على عليه السالم معه فقال رسول الّله 

صّلى الّله عليه و سلم على ابنك ينظر بنور الّله عز و جل و ينطق بحكمه يصيب و ال يخطى و ال 
يجهل قد ملى حكما و علما) در كشف الغمه از مؤلف راوندى منقولستكه ابو اسمعيل سندى گفت 
كه شنيدم در سند كه خدايتعالى را حجتى است در ميان عرب و از سند بقدم طلب بيرون آمده مرا 
بعلى الرضا عليه السالم داللت كردند پس بمالزمتش رفته بزبان سندى بر وى سالم كردم زيرا كه 
عربى نميدانستم و امام بهمان زبان سالم مرا جواب گفته هرچه بلغت سندى بوى گفتم بهمان لغت 

جواب شنيدم و در آن اثنا عرضكردم كه من در سند استماع نمودم كه حضرت ايزدى را حجتى 
است در عرب بطلب او از وطن بيرون آمده ام فرمود كه رسيدى بمطلوب و منم آنكس بپرس 

هرچه ميخواهى پس آنچه اراده داشتم از وى سؤال كردم و در وقت برخواستن گفتم كه من بلغت 
عرب دانا نيستم ميخواهم كه دعا كنى كه خداى تعالى مرا بدان زبان ملهم گرداند تا با اعراب 
بعربى سخن توانم كرد پس دست خود را بر هردو لب من ماليد و از آن وقت باز بلغت عربى 

متكلم شدم و از ابو الصلت هروى مرويستكه گفت على الرضا عليه السالم با مردم سخن ميكرد 
بلغات ايشان و و الّله كه امام رضا عليه السالم فصيح ترين مردم و داناترين ايشان بود بهر زبانى و 

لغتى و من روزى او را گفتم كه يا بن رسول الّله صلى الّله عليه و سلم من تعجب ميكنم از معرفت 
تو بلغات مختلفه پس گفت يا ابا الصلت انا حجة الّله على خلقه و نمى تواند بود كه ايزد كسى را بر 

خلق خود حجت سازد كه عارف بلغات ايشان نباشد آيا بتو نرسيده است كه امير المؤمنين على 



رضى الّله عنه گفت اوتينا فصل الخطاب و هل فصل الخطاب اال معرفة اللغات حكايت فضالء 
فصاحت شعار در مؤلفات بالغت آثار باين معنى اشاره كرده اند كه در آن اوان كه على الرضا عليه 
السالم بموجب استدعاى مامون در مرو مقيم بود دعبل بن على الخزاعى كه از جمله شعراى عرب 
بمزيد فضل و ادب امتياز داشت در مدح آل اقبال مآل رسول الّله صلى الّله عليه و سلم قصيده غرا 

 در سلك نظم كشيده پنج بيت اول آن اشعار اين است كه شعر
 ذكرت محل الربع من عرفات 

 
 و اسكنت دمع العين بالعبرات 

 و قل عرى صبرى و زادت صبابتى 
 

 و سوم ديار اقفرت و عرات 

 مدارس آيات 
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 خلت من تالوة

 
 و منزل وحى مغفر العرصات 

 آلل رسول الّله بالخيف من منى 
 

 و بالبيت و التعريف و الحجرات 

 ديار على و الحسين و جعفر
 

 و حمزة و السجاد ذى الثفنات 

و اين قصيده در بعضى از روايات پنجاه بيت زيادت است و مشاهد و قبور اهل بيت در آن ابيات    
مذكور است از دعبل روايت كرده اند كه گفت چون اين قصيده را پيش رضا رضى الّله عنه 

خواندم استحسان فرمود و گفت اين ابيات پيش كسى ديگر مخوان مگر باجازت من و خبر آن 
نظم بمامون رسيده مرا طلب داشت و گفت كه قصيده مدارس آيات را بخوان من تعلل كردم 
مامون فرمود كه امام رضا عليه السالم را حاضر كردند و گفت يا ابا الحسن دعبل را از قصيده 
مدارس آيات سؤال كردم نخواند آنجناب مرا گفت كه اى دعبل بخوان آن ابيات را بموجب 

فرموده عمل نمودم مامون تحسين كرد و پنجاه هزار درم عطا داد و امام رضا عليه السالم نيز 
نزديك باين انعام فرمود من گفتم كه يا سيدى ميخواهم كه مرا از جامهاى خود چيزى ببخشى تا 
كفن من باشد پيرهنى كه پوشيده بود و منشقه لطيفه بمن عنايت كرد و فرمود كه اينها را نگاهدار 
كه بآن از آفات محفوظ خواهى شد بعد از آن از خراسان بجانب عراق متوجه شدم در راه بعضى 



از كردان خود را بر قافله ما زدند و هرچه يافتند غارت كردند چنانكه مرا پيرهنى كهنه ماند و بس 
بر هيچ چيز انقدر تأسف نخوردم كه بر آن پيراهن و منشقه شريفه و در آن سخن امام رضا عليه 

السالم كه بآن نگاهداشته خواهى شد از آفتها متفكر بودم ناگاه ديدم كه يكى از كردان بر اسب 
من سوار شده جامه بارانى مرا پوشيده آمد و نزديك من بايستاد بانتظار جمعيت اصحاب خود اين 
بيت را خواندن گرفت كه (مدارس آيات خلت من تالوت) و بگريست با خود گفتم عجب است 

كه دزدى از كردان الف محبت اهل بيت ميزند پس در طمع افتادم كه شايد پيراهن و منشقه 
مذكوره بدست آيد كرد را گفتم يا سيدى اين قصيده را كه گفته است گفت ترا باين چه كار 

گفتم در اينجا سرى است كه خواهم گفت گفت دعبل بن على شاعر آل محمد صلى الّله عليه و 
سلم گفتم اى سيدى و الّله كه دعبل منم و اين قصيده را من گفته ام استبعاد بسيار نمود و اهل قافله 

را طلبيد و پرسيد كه اين كيست همه گواهى دادند كه اين دعبل است كرد هرچه از قافله گرفته 
بود همه را بازپس دادند و ما را بدرقه شده از محل خطر گذرانيد پس من و قافله از بركت آن 

پيراهن و منشقه از آن بليه نجات يافتيم طبرسى در اعالم الورى از ابن ابى الصلت الهروى روايت 
كرده است كه گفت در وقتى كه دعبل قصيده مدارس آيات را بر امام رضا عليه السالم ميخواند 

 چون بدين بيت رسيد كه شعر
 و قبر ببغداد لنفس زكية

 
 تضمنها الرحمن فى الغرفات 

امام رضا عليه السالم فرمود كه اى دعبل باين موضع دو بيت ديگر الحاق كنم تا قصيده تو تمام    
 شود گفتم بلى يا بن رسول الّله پس امام عليه السالم فرمود كه شعر

 و قبر بطوس يا لها من مصيبة
 

 الحت على االحشاء بالزفرات 

 الى الحشر حتى يبعث الّله قايما
 

 يفرج عنا الهم و الكربات 

دعبل پرسيد كه آن قبر كه خواهد بود يا بن رسول الّله جواب داد كه قبر من و زود باشد كه طوس    
 محل آمدوشد دوستان اهل بيت شود و هركه مرا زيارت كند درين غربت 
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با من باشد در درجه من روز قيامت آمرزيده و از ابو الصلت روايت است كه گفت از دعبل شنيدم 
 كه گفت چون اين دو بيت را بر امام رضى الّله عنه خواندم كه شعر



 خروج امام ال محالة خارج 
 

 يقوم على اسم الّله و البركات 

 يميز فينا كل حق و باطل 
 

 و يجزى على النعماء و النقمات 

بگريست گريستنى سخت بعد از آن سر باال كرده گفت (يا خزاعى نطق روح القدس على لسانك    
بهذين البيتين) آيا ميدانى كه كيست اين امام و كى بيرون خواهد آمد گفتم نميدانم مگر آنكه 

شنيدم كه امامى ظهور خواهد نمود از شما كه زمين را از عدل پر كند پس گفت اى دعبل امام بعد 
از من محمد پسر من و پس از محمد پسر اوست على و بعد از على ولد اوست حسن (و بعد الحسن 

ابنه الحجة القائم المنتظر فى غيبة المطاع فى ظهوره لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد لطول الّله 
ذلك اليوم حتى يخرج فيمالء االرض عدال كما ملئت جورا) در كشف الغمه مذكور است كه 

مردى از اهل خراسان امام رضا عليه التحية و الغفران را گفت يا بن رسول الّله ديدم رسول خدا را 
صلى الّله عليه و سلم در خواب كه گوئيا مرا ميگويد كه (كيف انتم اذا دفن فى ارضكم بضعتى و 

استحفظتم وديعتى و غيب فى ثراكم لحمى) پس امام رضا رضى الّله عنه او را گفت منم كه مدفون 
خواهم شد در زمين شما و منم بضعه از پيغمبر شما و منم آن وديعت و لحم پس آنكس كه مرا 

زيارت كند در حالى كه بداند آنچه واجب گردانيده است خدايتعالى از حق من و اطاعت من پس 
من و پدران من شفيعان او خواهيم بود و در روز قيامت و آنكس كه باشيم ما شيعيان او نجات 

مى يابد و اگرچه باشد برو مقدار گناه جن و انس (و لقد حدثنى ابى عن جدى عن ابيه ان رسول 
الّله صلى الّله عليه و سلم قال من زارنى فى منامه فقد زارنى فان الشيطان ال يتمثل فى صورتى و ال 
فى صورة احد من اوصيائى و ال فى صورة احد من شيعتهم ان الرؤيا الصادقه جزء من سبعين جزأ 

من النبوة) پوشيده نماند كه امثال اين مقال از آن امام خجسته مآل بسيار منقولست اما راقم حروف 
 از اطناب و امالل انديشيده درين گفتار بر همين مقدار اختصار نمود و هو الغفور الودود

ذكر بيعت مأمون با امام رضا عليه السالم و ايراد كيفيت وفات آنجناب و حكاياتى كه مناسب 
 است بدان باب 

علماء افادت مآب و فضالء فصاحت اياب آورده اند كه در آن اوان كه مامون در ممالك عالم نافذ 
فرمان بود زمام ايالت واليت عراق عرب را در قبضه اقتدار حسن بن سهل نهاد و خود در بلده مرو 
اقامت مينمود و در آن اوان در اطراف ممالك حجاز و يمن غبار فتنه و آشوب ارتفاع يافته بعضى 



از سادات اهل بيت بطمع خالفت رايت مخالفت افراشتند و چون مردم عراق بحكومت حسن بن 
سهل راضى نبودند جمعى كثير بمبايعت و مطاوعت علويان پرداخته خالف مامونرا سهل و آسان 

پنداشتند و اين اخبار در مرو بسمع مامون رسيده با فضل بن سهل ذو الرياستين كه مقرب ترين 
اركان دولت او بود قرعه مشورت در ميان انداخت كه آيا استقامت امور ملك و ملت بكدام تدبير 

 تيسير پذيرد و بنابر استصواب فضل 
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خاطر بر ان قرار داد كه على بن موسى الرضا را رضى الّله عنه بواليت عهد خويش تعيين نمايد تا 
ساير سادات بقدم اطاعت پيش آيند و ديگر در طلب خالفت سعى نفرمايند آنگاه خال خود رجاء 
بن ابى الضحاك را بهمراهى ديگرى از مخصوصان بمدينه فرستاد تا بمبالغه تمام و احترام الكالم 

آن امام عاليمقام را بمرو رسانيدند و بعد از آن بواسطه يكى از خواص با آنجناب گفت مكنون 
ضمير من آنست كه دست از سرانجام مهام فرمان فرمائى كوتاه كرده مسند خالفت را بوجود 

همايون تو مزين سازم امام رضا عليه السالم برين سخن انكارى عظيم فرموده بقدم قبول پيش نيامد 
و قاصد عدم رضاء امام رضا را در تكفل آنمهم با مامون گفته خليفه او را بازگردانيد و گفت با او 

بگوى كه اگر بالفعل در امر خالفت دخل نميفرمائى بايد كه واليت عهد مرا قبول نمائى كه از 
تعهد اين امر چاره نيست و آنجناب كرت ديگر از اجابت ملتمس مامون ابا فرموده چون مبالغه از 

حد اعتدال متجاوز گرديد و كار بتخويف و تهديد انجاميد امام رضا عليه السالم سر رضا جنبانيد و 
مأمون مبتهج و مسرور شده مجلسى در غايت عظمت ترتيب داده و ساده بزرگ نهاده آنجنابرا بر 

آن جا نشاند و اكابر و اشراف و امراى اطراف را بار داده فرمود تا با آن مهر سپهر امامت بيعت 
كردند و بروايت شيخ مفيد اول كسى كه شرط مبايعت بجاى آورد عباس بن مأمون بود آنگاه از 

علويان و عباسيان و امرا و اعيان هركس كه حاضر بود بيعت نمود و خطبا و شعرا برخاسته در 
تعريف مأمون و توصيف امام ربع مسكون خطبه غرا و اشعار فصاحت انتما انشاء و انشاد كردند و 

بصالت كرامند محظوظ و بهره مند شدند و وجوه دنانير و رؤس منابر باسم و لقب آنصاحب مناقب 
و مفاخر مزين و مشرف گشته صيت اين بشارت بشرق و غرب عالم رسيد و اعالم و اثواب اسود 

 كه شعار عباسيان بود برايات و البسه خضراء مبدل گرديد بيت 
 آن كار كه اقبال هميخواست روا شد

 
 و ان كام كه ايام هميخواست برآمد

   



در شواهد النبوة مسطور است كه چون امام رضا عليه السالم واليت عهد مأمون را قبول فرمود در 
آن باب فصلى نوشت و در آخر آن صحيفه ثبت كرد كه (الجفر و الجامعه يدالن على ضد ذلك و 
ما ادرى ما يفعل بى و ال بكم ان الحكم اال لّله يقص الحق و هو خير الفاصلين لكنى امتثلت امر امير 

المؤمنين و اثرت رضاه و الّله يعصمنى و اياه) در مؤلفات ارباب اخبار مرقوم اقالم بالغت آثار 
گشته كه چون خبر واليت عهد امام ابو الحسن على بن موسى الرضا عليه السالم در اقطار بلدان و 
امصار اشتهار يافت صغار و كبار بقدم مبايعت و متابعت پيش آمدند و اظهار استبشار نمودند مگر 

جمعى از عباسيان و غالت شيعه ايشان كه بر بغداد استيال داشتند و آنجماعت از كمال شقاوت 
سعادت بيعت امام عليه السالم را درنيافتند و بر مامون لعنت كرده گفتند كه او از صلب هارون 
الرشيد نيست چه اگر فرزند هارون بودى خالفت را ازين خاندان بيرون نبردى و با عم مامون 

ابراهيم بن مهدى بيعت كرده او را بر مسند ايالت نشاندند و از اين واقعه شمه مسموع مامون گشته 
از فضل بن سهل حقيقت حال را استفسار نموده فضل عرض كرد كه مردم ابراهيم را بر تخت 

 امارت نشانده اند نه بر سرير خالفت و در آن ايام چند كرت ميان ابراهيم 
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بن مهدى و برادر فضل حسن بن سهل كه والى عراق بود محاربات روى نموده پريشانى تمام 
باحوال بالد و عباد راه يافت و آن اخبار متعاقب و متواتر بخراسان ميرسيد اما فضل بنابر مصلحت 

برادر خود در كتمان آن پوشيده با مامون نميگفت در آن اثنا روزى على بن موسى الرضا عليه 
السالم با مامون خلوت كرده آنچه از بدايت امارت حسن بن سهل تا آن غايت دست داده بود 

بتفصيل با مامون گفت و فرمود كه فضل جهت رعايت جانب حسن اين اخبار را از تو پنهان داشته 
و فى الحقيقة خيانت كرده مصراع سخن اينست كه من ميگويم آنگاه مامون متوجه بغداد شده 

چون بسرخس رسيد بر سبيل خفيه چهار كس را فرمود تا فضل بن سهل را در حمام بقتل رسانيدند 
و بر پالس تعزيت نشسته آنجماعت را قصاص كرد و او از آنجا طبل رحيل كوفته بعد از وصول 

بطوس امام رضا عليه السالم را زهر داد تا روى بفردوس اعلى نهاد و سبب صدور اين حركت شنيع 
از مامون بروايت بعضى از مورخان قصه خالفت ابراهيم بن مهدى و مخالفت عباسيان بود و بقول 
طايفه موجب تغيير مزاج مامون نسبت بامام ربع مسكون آن شد كه آنجناب پيوسته بمقتضاى (قل 

الحق و انكان مرا) در نصيحت مامون مراسم مبالغه بجاى ميآورد و اصال در گفتن سخن حق 



مداهنه نميكرد و از آنجهت غبار مالل بر حاشيه ضمير مامون مى نشست و بعد از تراكم آن غبار 
مامون خاك ادبار بر فرق خود پاشيده مرتكب آن امر قبيح گرديد و از عقوبت روز جزا و 

خصومت خاتم االنبيا نينديشيد و فرقه از اهل خبر گفته اند كه على بن موسى الرضا رضى الّله عنه 
باجل طبيعى متوجه روضه رضوان گرديد زيرا كه ارادت مأمون نسبت بدانجناب نصاب كمال 
داشت و محال مينمايد كه با وجود وفور محبتى كه او را بخاندان نبوت و واليت بود بدان كار 

اقدام نموده باشد و لهذا صاحب كشف الغمه مرقوم قلم خجسته شيم گردانيده كه (بلغنى من اوثق 
به ان السيد رضى الدين على بن طاوس رحمه الّله كان ال يوافق على ان المامون سقى عليا عليه 

السالم و ال يعتقده و كان رحمه الّله كثير المطالعة و النقيب و التفتيش على مثل ذلك) در بعضى از 
كتب مسطور استكه در آن اوان كه مأمون قصد امام رضا عليه السالم داشت روزى بحسب اتفاق با 

يكديگر طعام خوردند و امام بيمار شده مأمون نيز اظهار مرض نمود و عبد الّله بن بشير را فرمود 
كه دست از ناخن چيدن بازدار تا دراز شود عبد الّله گويد كه چون اظفار من طولى پيدا كرد 
مأمون چيزى مانند تمرهندى بمن داد و گفت اين را بهر دو دست خود خمير كن و بمال من 

بموجب فرموده عمل نمودم مامون مرا بتوقف در همان مكان مامور گردانيد و خود پيش امام رضا 
عليه السالم رفته از حالش پرسيد جواب داد كه اميد وارم كه بهتر شوم مامون گفت الحمد لّله كه 
امروز بهترم و اكنون كسى پيش تو خواهد آمد كه بمعالجه قيام نمايد امام گفت من بآمدن كسى 
احتياج ندارم مأمون در خشم شده گفت امروز آب انار بايد آشاميد آنگاه مرا طلبيده گفت چند 
انار آوردم گفت دانهاى اين انار را بهر دو دست بيفشار چنان كردم آنگاه مامون بدست خويش 

آن آب انار را بامام عليه السالم داد تا بياشاميد و بعد از دو روز وفات يافت و از ابو الصلت هروى 
 منقولستكه گفت روزى 
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در خدمت امام رضا رضى الّله عنه ايستاده بودم با من گفت كه بمقبره هارون الرشيد رو و از چهار 
جانب آنخاك بيار چون چنان كردم خاك را ستانده ببوئيد و بينداخت و فرمود كه زود باشد كه 
درينموضع براى من قبر حفر كنند و سنگى ظاهر شود كه اگر كلنگى كه در خراسان است بيارند 
آنرا قلع نتوانند كرد بازگفت برو و از فالن موضع خاك بيار و پس از آنكه آوردم فرمود كه جهة 

من در اين موضع قبر خواهند كند بايد كه بگوئى كه هفت درجه فروبرند و ميان قبر را شق كنند و 



اگر مانع شوند بگوى كه تا لحد كنند و بايد كه لحد دو زراع و شبرى باشد كه آنرا واسع ذو 
الرحمه وسيع گرداند آنقدر كه خواهد و بدانكه در زمان حفر قبر از جانب سر من رطوبتى ظاهر 

خواهد شد بكالمى كه ترا تعليم ميكنم تكلم كن كه آب زياده شود و لحد پر گردد و در آن آب 
ماهيان كوچك بينى اين نان را كه بتو ميدهم ريزه ريزه كن و در آن آب انداز تا ماهيان بخورند 

آنگاه ماهى بزرك پيدا شود و آن ماهيان خرد را برچيند چنانچه هيچ يك از آنها نماند پس ماهى 
بزرك نيز غايب گردد و چون آنرا نه بينى بكالميكه ترا تعليم كردم تكلم كن كه تمامى آب انعدام 

يابد و آنچه گفتم نكنى مگر بحضور مأمون و سخن بدينجا رسانده باز امام فرمود كه يا ابا الصلت 
فردا پيش اين جانى خواهم رفت اگر از مجلس او بيرون آيم و چيزى بر سر خود نپوشيده باشم با 
من سخن گوى كه با تو سخن خواهم كرد و اگر چيزى بر سر خود انداخته باشم با من تكلم مكن 
ابو الصلت گويد كه روز ديگر على بن موسى الرضا رضوان الّله عليهما بعد از اداى فريضه بامداد 
جامه پوشيده منتظر بنشست تا غالمى از پيش مامون بطلب او آمد و امام متوجه شده من از عقب 
روان گشتم و آنجناب بمجلس مامون درآمد در وقتى كه در پيش او طبقهاى ميوه نهاده بودند و 

در دست خويش خوشه انگور داشت و چون مامون امام را ديد برجست و شرط معانقه بجا آورده 
ميان هردو چشمشرا ببوسيد و آنخوشه عنب را بدست امام عجم و عرب داده گفت يا بن رسول 

الّله از اين خوبتر انگور ديده امام عليه السالم فرمود كه انگور نيكو در بهشت باشد پس مامون 
گفت ازين انگور تناول فرماى امام رضا عليه التحية و الثنا ابا نموده گفت مرا از خوردن انگور 

معاف دار و مامون مبالغه كرده گفت مگر ما را متهم ميدارى آنخوشه را ستانيده و چند دانه انگور 
خورده باز بدست امام رضا عليه التحية و الثنا داد و آنجناب دو سه دانه انگور خورده باقى را 

بينداخت و برخواست مامون پرسيد كه بكجا ميروى جواب گفت بآنجا كه فرستادى و چيزى بر 
سر مبارك پوشيده بيرون شتافت و من با وى سخن نگفتم تا بمنزل مقدس خود رسيد و فرمود كه 

در سرا را بستند و بر فراش خويش تكيه كرد و من در ميان سرا محزون و غمناك بايستادم ناگاه 
جوانى ديدم كه در سرا پيدا شد خوب روى و مشكبوى بغايت شبيه برضا رضى الّله عنه بتعجيل او 

را استقبال نموده گفتم از كجا درآمدى كه در بسته بود گفت آنكس مرا در اينجا آورد كه از 
مدينه در يكساعت باينجا رسانيد باز پرسيدم كه تو كيستى جوابداد كه من حجة الّله محمد بن 

 على ام آنگاه پيش پدر درآمد و من نيز باشارت او موافقت نمودم 
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و چون امام عليه السالم قرة العين خود را ديد برخاست و معانقه كرده او را بسينه خويش منضم 
ساخت و ميان هردو چشمشرا ببوسيد و ثمره شجره نبوت را در فراش خويش كشيده آن در درج 
فتوت روى بر ديده پدر نهاد و با وى در سر سخنها گفت كه من ندانستم آنگاه بر دو لب مبارك 
امام رضا عليه السالم كفى ديدم سفيدتر از برف كه محمد بن على عليهما السالم آنرا مى ليسيد و 

دران اثنا پسر عاليقدر دست در ميان جامه و سينه پدر منشرح الصدر بر ده چيزى مانند عصفور 
بيرون آورد و فروبرد و امام رضا عليه التحية و الثنا بجوار مغفرت ملك عالم پيوست و امام محمد 
گفت كه اى ابو الصلت از خزانه آب و تخته بيار گفتم در خزانه نه آب است و نه تخته باز فرمود 

كه هرچه ترا ميگويم چنان كن و من بخزانه رفته آب و تخته يافته بحضورش بردم و مستعد آن 
شدم كه در غسل مطهر امام رضا عليه السالم ولد ارشدش را مدد نمايم فرمود كه يا ابا الصلت با 

من ديگرى هست كه امداد مينمايد و چون امام محمد تقى از غسل على الرضا رضى الّله عنه فارع 
گشت فرمود كه در خزانه جامه دانى هستكه در آن كفن و حنوطست بيرون آر و من بخزانه رفتم 

آنجا جامه دانى ديدم كه هرگز نديده بودم آنرا پيش تقى رضى الّله عنه بردم تا پدر خود را تكفين 
كرده نماز گذارد و بعد از آن گفت تابوتى حاضر ساز گفتم نجار را بگويم تا مرتب سازد گفت 
در خزانه رو رفتم تابوتى يافتم كه هرگز نديده بودم و چون پيش امام محمد عليه السالم آوردم 

رضا رضى الّله عنه را در تابوت نهاده دو ركعت نماز آغاز كرد و هنوز سالم باز نداده بود كه 
تابوت در جنبش آمده ميل علو نمود و در سقف خانه شكافى افتاده تابوت از آنجا بيرون رفت 

گفتم يا بن رسول الّله مامون همين لحظه بيايد و امام رضا عليه السالم را طلب دارد ما در جواب 
چه گوئيم و چه كنيم فرمود كه خاموش باش كه تابوت زود باز خواهد گشت آنگاه گفت اى ابو 
الصلت هيچ پيغمبرى نيستكه در مشرق مرده باشد و وصى او در مغرب بميرد مگر كه بارى سبحانه 

و تعالى ميان اجساد و ارواح ايشان جمع كند و پيش از تمام شدن اين سخن باز سقف خانه شق 
گشته تابوت فرود آمده محمد بن الرضا رضى الّله عنه برخاسته پدر خود را از آنجا بيرون آورد و 
بر فراش خوابانيد چنانچه گوئى بغسل و تكفين او نپرداخته اند بعد از آن مرا گفت كه برخيز و در 

باز كن چون بموجب فرموده عمل نمودم مامون و خدام او را بر در سرا ايستاده ديدم محزون و 
گريان و جامه دران و مامون ميگفت (يا سيداه فجعت بك) بعد از آن بتجهيز و تكفين امام 



هدايت قرين قيام نمودند و در جانب قبله هارون بحفر مرقد منور مشغولى كرده من در آن موضع 
حاضر شده مأمونرا بر وصيت امام اطالع دادم گفت هرچه رضا رضى الّله عنه فرمود بجاى آر و 

چون قبر را بكندند آنچه بر زبان همايون آنجناب جريان يافته بود از ظهور آب و ماهيان و غير آن 
بوقوع انجاميد و مامون آن امور غريبه را معاينه ديده گفت ابو الحسن چنانچه در زمان حيات 

عجايب و غرايب بما مى نمود بعد از وفات نيز ظاهر ميسازد و يكى از نزديكان مامون با وى گفت 
كه هيچ ميدانى كه اينها بر چه چيز داللت ميكند گفت نميدانم بيان كن گفت وقوع اين صورت 

 اشارت بآنستكه ملك و دولت 
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شما اى بنى العباس با وجود كثرت شما مانند اين ماهيانست كه چون وقت آجال شما دررسد ايزد 
تعالى مرديرا از ما بر شما مسلط گرداند كه تا همه را بسرحد عدم رساند مامون گفت صدقت ابو 

الصلت گويد كه چون مامون از مراسم تعزيت امام رضا عليه السالم و التحية باز پرداخت گفت يا 
ابا الصلت آن كالم كه امام رضا عليه السالم ترا تعليم كرده بود با من بگوى بزبان راستى قسم ياد 

كردم كه آن سخن همان زمان از صحيفه خاطرم محو شد و مامون در غضب رفته بحبس من 
فرمان داد و من مدت يكسال در محبس مانده روزى از غايت دلتنگى گفتم خدايا بحق محمد و 

آل محمد كه مرا ازين شدت فرجى روزى كن هنوز اين دعا باتمام نپيوسته بود كه محمد بن على 
بن موسى الرضا عليهم السالم را ديدم كه درآمد و گفت دلتنگ شدى يا ابا الصلت گفتم آرى و 

الّله فرمود كه برخيز و بيرون رو و بر قيودى كه داشتم دست زد تا بگشاد و دست مرا گرفته از 
زندان بيرون برد و حارسان مرا ميديدند اما نتوانستند كه با من سخن گويند و تقى رضى الّله عنه 

فرمود برو و در ضمان خدايتعالى و وديعت او كه ديگر تو بمأمون نرسى و او بتو نرسد ابو الصلت 
در زمان نقل اين حكايت گفت كه تا اين زمانكه ديگر ميان من و مأمون مالقات بوقوع نه پيوسته 

پوشيده نماند كه كرامات و خوارق عادات امام رضا عليه السالم بسيار است و بركات مشهد منور و 
فيوضات مرقد معطر آن جناب بيشمار و تفصيل آن امور مقدور خامه شكسته زبان نبوده الجرم در 

 طريق اختصار سلوك نمود

 ذكر اوالد امجاد امام ابو الحسن على بن موسى الرضا سالم الّله تعالى عليهما



بقول اكثر ارباب خبر آن امام عالى گهر پنج پسر داشته و يك دختر و اسامى ايشان اينست محمد 
تقى حسن جعفر ابراهيم حسين عايشه و بعضى از مورخان چنان عقيده دارند كه امام هشتم را غير 

از محمد تقى عليه السالم ولدى نبوده و بزعم حمد الّله مستوفى از جمله اوالد امجاد آنجناب 
 حسين رضى الّله عنه در قزوين مدفونست 

 ذكر امام نهم محمد بن على الرضا عليهما تحف التحايا

باتفاق اكثر فضالء والدت شريف امام نهم در هفدهم ماه مبارك رمضان سنه خمس و تسعين و 
مائه در مدينه مكرمه اتفاق افتاد و بعضى در دهم رجب سنه مذكوره گفته اند و مادر نيك اختر آن 
امام عالى نژاد ام ولد بود مسماة بخيزران و قيل ريحانه و قيل سبيكه و قيل سكينه مريسيه و امام نهم 
در كنيت و نام با امام محمد الباقر موافق بود بنابرآن آنجنابرا ابو جعفر ثانى گويند و لقبش تقى و 

جواد و قانع است و مرتضى و منتجب نيز گفته اند و ابو جعفر ثانى در زمان وفات پدر پسنديده 
صفات خود بروايت هفت ساله و چندماهه بود و در ذى الحجه عشرين و مأتين در بغداد بفردوس 

 برين خراميد و در مقبره بنى هاشم نزديك 
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بمرقد منور جد خود ابو الحسن موسى الكاظم رضى الّله عنه مدفون شد و بعضى از علماى شيعه و 
اهل سنت بر آن رفته اند كه معتصم خليفه آن امام عاليمقام را زهر داد و طايفه گفته اند كه بسبب 

وصول اجل طبيعى روى بجنت اعلى نهاد اوقات حياتش بيست و پنج سالست و زمان امامتش هفده 
 سال و العلم عند الّله الكبير المتعال 

 گفتار در بيان بعضى از فضايل آن امام خجسته شمايل 

در اوايل ايام صبى و مبادى اوان نشوونما شمايم امامت و سرورى از صادرات افعال آن غنچه گلبن 
نبوت در دميدن بود و نسايم كرامت و دين پرورى از واردات احوال آن نهال گلشن فتوت در 
وزيدن رخسار فايض االنوارش سپهر علم و دانش را آفتابى بود از افق دودمان مصطفوى طالع 

گرديده و قامت موفور االستقامتش گلزار مجد و معالى را شجره بود بر جويبار خاندان مرتضوى 



باال كشيده داليل امامتش بموجب نص آباء نامدارش در غايت ظهور و امارات جاللتش در كتب 
 متقدمين و متاخرين باقالم اهتمام مسطور مثنوى 

 امام تقى نقى جواد
 

 فطانت نهاد كرامت نژاد

ز صلب شريف على الرضا ز اوالد 
  دين پرور مرتضى 

 گل سورى بوستان رسول 

 نهال ثمربخش باغ بتول 
 

 بفضل كرم آنچنان شهره گشت 

 كه صيتش ز اوج فلك درگذشت 
 

 ز حد بود بيرون كرامات او

 ز حصر است افزون مقامات او
  

در كشف الغمه مذكور است كه ابو جعفر ثانى محمد التقى رضى الّله عنه بعد از فوت پدر در سن 
يازده سالگى روزى در يكى از كوچهاى بغداد با جمعى از اطفال ايستاده بود ناگاه مأمون كه قصد 
شكار داشت بدانجا رسيد و كودكان از سر راه بيكطرف گريخته جواد بر جاى خود توقف فرمود 
و مأمون آنجنابرا ديده پرسيد كه اى كودك تو چرا با كودكان ديگر از سر راه نرفتى جوابداد كه 
اى امير المؤمنين راه تنك نيست كه برفتن خود آن را بر تو گشاده گردانم و نيز جريمه ندارم كه 

از آن وهم بگريزم و ظن من بتو آنست كه بى جريمه آزار بكسى نرسانى مأمون را سيرت و 
صورت و تكلم و فصاحت آن شكوفه گلشن رسالت مقبول افتاده سئوال كرد كه نام تو چيست 

جوابداد كه محمد گفت پسر كيستى فرمود كه ولد على بن موسى الرضا رضى الّله عنه مأمون بر 
رضا ترحم و ترضى نموده درگذشت و چون از ديواربست شهر بيرون رفت بازى را بنذر جواد 

رضى الّله عنه بر طايرى انداخت و آن باز مدتى مديد از نظر غايب شده چون بازآمد در منقار وى 
ماهى خورد كه رمقى از حيات باقى داشت بود و مأمون از مشاهده آن حال بغايت متعجب گشته 

آن ماهى را بدست گرفته مراجعت نمود و بآن كوچه رسيد بار ديگر اطفال از سر راه دور شدند و 
امام جواد عليه السالم بدستور اول بجاى خود ايستاده مأمون گفت اى محمد چه چيز است در 

دست من فرمود كه (ان الّله تعالى خلق بمشيته فى بحر قدرته سمكا صغارا تصيدها بزاة الملوك 
فيختبرون بها ساللة اهل النبوه) چون مأمون اين سخن بشنيد تعجب بسيار نمود و در وى نگريسته 

 گفت انت ابن الرضا
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حق و احسانى كه نسبت بامام جواد عليه السالم ميكرد مضاعف ساخت از ارشاد شيخ مفيد 
منقولست كه امام محمد تقى هنوز در صغر سن بود كه در علم و كمال بمرتبه ترقى نمود كه در 

آن زمان با او هيچكس برابرى نمى توانست كرد الجرم مأمون شيفته آن گل نوشكفته گشته خاطر 
بر آن قرار داد كه دختر خود ام الفضل را بجباله نكاح آنجناب درآورد و نزد عباسيان اين قضيه 

بوضوح پيوسته نايره حقد و حسد در بواطن ايشان اشتعال يافت و ترسيدند كه مبادا مأمون 
واليت عهد خود را بجواد رضى الّله عنه دهد و ملك از بنى عباس انتقال نمايد بنابرآن نزد مأمون 
رفته ما فى الضمير خويش را با وى در ميان نهادند و گفتند وصلت تو با آل ابيطالب موجب زوال 
مملكتست و خالف راى خلفاى صاحب فطنت و تو ميدانى كه ميان عباسيان و علويان عداوت و 
دشمنى در چه مرتبه است مأمون جوابداد كه آنچه ميان شما و اوالد امير المؤمنين على رضى الّله 
عنه كدورت و نزاع واقع شده از جانب شما بوده نه از طرف ايشان و اگر انصاف در ميان آيد آل 

مرتضوى بتكفل امر امامت از ما سزاوار ترند و تمهيد بساط عداوت كه از خلفاء سابق نسبت 
بديشان وقوع يافته موجب قطع صله رحمست و پناه ميگيرم من بخداوند عز و جل ازين كار و ابو 
جعفر محمد بن على با وجود خوردسالى در علم و فضيلت بر جميع فضالء عالم فايق است الجرم 
خاطر بر آن قرار داده ام كه دختر خود را با وى در سلك ازدواج كشم عباسيان گفتند كه تو غلط 

كرده اى او كودكيست كه هنوز از فقه و معرفت چيزى نياموخته اگر البته او را داماد خواهى 
ساخت چندگاهى صبر كن تا تحصيل نمايد آنگاه بمقتضاى صواب ديد خود عمل فرماى مامون 
گفت من بحال اين جوان داناترم از شما بدرستى كه او از اهل بيتست كه علم ايشان بتأييد الهى و 

الهام جناب جالل پادشاهيست و اگر ميخواهيد كه اينمعنى بر شما ظاهر شود او را در حضور شما 
امتحان نمايم عباسيانرا اين سخن معقول افتاده گفتند مجلسى ترتيب كن تا ما يكى از فقها را 

بياوريم كه از محمد بن على مسئله اى از علم شريعت سئوال نمايد اگر برطبق صواب جواب گويد 
و دانش او ظاهر شود با وى وصلت نماى و اال ازين كار اجتناب فرماى و مهم بر اين سخن قرار 

يافته آنجماعت نزد يحيى بن اكثم كه قاضى زمان و فقيه دوران بود رفتند و او را بر معارضه جواد 
رضى الّله عنه تحريض نموده قبول كردند كه آن اگر خالصه خاندان علم و كرم را ملزم سازد از 
نفايس اموال آنچه خواهد بدو دهند و مامون مجلسى عظيم آراسته امام محمد تقى عليه السالم را 



بر مسند پهلوى خود بنشاند و هريك از علما و فضال را در موضعى مناسب رخصت جلوس ارزانى 
داشت بعد از آن باشارت مامون و اجازت امام ربع مسكون يحيى بن اكثم از آن جناب پرسيد كه 
چيست حكم محرمى كه بقتل صيد اقدام نموده باشد (فقال له ابو جعفر رضى الّله عنه قتله فى حل 

او فى حرم عالما كان المحرم او جاهال قتله عمدا ام خطأ حرا كان المحرم ام عبدا صغيرا كان ام 
كبيرا مبتديا بالقتل ام معيدا من ذوات الطير كان الصيد او من غيرها من صغار الصيد كان او من 
كبارها مصرا على ما فعل او نادما ليال كان قتله الصيد او نهارا) از شنيدن اين كالم فطنت التسام 

 يحيى بن اكثم ابكم شده از غايت 
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حيرت ندانست كه چه جواب گويد و عجز او بر اهل مجلس ظاهر گشت نقلست كه بعد از وقوع 
عقد و تفرق خلق مامون حقيقت آن مسئله از امام محمد تقى عليه السالم سؤال كرد امام جواب 
داد كه چون محرم صيدى بكشد در حل از مرغان بزرك پر گوسفندى كفارت باشد و اگر در 

حرم آن كار كند جزاء او قيمت دهد و اگر گورى شكار كند برو گاوى الزم آيد و اگر صيدش 
شترمرغى باشد جزاء او شترى واجب شود و اگر آهو بود گوسفندى دهد در حل و در حرم جزاء 

او قيمت دهد و اگر احرام محرم بحج باشد كفارت را بمنا كشد و جزاء صيد بر جاهل و عالم 
يكسان باشد و اگر محرم در صيد مقيد بود با وجود وجوب جزاء آثم باشد و اگر مخطى بود 

گناه كار نشود و اگر كشنده صيد آزاد باشد جزاء بر نفس او بود و اگر بنده باشد جزا بر مالكش 
باشد و اگر محرم خوردسال باشد برو كفارت نباشد و اگر بالغ بود كفارت دهد و از محرم نادم 
عقاب آخرت ساقط گردد و مصر را عذاب آخرت باشد و مبتديرا كفارت الزم آيد و معيد را 

خدايتعالى انتقام كشد مامون گفت (احسنت يا ابا جعفر احسنك الّله جزاك الحمد لّله على هذه 
النعمة و التوفيق لى فى الراى) آنگاه در اقرباى خود نگريسته گفت (اعرفتم اآلن ما كنتم تنكرونه) 
و جواد عليه السالم را گفت كه (اخطب جعلت فداك لنفسك فقد رضيك لنفسى و انا نزوجك 

ام الفضل ابنتى) و ابو جعفر رضى الّله عنه بزبان فصاحت بيان گذرانيد كه (الحمد لّله اقرارا بنعمته و 
ال اله اال الّله اخالصا بوحدانية و صلى الّله على محمد سيد بريته و االصفياء من عترته اما بعد فقد 

كان من فضل الّله على االنام ان اغناهم بالحالل عن الحرام فقال سبحانه و انكحوا االيامى منكم و 
الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الّله من فضله و الّله واسع عليم ثم ان محمد 



بن موسى يخطب ام الفضل بنت عبد الّله المأمون و قد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمه بنت 
محمد عليهما السالم و هو خمسمائة درهم جياد فهل زوجته يا امير المؤمنين بها على هذا لصداق 

المذكور) پس مأمون گفت كه آرى بدرستى كه من بزنى بتو دادم اى ابو جعفر دختر خود ام 
الفضل را بر صداق مذكور فهل قبلت النكاح امام گفت كه قد قبلت ذلك و رضيت به پس مامون 
خواص و عوام را على قدر مراتبهم بجوايز و صالت كرامند نوازش فرمود و نسبت بابو جعفر مادام 

الحيوة در مقام محبت و رعايت بود و بعد از چندگاه ازين تزويج يراق آنجناب نموده رخصت 
توجه بجانب مدينه ارزانى داشت و امام انام با اهل بيت و خدام متوجه وطن گشته چون بكوفه 

رسيد نزديك نماز شام در مسجدى كه در صحن آن درخت سدره بود نزول فرمود و ظرفى آب 
طلبيده در پاى آن درخت وضو ساخت و نماز شام بگذارد و قصد كرد كه از مسجد بيرون رود 
چون نزديك بآن درخت رسيد ديد كه ميوه تازه بار آورده مردمى كه همراه بودند آن اثمار را 

بتبركى باز كرده بخوردند و حال آنكه آن درخت غايت ميوه بار نياورده بود نقلست كه ام الفضل 
از مدينه به پدر نوشت كه جواد بر سر من سريه گرفته و زن خواسته مأمون در جواب قلمى كرد 

 كه ترا بدان جهة باو نداده ام كه حالل خدايرا بر وى حرام گردانم 
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زينهار كه ديگر مثل اين مكتوبات بمن ارسال ننمائى و امام محمد تقى عليه السالم در مدينه 
بفراغت عبادت ميفرمود تا در اوايل سنه عشرين و ماتين كه معتصم خليفه آنجنابرا ببغداد طلب 

نمود و در اواخر همان سال برگزيده ايزد متعال از دار مالل برياض رضوان انتقال فرمود و دو پسر 
و دو دختر يادگار گذاشت على النقى االمام و موسى و فاطمه و امامه عليه و عليهم صحايف 

 السالم و التحية

 ذكر امام دهم على بن محمد بن على الرضا على نبينا و عليهم من التسليمات انماها

تولد امام دهم بروايت اكثر اهل خبر در اواسط ماه رجب در سنه اربع عشر و ماتين بمدينه اتفاق 
افتاد و قيل سنة اثنى و عشر و مأتين مادر نيك اخترش ام ولد بود مسماة بسمانه (و يقال ان امه ام 

الفضل بنت المأمون) و آنجناب در اسم و كنيت با على المرتضى و على الرضا عليهما السالم موافق 
بود و بناء على هذا او را ابو الحسن ثالث گويند و القاب شريفش نقى است و هادى و عسكرى و 



ناصح و متوكل و فتاح و مرتضى و در اعالم الورى مسطور است كه عالم و فقيه و امين و طيب نيز 
از جمله القاب آن جناب است و امام ابو الحسن على الهادى در وقت وفات پدر بزرگوار خود 

شش ساله بود و متوكل خليفه در زمان ايالت خويش يحيى ابن هرثمة بن اعين را بمدينه فرستاد تا 
آنجنابرا بسر من راى كه حاال بسامره اشتهار يافته آورد و هادى بعد از آنكه مدت ده سال و چند 

ماه آنجا مقيم بود در ماه جمادى اآلخر يا رجب سنه اربع و خمسين و ماتين بر؟؟؟ قدس انتقال 
فرمود و در سرائى كه بسامره داشت مدفون شد و بروايت علماء شيعه معتز خليفه آنجنابرا زهر داد 

و اهل سنت گويند كه فوتش بمقتضاى اجل طبيعى اتفاق افتاد مدت عمر عزيزش بروايت اصح 
 چهل سال و اوقات امامتش سى و سه سال و چند ماه و العلم عند الّله 

گفتار در بيان مجملى از مفاخر و مآثر امام همام مؤيد ابو الحسن على بن محمد خصهما الّله تعالى 
 باللطف السرمد

سير حميده و شيم پسنديده و محاسن اطوار و مكارم آثار آن امام عاليمقدار بسيار است و شرف 
ذات و محامد صفات و علو مراتب و سمو مناقب آنقدوه صغار و كبار زياده از حد انحصار انوار 

باطن خجسته ميامنش منور محراب عبادت بود و آثار محاسن فضايلش مرتب اسباب سعادت 
اختصاص وجود فايض الجودش بسرير امامت معين و اشتغال ضمير فيض پذيرش باستكمال فنون 

 فضيلت مبين نظم 

 امام على نام هادى لقب 
 

 كه ظاهر ازو گشت فضل و ادب 

 ازو نور ايمان فروزنده بود
 

 باو سنت مصطفى زنده بود

 فرومرده بدعت بايام او
 

 نبودى بجز مكرمت كام او

 سپهر شرف را رخش آفتاب 
 

 دلش واقف سرام الكتاب 

 بتاج امامت سرش سرفراز
 

 فتاده بپايش ملك از نياز

   
 بثبوت پيوسته كه 
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در زمان متوكل عباسى والى مدينه عبد الّله بن محمد بنابر مباينتى كه ميان اصحاب سعادت و 
ارباب شقاوت مى باشد قاصد ايذاء امام ابو الحسن على النقى شده آغاز سعايت كرده عريضه 

مشتمل بر غيبت و شكايت آنسرور اهل هدايت ببغداد فرستاد بنابرآن متوكل يحيى بن هرثمة بن 
اعبن را بمدينه ارسال داشت تا آن امام عاليمقام را بسرمن راى رساند و ابو الحسن رضى الّله عنه 

مصحوب يحيى بسرمن راى رفته آنجناب را در خان الصعاليك كه موضعى ناخوش بود فرود 
آوردند و صالح بن سعيد كه بسعادت محبت اهل بيت مستعد بود در خان الصعاليك بر امام على 
النقى درآمد و گفت يا بن رسول الّله جعلت فداك اين جماعت در همه امور اخفاء قدر و اطفاء 

نور تو ميخواهند الجرم ترا درين منزل موحش فرود آورده اند فرمود كه اى ابن سعيد تو هنوز 
درينمقامى پس بدست مبارك خود اشارت كرد و باغهاى خرم و جويهاى آب روان و قصور 

(فيهن خيرات حسان و ولدان كانهم لؤلؤ مكنون) ظاهر گشت صالح گويد كه از مشاهده آن حال 
حيرت بر من غلبه كرده امام فرمود كه اى ابن سعيد ما هرجا كه هستيم اين منزل با ماست و ما در 

خان الصعاليك نيستيم حكايت در كشف الغمه مسطور است كه جمعى از اهل اصفهان كه ابو 
العباس احمد بن النصر از جمله ايشانست روايت كرده اند كه شخصى از متوطنان بلده مذكور كه 
عبد الرحمن نام داشت و شيعى مذهب بود ازو پرسيدند كه سبب چيستكه تو بامامت على الهادى 
اعتقاد كرده و نسبت بديگرى از سادات اين عقيده ندارى جواب داد كه من ازو چيزى مشاهده 
نمودم كه داللت بر امامتش ميكرد گفتند چه چيز ديده ازو گفت من مردى فقير بودم اما بصفت 

جرات و طالقت لسان اتصاف داشتم و در يكى از سنوات مردم اصفهان مرا با جمعى جهت 
دادخواهى بدرگاه متوكل خليفه فرستادند و روزى بر در دار الخالفه ايستاده بودم كه ناگاه حكم 
شد كه على بن محمد را حاضر سازند پس من از بعضى نزديكان پرسيدم كه كيست اين شخص 

كه خليفه باحضار او فرمان فرموده گفتند مرديست علوى كه رفضه او را امام مى پندارند و بر زبان 
آوردند كه ظاهرا متوكل او را بقتل خواهد رسانيد من با خود گفتم ازينجا بهيچ طرف نميروم تا 
به بينم كه اين شخص چگونه مرديست ناگاه جناب امامت پناه بر اسبى سوار پيدا شد و خاليق بر 

يمين و يسار طريق ايستاده در وى مينگريستند و چون چشم من بر وى افتاد محبتش را در دل جاى 
داده در نفس خود دعا كردم كه ايزد تعالى شر متوكل را ازو مندفع سازد و هادى رضى الّله عنه 
پس از آنكه نزديك رسيد بجانب من اقبال فرموده گفت (استجاب الّله دعاك و طول عمرك و 

كثر مالك و ولدك) و بعد از ظهور اين سخن از امام لرزه بر اندام من افتاد چنانچه بعضى از 



حضار بر تغير حال من وقوف يافته پرسيدند كه ترا چه ميشود گفتم خير است و چون باصفهان 
بازگشتم واهب بى منت ابواب رزق بر من گشاده كثرت مال من بمرتبه رسيد كه آنچه در خانه 

دارم قيمت آن هزارهزار درم است سواى اسباب و امالك و جهاتى كه در خارج سراى من است 
و خداى تعالى ده فرزند دل بند بمن ارزانى داشت و حاال هفتاد و چند سال از عمر من گذشته است 

 (و انا اقول بامامة هذا الذى اعلم ما فى 
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قلبى و استجاب الّله دعائه لى) حكايت از ابو العباس فضل بن احمد بن اسرائيل الكاتب منقولست 
كه گفت در آن اوان كه پدرم كاتب منتصر عباسى بود روزى با وى بمجلس منتصر درآمدم ديدم 
كه متوكل بر سرير پسر نشسته و زبان بمالمت منتصر گشاده پس پدرم بايستاد و من نيز در عقب او 
ايستادم مدتى مديد و حال آنكه متوكل پيوسته پدرم را در مجالس خود بجلوس امر ميكرد اما در 
آن روز بجهت خشميكه بر او استيال يافته بود او را نگفت كه بنشين و من مى ديدم كه ساعة بساعة 
رنك او متغير مى شد و فتح بن خاقان را ميگفت اين آنكس است كه تو ميگوئى و فتح در تسكين 
او كوشيده ميگفت اين سخن دروغ استكه با شما گفته اند عاقبت اشتعال نايره غضب متوكل سمت 

ازدياد گرفته گفت كه و الّله ميكشم اين مرائى زنديق را و او آنكسى است كه بدروغ دعوى 
امامت مى نمايد و در دولت من طعن ميكند بعد از آن چهار كس از اجالف اتراك طلبيده هريك 

را شمشيرى داد و گفت هرگاه على بن محمد بر من درآيد او را بكشيد و گفت و الّله كه او را 
خواهم سوخت بعد از قتل و چون ابو الحسن رضى الّله عنه بدان مجلس درآمد لبهاى مباركش 

مى جنبيد و آثار كرب و جزع در بشره همايونش مرئى نميگرديد و پس از آنكه متوكل امام را ديد 
برجست و از سرير بپايان آمده بتقبيل دست و ميان دو چشمش قيام نمود و گفت (يا سيدى يا بن 

رسول الّله يا خير خلق الّله يا ابن عمى يا موالئى يا ابا الحسن) و هادى گفت (اعيذك يا امير 
المؤمنين باللّه) پس متوكل از آن جناب پرسيد كه بچه سبب درين وقت تشريف آورده جواب داد 
كه قاصد تو مرا طلب كرد متوكل گفت دروغ گفته است اين فاعله بازگرداى سيد من آنگاه فتح 

بن خاقان و عبيد الّله بن خاقان و منتصر را بمشايعة هادى رضى الّله عنه مأمور ساخت و بعد از 
مراجعت امام عليه السالم آن چهار ترك را طلبيده پرسيد كه چرا بآنچه شما را امر كرده بودم قيام 
ننموديد جواب داد كه شدة هيبت ابو الحسن ما را از آن كارها مانع آمد و حال آنكه در حوالى او 



بيشتر از صد شمشير ديديم آنگاه متوكل متبسم شده فتح بن خاقان را گفت (هذا صاحبك و قال 
الحمد لّله الذى بيض وجهه و اثار حجته) حكايت در كتب معتبره مزبور استكه نوبتى متوكل بيمار 

گشته خراجى بيرون آورد كه اطبا از معالجه آن عاجز گشتند و مادر خليفه نذر كرد كه اگر پسر او 
شفا يابد مال بسيار نزد هادى فرستد و در آن اثنا روزى فتح بن خاقان كه در سلك مقربان خليفه 

انتظام داشت با وى گفت كه كسى پيش على بن محمد التقى مى بايد فرستاد و استعالج كرد شايد 
بدوائى نافع اشارت كند و متوكل برين موجب عمل نموده هادى عليه السالم فرمود كه فالن چيز 

بر آنجا نهيد كه نفع خواهد رسانيد باذن الّله تعالى چون آن سخن بعرض متوكل رسيد بعضى از 
حاضران زبان باستهزا گشاده بخنديدند فتح بن خاقان گفت در تجربه اين دوا زيان متصور نيست 

آنگاه آنچه هادى رضى الّله عنه فرموده بود بر خراج نهادند فى الحال انفجار يافته آنمرض بصحت 
مبدل شد و مادر متوكل هزار دينار در صره كرده و مهر خود بر آن نهاده بهادى رضى الّله عنه 

 فرستاد و پس از روزى چند ازين قضيه يكى از سعاة با متوكل گفت كه در خانه هادى مال بسيار و
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سالح بيشمار است متوكل سعيد حاجب را فرمود كه نيم شب بخانه هادى درآى و آنچه از اموال و 
اسلحه يابى باوى بيار از سعيد مرويست كه گفت نيم شب نردبانى بر بام سراى على بن محمد التقى 

رضى الّله عنه نهاده باال رفتم و بدرجه از سراى فرود آمدم و چون تاريك بود ندانستم كه بكجا 
روم ناگاه آواز هادى شنيدم كه ميگفت اى سعيد بجاى خود باش تا شمعى بياورند و همان زمان 
شمعى آوردند و پيش آنجناب رفتم ديدم كه جامه پشمين دربر و كاله پشمين بر سر و سجاده از 

حصير در زير پاى انداخته و متوجه قبله نشسته گفت خانها در پيش تست دراى و آنچه يابى بردار 
درآمدم از آنچه گفته بودند هيچ نيافتم مگر آن صره كه مادر متوكل بوى فرستاده بود همچنان 
بمهر بود و كيسه ديگر با آن و آن نيز مهر داشت بعد از آن هادى رضى الّله عنه گفت كه اين 

مصلى نيز پيش تست به بين آنرا برداشتم در زير آن شمشيرى يافتم در غالف همه را برگرفتم و نزد 
متوكل بردم و خليفه صره را بمهر مادر خود ديده از كيفيت آن استفسار نمود گفتند كه اين را در 

وقت مرض تو نذر كرده بود متوكل فرمود كه يك صره ديگر بآن منضم ساختند و با كيسه و 
شمشير پيش هادى رضى الّله عنه بردند سعيد حاجب گويد كه آن اشيا را بامام رسانيدم شرمنده و 

گفتم يا سيدى بر من بسيار دشوار بود كه بى اذن بسراى تو درآمدم و ليكن مأمور بودم فرمود (و 



سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون) اما اوالد امام ابو الحسن على النقى پنج نفر بودند حسن 
 حسين محمد جعفر عايشه و بعضى از مورخان بجاى عايشه عاليه نوشته اند و العلم عند اللّه تعالى 

 ذكر امام يازدهم حسن بن على العسكرى على نبينا و عليهما سالم الّله تعالى 

والدت همايون اين امام با احترام در مدينه مكرمه فى سنه احدى و ثلثين و مأتين دست داد و 
بعضى از مورخان در هشتم ربيع اآلخر سنه اثنى و ثلثين و مأتين گفته اند و مادر آنجناب ام ولد بود 

مسماة بحديث يا سوسن و قيل عفان و قيل حرسنه و امام يازدهم در نام و كنيت با امام حسن بن 
على المرتضى رضوان الّله عليهما موافق بود لقبش زكيست و عسكرى و خالص و سراج نيز 

گفته اند و زكى رضى الّله عنه در زمان فوت پدر خويش هادى رضى الّله عنه بيست و سه ساله يا 
بيست و دوساله بود و در ربيع اآلخر سنه ستين و ماتين در ايام دولت معتمد خليفه بجوار مغفرت 

خالق البريه پيوست طبرى گويد كه (و ذهب كثير من اصحابنا الى انه عليه السالم مضى مسموما و 
كذلك ابوه و جده و جميع االئمة عليهم السالم و الّله اعلم بحقيقة ذلك) مدة عمر امام ابو محمد 

 سال و زمان امامتش هفت سال يا شش 28 سال بود و بقول ثانى 29الحسن عليه السالم بروايت اول 
سال مدفن همايونش در سرمن راى نزديك بمرقد پدر عالى گوهر اوست سالم الّله على سيد 

 المرسلين و عليهما و على ساير االئمة الهادين الى يوم الدين 
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گفتار در بيان بعضى از سير سنيه و مآثر مرضيه آن مهر سپهر سرورى يعنى امام ابو محمد حسن 
 الزكى العسكرى 

صحايف ليل و نهار بر قوم محاسن اطوار و مفاخر آثار آن امام عاليمقدار مشعر است و لطايف 
گفتار فضالء بزرگوار از كرايم افعال و احاسن اعمال آن مقتداى ستوده خصال مخبر باطن خجسته 

ميامنش مهبط انوار اصناف علوم ربانى بود و ظاهر فرخنده مآثرش مظهر انواع كرامات اعجاز 
آيات مينمود مسند امامت بوجود فايض الجودش مزين و حقايق اسرار كالم الهى از الفاظ 

 گوهربارش مبين نظم 



 امام حسن خلق عالى مكان 
 

 حسينى نژاد كرامت نشان 

 گل گلشن خاتم األنبيا
 

 چراغ شبستان آل عبا

 درى بود از بهر احسان و جود
 

 منورمهى بر سپهر وجود

 رخش آفتاب سپهر جالل 
 

 قدش سرو گلزار فضل و كمال 

   
از محمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق رضى الّله عنهم روايتست كه گفت در 

وقتيكه بضيق معيشت گرفتار بوديم پدرم گفت بيا تا نزد اين مرد يعنى ابو محمد زكى عليه السالم 
رويم كه بصفت جود و سخاوت موصوفست و بسمت بذل و سماحت معروفست گفتم تو ويرا 
مى شناسى گفت نى ميان ما و او معرفتى نيست آنگاه قدم در راه نهاديم در اثناء طريق* پدر من 
گفت كه بس محتاجيم بآنكه ما را پانصد درهم دهد تا دويست درهم را جامه سازيم و دويست 

درهم را آرد خريم و صد درهم در ساير اخراجات صرف نمائيم و من با خود گفتم چه باشد كه 
مرا سيصد درهم دهد كه صد درهم را جامه سازم و صد درهم نفقه كنم و صد درهم را ببهاى 

درازگوش دهم و بجانب كوهستان روم چون بدر خانه حسن عسكرى عليه السالم رسيديم پيش از 
آنكه با كسى سخن كنيم غالم وى بيرون آمد و گفت على بن ابراهيم و پسر وى محمد درون آيند 
چون درآمديم و سالم كرديم فرمود كه اى على ترا از ما چه باز داشتكه تا اين وقت نيامدى پدرم 
گفت اى سيدى شرم ميداشتم كه باين حال پيش تو آيم و پس از آنكه مراجعت نموديم غالم امام 

در عقب ما آمد و صره بپدر من داد و گفت در اينجا پانصد درهم است دويست درهم براى 
كسوت و دويست درهم بهاى آرد و صد درهم براى ساير اخراجات و صره ديگر بمن داد و گفت 

كه اين سيصد درهم است صد درهم براى لباس و صد درهم براى نفقه و صد درهم بهاى 
درازگوش اما بايد كه بكوهستان نروى و بفالن موضع توجه نمائى و من بموجب اشارت زكى 

رضى الّله عنه بدانجا شتافته مستوره بحباله نكاح درآوردم و در همان روز مبلغ دو هزار دينار بمن 
رسيد در كشف الغمه از ابو هاشم الجعفرى مرويستكه گفت كه يكى از موالى امام حسن زكى 

عليه السالم رقعه بآنجناب نوشته التماس نمود كه دعائى بدو تعليم نمايد امام اين دعا قلمى فرمود 
كه (يا اسمع السامعين و يا ابصر المبصرين و يا اعز الناظرين و يا اسرع الحاسبين و يا ارحم 

الراحمين و يا احكم الحاكمين صل على محمد و آل محمد و اوسع لى فى رزقى و مدلى فى 



عمرى و امنن على برحمتك و اجعلنى ممن تنصر به لدينك و ال تستبدل بى غيرى) ابو هاشم 
 گويد چون اين دعا را
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خواندم با خود گفتم (اللهم اجعلنى فى حزبك و فى زمرتك) پس امام عليه السالم بجانب من 
توجه فرموده گفت (انت فى حزبه و فى زمرته) زيرا كه تو بخدا ايمان دارى و رسول او را تصديق 
مينمائى و اولياء او را مى شناسى و متابعت ايشان ميكنى (فابشر ثم ابشرو) از حسن بن طريق نقلست 

كه دو مسئله در خاطر من خلجان ميكرد و ميخواستم كه آن دو مسئله را بابو محمد رضوان الّله 
عليه نويسم يكى آنكه هرگاه قائم آل محمد ظهور نمايد بچه چيز حكم خواهد كرد و چگونه 

خواهد بود طريق حكم او در ميان مردم ديگر آنكه بپرسم از عالج تب ربع پس در محل كتابت از 
ذكر حمى ربع غافل شدم و رقعه را بدو فرستادم در جواب نوشت كه سؤال كرده بودى از قائم آل 

محمد بدانكه هرگاه او ظهور نمايد حكم خواهد نمود در ميان مردم بعلم خود كقضاء داود ال 
يسئل البنيه و بودى تو كه ميخواستى سؤال كنى از تب ربع و فراموش كردى بنويس بر ورقه اين 

 و آن ورقه را بر محموم بند تا شفا يابد بموجب  يا نار كُوني برْداً و سالماً على  إِبراهيم آيه را كه 
فرموده او عمل نمودم و آن بيمار صحت يافت بثبوت پيوسته كه امام حسن عسكرى عليه السالم را 
غير از ابو القاسم محمد المهدى فرزندى نبوده و باعتقاد جمهور علماء اثنا عشريه قائم آل محمد و 

 صاحب الزمان عبارت ازوست بيت 
 بگو محمد و رستى كه ملك و ملت را

 
 تفاخرست بنامش چه جاى القابست 

    

 ذكر امام مؤتمن ابو القاسم محمد بن الحسن عليهما السالم 

تولد همايون آن در درج واليت و جوهر معدن هدايت بقول اكثر اهل روايت در منتصف شعبان 
سنه خمس و خمسين و ماتين در سامره اتفاق افتاد (و قيل فى الثالث و العشرين من شهر رمضان 

سنه ثمان و خمسين و ماتين) و مادر آن امام عالى گهر ام ولد بود مسماة بصيقل نام يا سوسن و قيل 
نرجس و قيل حكيمه و آن امام ذو االحترام در كنيت و نام با حضرت خير االنام عليه و آله تحف 



الصلوة و السالم الى يوم القيام موافقت دارد و مهدى و منتظر و الخلف الصالح و صاحب الزمان و 
حجة و قائم از جمله القاب آن جنابست و صاحب الزمان در وقت وفات پدر بزرگوار خود بنابر 

روايت اول كه بصحت اقربست پنج ساله بود و بقول ثانى دوساله و حضرت واهب العطايا آن 
شكوفه گلزار نبوت را مانند يحيى بن زكريا سالم الّله عليهما در حالت طفوليت حكمت كرامت 
فرموده او را در صغر سن امام گردانيد چنانچه عيسى صلواة اليه عليه را در وقت صبى بمرتبه بلند 

رسالت رسانيد و صاحب الزمان عليه سالم الّله المنان در زمان معتمد خليفه فى سنه خمس و ستين 
و ماتين يا سنه ستة و ستين و مأتين على اختالف القولين در سردابه سرمن راى از نظر فرق برايا 

غايب شد و بنابر مذهب اثنى عشريه تا غايت مختفى است و هرگاه اراده ازلى بظهور او تعلق گيرد 
نقاب اختفا از چهره آفتاب آسا برخواهد داشت و همت عالى نهمت بر ترويج شريعت غرا و دفع 

ظلمه و اشقيا خواهد گماشت و بر خواطر مهر تنوير فضالء روشن ضمير ظاهر خواهد شد بنابر 
 صحاح اخبار كه از حضرت سيد ابرار و سند اخيار صلى الّله عليه و آله االطهار نزد علماء
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بزرگوار و فضالء عاليمقدار بثبوت پيوسته جميع فرق امت نبوى و تمامى طوايف ملت مصطفوى 
اتفاق دارند كه ظهور مهدى بوقوع خواهد انجاميد و بواسطه حسن اهتمام و يمن اجتهاد آن امام با 

احترام اطراف امصار و بالد از عدل و داد پر خواهد گرديد اما اين مسئله مختلف فيه است كه 
مهدى موعود امام محمد بن حسن العسكرى عليه السالم خواهد بود يا ديگرى از بنى فاطمه عقيده 

اهل سنت و جماعت آنست كه قائم آل رسول شخصى خواهد بود از اوالد بتول كه در آخر 
الزمان تولد نمايد و مذهب اماميه آنكه مهدى عبارت از محمد بن حسن عسكريست كه در سردابه 
سرمن راى مختفى گشته و چون مشيت حضرت احديت بخروج او تعلق گيرد ظهور خواهد فرمود 

و زمره اى بر آن رفته اند كه مهدى آخر الزمان عيسى بن مريم است عليهما السالم و اين بغايت 
ضعيف است زيرا كه احاديث صحيحه ورود يافته كه مهدى از بنى فاطمه خواهد بود و عيسى عليه 

السالم باو اقتدا كرده نماز خواهد گذارد و اهل سنت و جماعت اگرچه بدان قايل نيستند كه 
صاحب الزمان محمد بن حسن عسكرى است اما بعظم شأن و سمو مكان آن مقتداى طوايف انسان 

اعتراف دارند و او را از جمله كبار اوليا و اعاظم اصفيا مى شمارند دليل بر صدق اين سخن آنكه 
در شواهد النبوة مسطور استكه (قال الشيخ عالء الدوله احمد بن محمد السمنانى قدس سره فى ذكر 



االبدال و اقطابهم و قد وصل الى الرتبه القطبيه محمد بن الحسن العسكرى رضى الّله عنه و عن آبائه 
الكرام ائمة اهل بيت الطهاره و هو اذا اختفى دخل فى دايرة االبدال و ترقى مندرجا طبقه الى انصار 

سيد االوتاد و كان القطب على بن الحسن البغدادى فلما جاء بنفسه و دفن فى شونيزيه صلى عليه 
محمد بن حسن العسكرى عليه السالم و جلس مجلسه و بقى فى رتبة القطبية تسع عشرة سنه ثم توفا 

الّله تعالى اليه بروح و ريحان و اقام مقامه عثمان بن يعقوب الجونى الخراسانى و صلى هو و جميع 
اصحابه عليه و دفنوه فى مدينة الرسول صلى الّله عليه و سلم) اما مذهب فرقه اماميه آنست كه 

مهدى آخر الزمان غير از محمد بن حسن رضى الّله عنهما كسى نيست و آنجنابرا دو غيبت ثابت 
است يكى غيبت قصرى يعنى كوتاه تر و آن از وقت والدت آنجنابست تا زمان انقطاع سفارت دوم 
طولى يعنى درازتر و آن از زمان انقطاع سفارتست تا وقتى كه خداى تعالى ظهورش را تقدير كرده 

است و در غيبت قصرى صاحب الزمانرا عليه السالم سفيران بوده اند كه يكى بعد از ديگرى بدان 
امر قيام مينموده اند و حاجات خلق را بوى رسانيده جواب مى آورده اند و آن سفارت بر شخصى 

على بن محمدنام اختتام يافته و على بن محمد در سنه سته و عشرين و ثلثة مائه بروضه رضوان 
شتافته و بعد از وى ديگر هيچ سفيرى امام را نديده و حديثش نشنيده در كشف الغمه از ابى بصير 

منقولست كه گفت ابو عبد الّله جعفر الصادق عليه السالم فرمود كه (ال يخرج القائم عليه السالم اال 
فى وتر من السنين سنة احد او ثلث او خمس او سبع او تسع) و ايضا از آن امام عاليمقام مرويست 
كه گفت (ينادى باسم القائم عليه السالم فى ليلة ثالث و عشرين من شهر رمضان و يقوم فى يوم 

عاشورا و هو اليوم الذى قتل فيه الحسين عليه السالم) و حافظ ابو نعيم احمد بن عبد الّله رحمه الّله 
 چهل حديث در
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باب مهدى رضوان الّله عليه استخراج نموده و از حديث هفتم كه از عبد الّله بن عمر رضى الّله 
عنهما روايت كرده چنان معلوم ميشود كه خروج آنجناب در قريه خواهد بود كه آنرا كرعه گويند 

و در اعالم الورى از امام جعفر عليه السالم نقلست كه چون قائم رضوان الّله عليه ظاهر شود پشت 
مبارك بر ديوار خانه كعبه نهد و سيصد و سيزده مرد برو جمع گردند و اول كالمى كه امام عليه 

 بعد از آن بگويد كه  (بقيت اللَّه خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ)السالم بآن ناطق گردد اين آيه باشد كه 
منم بقية الّله و خليفه او و حجت او بر شما پس سالم نكند برو مسلمانى مگر برينموجب كه (السالم 



عليك يا بقية الّله فى االرض) و از مفضل بن عمر الجعفى روايت كرده اند كه گفت شنيدم از ابى 
عبد الّله جعفر الصادق عليه السالم كه ميگفت (اذا اذن الّله جل اسمه القايم فى الخروج صعد المنبر 

فدعاء الناس الى نفسه و تاشدهم الّله و دعاهم الى حقه و ان يسير فيهم لسنة رسول الّله صلى الّله 
عليه و سلم و يعمل فيهم بعمله) پس خدايتعالى برانگيزد جبرئيل را تا نزد او رود و فرود آيد 
جبرئيل در حطيم و بگويد قائم را كه بچه چيز ميخوانى پس قائم عليه السالم خبر كند او را و 

بگويد جبرئيل من اول كسى ام كه با تو بيعت ميكنم بگشاى دست خود را پس دست مبارك امام 
را مسح نمايد بعد از آن سيصد و سيزده مرد شرط مبايعت بجاى آورند و قائم عليه السالم در مكه 
اقامت فرمايد تا وقتى كه عدد اصحاب آنجناب بده هزار رسد آنگاه از آنجا بمدينه رود و بروايتى 

از مدينه بنجف و كوفه شتابد و جبرئيل عليه السالم بر دست راست و ميكائيل بر دست چپ او 
باشد با پنجهزار فرشته و در آن منزل شريف روز جمعه بر منبر برآمده زبان باداء خطبه بگشايد و از 
استماع آواز امام آنمقدار گريه بر فرق انام غلبه كند كه ندانند كه چه ميگويد و در جمعه ثانيه بار 

ديگر خطبه خوانده با مردم نماز جمعه بگذارد آنگاه بر پشت مرقد معطر امام حسين عليه السالم 
نهرى حفر كرده آب بنجف آورد و بروايتى در پشت كوفه مسجدى بنا نمايد كه مبنى باشد بر 
هزار باب و الّله اعلم بالصواب و نزد اكثر علماء شيعه بثبوت پيوسته كه منتظر عليه السالم مانند 

داود پيغمبر بعلم خود در ميان معشر بشر حكم نموده از مدعى بينه طلب ندارد اما در مدت 
خالفتش اختالف واقع است عبد الكريم الخثعمى از امام جعفر صادق عليه السالم روايت كند كه 

صاحب الزمان هفت سال سالك طريق خالفت و اقبال خواهد بود و ليكن مقدار هرسالى از آن 
سنوات برابر ده سال از سنوات متعارفه امتداد خواهد داشت و روايت ابو داود از هشام آنستكه قائم 

رضوان الّله عليه نه سال بتمشيت امور ملك و ملت قيام خواهد نمود و قولى آنكه زمان ظهور 
آنجناب نوزده سال خواهد بود اما ايام و شهور آن اعوام چنانچه نوشته شد تطويل خواهد يافت و 

 بعد از آن برياض قدس انتقال خواهد فرمود و العلم عند الّله الودود

 ذكر بعضى از احاديث و اخبار كه داللت دارد بر ظهور نسب آن امام عاليمقدار

 از ابو سعيد خدرى رضى الّله عنه روايتست كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه 
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(يكون فى امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنين و االفثمان و االفتسع يتنعم امتى فى زمانه نعيما لم 
يتنعموا مثله قط البر و الفاجر يرسل السماء عليهم مدرارا و ال تدخر االرض شيئا من نباتها) خالصه 
معنى اين حديث آنست كه خواهد بود در ميان امت من مهدى اگر كوتاه باشد عمر او يعنى زمان 

خالفت او هفت سال خواهد بود و اال هشت سال و اگرنه نه سال و برفاهيت و تنعم خواهد بود 
امت من در زمان او بمثابه كه مثل آن تنعمى هرگز هيچ نكوكارى و بدكرداريرا ميسر نشده باشد و 
ببارد برايشان آسمان باران و ذخيره نكند زمين چيزى از نبات را روزى ابو جعفر منصور دوانيقى از 
آباء خود عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما روايت كرده استكه رسول صلى الّله عليه و آله و سلم 

گفت كه (لن تهلك امة انا فى اولها و عيسى بن مريم فى آخرها و المهدى فى وسطها) يعنى 
هالك نشوند امتى كه من در اول ايشان باشم و عيسى در آخر ايشان و مهدى در ميان ايشان و ابو 

داود ترمذى در صحيحين خود باسناد خود از عبد الّله بن مسعود رضى الّله عنه روايت كرده اند 
كه رسول صلى الّله عليه و سلم گفت كه (لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد يطول الّله ذلك اليوم 

حتى يبعث الّله رجال منى او من اهل بيتى يواطى اسمه و اسمى اسم ابيه اسم ابى يمالء االرض قسطا 
و عدال كما ملئت ظلما و جورا) يعنى اگر باقى نماند از دنيا مگر يكروز هرآينه دراز گرداند ايزد 

تعالى آنروز را تا برانگيزد خدا مرديرا از من يا از اهل بيت من كه موافق باشد نام او با نام من و نام 
پدر او با نام پدر من و پر سازد زمين را از عدل و انصاف همچنانكه پر شده باشد از ظلم و جور و 
ايضا ابو داود بسند خود روايت نموده است كه امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السالم گفت 

كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه (لو لم يبق من الدهر اال يوم لبعث الّله رجال من اهل بيتى 
يمالها عدال كما ملئت جورا) و ايضا ابو داود رحمه الّله نقل نموده است كه ام سلمه رضى الّله 

عنها گفت كه از رسول صلى الّله عليه و سلم شنيدم كه ميگفت كه (المهدى من عترتى من ولد 
فاطمة) و زهرى از امام زين العابدين و آنجناب از پدر خود حسين بن على رضى الّله عنهم روايت 

نموده است كه رسول صلى الّله عليه و سلم سيدة النساء رضى الّله عنهما را گفت كه مهدى از 
اوالد تو خواهد بود و از حذيفة بن اليمان رضى الّله عنه منقولست كه گفت خطبه خواند از براى ما 

رسول خدا و ذكر كرد آنچه واقع خواهد شد و بعد از آن گفت كه اگر باقى نماند از دنيا مگر 
يكروز هرآينه دراز گرداند خداى تعالى آنروز را تا برانگيزد مرديرا از اوالد من كه هم نام من باشد 

پس سلمان رضى الّله عنه برخاسته گفت يا رسول الّله (من اى ولدك هو قال من ولدى هذا) و 
دست بر حسين رضى الّله عنه زد و از سلمان رضى الّله عنه نقل كنند كه گفت درآمدم بر رسول 



صلى الّله عليه و سلم درحاليكه حسين رضى الّله عنه بر ران مبارك آنحضرت نشسته بود و پيغمبر 
بتقبيل عينين و دهان مبارك او اشتغال مينمود و ميگفت تو سيد بن سيدى و پدر ساداتى و امام بن 

االمامى و پدر ائمه و تو حجت ابن حجتى و پدر نه حجتى از صلب خود كه نهم ايشان قائم خواهد 
 بود و از جابر بن يزيد الجعفى مرويست كه گفت شنيدم از جابر بن عبد الّله االنصارى رضى الّله 
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 (يا َأيها الَّذيَن آمُنوا عنه كه ميگفت كه چون ايزد تعالى نازل گردانيد بر پيغمبر خود اين آيه را كه 
(نْكُمرِ مي الْأَمأُول ولَ ووا الرَّسيعأَط و وا اللَّهيعگفتم يا رسول الّله مى شناسيم ما خدا و رسول او را أَط 

پس كيستند اصحاب امر كه خدايتعالى طاعت ايشانرا قرين ساخته است بطاعت تو پس گفت 
رسول صلى الّله عليه و سلم كه (هم خلفائى من بعدى يا جابر و ائمة الهدى بعدى اولهم على بن 

ابيطالب ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمد بن على المعروف فى التورية بالباقر و 
ستدر كه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه منى السالم ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على 

بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم حسن بن على ثم سمى و كنيتى حجة الّله فى 
ارضه و بقيته فى عباده محمد بن الحسن بن على ذلك الذى يفتح الّله عز و جل على يديه مشارق 

االرض و مغاربها و ذلك الذى يغيب عن شيعته و اوليائه غيبة ال يثبت فيها على القول بامامته اال من 
امتحن الّله قلبه لاليمان) جابر گويد كه گفتم يا رسول الّله صلى الّله عليه و سلم آيا در ايام غيبت او 
شيعه او از او انتفاع يابند (فقال عليه السالم اى و الذى بعثنى بالنبوة انهم ليستضيئون بنوره و ينتفعون 

بواليته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس و ان عالها سحاب) اى جابر اين از اسرار مكنونه الهى 
است پس پنهان دار اين راز را مگر از كسى كه از اهل آن باشد و از عبد الّله بن عباس رضى الّله 
عنه روايتست كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه خلفاء اوصياء من و حجج ايزد تعالى بر 

خلق بعد از من دوازده خواهند بود اولهم اخى و آخرهم ولدى گفتند يا رسول الّله كيست برادر تو 
فرمود كه على بن ابيطالب رضى الّله عنه گفتند كيست ولد تو (قال المهدى الذى يمالها قسطا و 
عدال كما ملئت جورا و ظلما و الذى بعثنى بالحق بشيرا لولم يبق من الدنيا اال يوم واحد لطول الّله 

ذلك اليوم حتى يخرج ولدى المهدى فينزل روح الّله عيسى بن مريم فيصلى خلفه و تشرق االرض 
بنور ربها و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب) و در صحيح بخارى و مسلم رحمهما الّله از ابو هريره 

رضى الّله عنه مرويست كه رسول صلى الّله عليه و سلم گفت (كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و 



امامكم منكم) يعنى چون باشيد شما وقتيكه فرود آيد پسر مريم در ميان شما و حال آنكه امام 
شماها از شما باشد و مسلم روايت كرده است كه جابر بن عبد الّله رضى الّله عنه گفت كه شنيدم 
از رسول صلى الّله عليه و سلم كه ميگفت (ال تزال طايفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى 

يوم القيمة فينزل عيسى بن مريم عليهما الصلوة و السالم فيقول اميركم يقال صل بنا فيقول اال ان 
بعضكم على بعض امراء مكرمة من اللّه لهذه االمة) يعنى پيوسته طايفه اى از امت من مقاتله خواهند 

كرد بر حق و غالب خواهند بود تا روز قيامت پس فرود خواهد آمد عيسى بن مريم عليه السالم 
پس بگويد امير آن طايفه بيا و نماز گذار با ما يعنى امامت نماى پس بگويد عيسى من امامت 

نميكنم شما را بدرستى كه بعضى از شما بر بعضى امامانند بجهت كرامتى كه خدايتعالى باين امت 
عنايت كرده است و بر ضماير مطالعه كنندگان اين اوراق پريشان پوشيده و پنهان نخواهد ماند كه 

از مضمون احاديث مذكوره بنابر زعم شيعه اثنا عشريه كالشمس فى وسط السماء ظاهر و هويدا 
 ميگردد كه مهدى از
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عترت طاهره نبويه از اوالد امجاد امام حسين عليه السالم خواهد بود بلكه بثبوت مى پيوندد كه 
صاحب الزمان محمد بن حسن عسكريست و بعد از انقضاء زمان غيبت طولى ظهور خواهد نمود و 
عيسى بن مريم عليهما السالم چون از آسمان فرود آيد در نماز بآنجناب اقتدا خواهد كرد و لوازم 

اطاعت و شرايط متابعتش بجاى خواهد آورد مثنوى امام زمان مهدى منتظر* كه گفتى پيمبر ز 
حالش خبر نهاليست از گلشن اصطفا* ثمربخش اصحاب صدق و صفا جهان روشن از لمعه روى 

او* شب قدر تارى ز گيسوى او سرشته بآب كرامت گلش* محيط علوم لدنى دلش چو سازد لواء 
خالفت بلند* درآرد سر عاصيان در كمند مه رايتش ثالث ماه خور* ز عدلش شود جمله آفاق پر 

 چو گردد بمحراب دين مقتدا* كند ابن مريم بدو اقتدا

گفتار در ايراد كيفيت والدت آن مهر سپهر سيادت و بيان شمه اى از كرامات اعجاز آيات 
آنحضرت و ذكر اسامى بعضى از انام كه او را ديده اند و از كالم معجز انتظامش بهره ور 

 گرديده اند



در شواهد النبوة مذكور است از حكيمه عمه امام حسن عسكرى نقلست كه گفت روزى پيش ابو 
محمد رفتم فرمود كه اى عمه امشب باينجا باش كه خدايتعالى ما را خلفى عنايت خواهد كرد 

گفتم اين فرزند از كه خواهد بود كه در نرجس اثر حمل نمى بينم فرمود كه اى عمه مثل نرجس 
همچون ام موسى است كه حمل وى جز در وقت والدت بظهور نخواهد پيوست حكيمه گويد كه 

آن شب آنجا توقف نمودم و چون شب بنيمه رسيد بتهجد برخاستم و نرجس نيز تهجد گذارد و 
در وقت سحر با خود گفتم صبح نزديك شد و آنچه ابو محمد گفت ظاهر نگشت در آن اثناء 

آواز ابو محمد شنيدم كه ميگفت اى عمه شتاب مكن آنگاه متوجه خانه گشتم كه نرجس در آنجا 
بود و با وى مالقات كرده ديدم كه لرزه بر اعضايش افتاده او را بسينه خود منضم ساختم و سوره 

اخالص و انا انزلنا و آية الكرسى خوانده بر وى دميدم از شكم وى آواز آمد كه هرچه من 
ميخواندم او نيز ميخواند و پس از لحظه خانه روشن گشت نظر كردم پسر ابو محمد بزمين آمده 
بود و در سجده افتاده ويرا برگرفتم ابو محمد رضى الّله عنه از حجره خود آواز برآورد كه اى 

عمه فرزند مرا پيش من آر نزد وى بردم او را بر كنار خود نشاند و زبان در دهان وى كرد و فرمود 
 و نُرِيد أَنْ نَمنَّ كه سخن گوى اى فرزند من باذن الّله تعالى طفل گفت (بسم الّله الرحمن الرحيم 

 بروايتى كه صاحب كشف علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ و نَجعلَهم أَئمةً و نَجعلَهم الْوارِثينَ)
 (و نُمكِّنَ لَهم في الْأَرضِ و نُرِي الغمه از ابن خشاب درين باب نقل نموده تتمه اين آيه را نيز خواند

 و بر حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم و فرْعونَ و هامانَ و جنُودهما منْهم ما كانُوا يحذَرونَ)
على المرتضى و سيدة النسا و ساير ائمه هدى عليهم السالم صلوات فرستاد و حكيمه گويد كه بعد 

 از آن مرغان سبز اطراف و جوانب ما را فرو
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گرفتند و ابو محمد رضى الّله عنه يكى از آن مرغانرا خوانده گفت (خذ فاحفظه حتى باذن الّله بالغ 
امره) از ابو محمد سؤال كردم كه اين طاير كيست و آن ديگران كيانند فرمود كه جبرئيل است و 

 (كَي تَقَرَّ عينُها و ال تَحزَنَ و ديگران مالئكه رحمتند بعد از آن گفت اى عمه اين را بمادرش رسان 
 بموجب فرموده عمل نمودم و ايضا از حكيمه لتَعلَم أَنَّ وعد اللَّه حقٌّ و لكنَّ أَكْثَرَهم ال يعلَمونَ)

منقولست كه چون محمد بن حسن عليهم السالم تولد نمود ناف بريده و ختنه كرده بود و بر ذراع 
 و ديگرى روايت نموده  (جاء الْحقُّ و زهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كانَ زهوقاً)ايمن او مكتوب بود كه 



استكه چون صاحب الزمان متولد گشت بدو زانو درآمده سبابه خود را بجانب آسمان برداشته 
آنگاه عطسه زد و گفت (الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله عبدا داخرا غير 

مستنكف و ال مستكبر) و در كشف الغمه از نسيم خادم امام حسن عسكرى رضى الّله عنه 
منقولست كه گفت درآمدم بر صاحب الزمان عليه السالم بعد از تولد او بده شب پس عطسه زدم 
گفت يرحمك الّله و من فرحناك شدم قائم گفت ترا بشارتى دهم در باب عطاس (هو امان من 

الموت ثلثة ايام) و از حكيمه رضى الّله عنها روايت استكه گفت درآمدم بر ابى محمد بعد از وضع 
حمل نرجس بچهل روز ديدم كه صاحب الزمان راه ميرود در صحن سرا و نديدم لغتى افصح از 
لغت او و ابو محمد تبسم كرد و گفت (انا معاشر االئمة تنشاء فى يوم كما ينشاء غيرنا فى السنة) 

نظم اگر كرد در مهد مهدى سخن* ز صنع الهى تعجب مكن كه عيسى كه گوى فصاحت ربود* 
بهنگام طفلى سخن گوى بود حكايت يكى از ثقات گويد كه روزى نزد ابو محمد رضى الّله عنه 

رفتم بر دست راست وى خانه ديدم كه پرده از در آن آويخته بودند پرسيدم كه يا سيدى بعد از تو 
امامت تعلق بكه خواهد داشت گفت آن پرده را بردار چنان كردم از آنخانه كودكى بيرون آمد در 

كمال پاكيزه گى و صباحت و بر رخسار ايمن او خالى بود و دو گيسو داشت و آمد و در كنار ابو 
محمد نشست و ابو محمد فرمود كه يا بنى ادخل الى وقت المعلوم و آن كودك بخانه درآمد و 

من بسوى او نظر ميكردم آنگاه ابو محمد رضى الّله عنه مرا گفت برخيز و ببين كه درينخانه 
كيست و من بخانه شتافته هيچكس را نديدم حكايت در كشف الغمه از رشيق حاجب مرويست 

كه گفت معتضد خليفه مرا با دو كس ديگر طلبداشته گفت كه حسن بن على در سرمن راى فوت 
شده است بتعجيل تمام برويد و خانه او را احاطه كنيد و هركرا آنجا يابيد وى را بكشيد و سر او را 

نزد من آوريد و ما بموجب فرموده بسامره شتافته ناگاه بسراى عسكرى رضى الّله عنه درآمديم 
منزلى ديديم در غايت نزاهت و خوبيكه گوئيا همين زمان باتمام رسانيده اند و در آنجا پرده يافتيم 
از درى فروگذاشته و آنرا برداشته سردابه بنظر ما درآمد بآنجا درآمديم دريائى ديديم در اقصاى 

آن حصيرى بروى آب انداخته و شخصى بخوبترين صورتى بر زير آنحصير در نماز ايستاده آن 
شخص بما التفات نكرد و يكى از آن دو نفر كه با من بودند سبقت گرفته خواست كه پيش وى 
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آن ديگرى خواست كه پيش او رود و او را نيز همان حال واقع شده من متحير گشته گفتم اى 
صاحب خانه از خدايتعالى و از تو عذر ميخواهم و الّله كه من ندانستم كه حال چيست و بكجا 

ميآيم اكنون بخداى بازگشتم هرچند از اينگونه سخن گفتم بمن ملتفت نشد الجرم مراجعت نموده 
نزد معتضد رفتيم و كيفيت حال بازگفتيم گفت اين راز را پنهان داريد واال بفرمايم كه شما را 

گردن زنند حكايت در شواهد النبوة از كشف الغمه مسطور استكه اسماعيل بن الحسن الهرقلى كه 
در حدود حله بود گفت كه بر فخذا يسر من ريشى پيدا شد كه همه اطباء از تداواى آن عاجز 

آمدند و در هربهار آن ريش منشق گشته خون و ريم از آن بسيار ميرفت و الم آن عضو مرا مانع 
ارتكاب اشتغال ميگشت پس روزى از هرقله بحله رفته بمجلس رضى الدين على بن طاوس 
درآمدم و از آن مرض شكايت نمودم و سيد اطباء حله را طلبيده و ريش مرا بديشان نموده 

استعالج فرمود گفتند اين قرحه بر زبر عرق اكحلست و عالج آن قطع است و قطع مستلزم خطر 
آنگاه رضى الدين گفت من ببغداد ميروم بايد كه با من بيائى شايد كه طبيبان آن بلده عالج اين 

مرض توانند كرد و من در صحبت آنجناب ببغداد رفته حكماء آنجا نيز از معالجه آن عارضه اظهار 
عجز نمودند و من از اطباء نوميد گشته بمشهد روح افزاء سرمن راى رفتم و پس از طواف مراقد 

ائمه بسردابه درآمدم و از ايزد تعالى استعانت جسته از ائمه استمداد نمودم و چند روز در آنمنزل 
متبرك بسر برده بعضى از شبها بقيام گذرانيدم در آن اثنا روزى بكنار دجله شتافته غسل كردم و 
جامه پاك پوشيدم و متوجه مشهد شريف گرديدم ديدم كه از آن جانب چهار سوار پيدا شدند 

شمشير بر ميان بسته و يكى از ايشان نيزه در دست داشت و ديگرى فرجى در بر گمان بردم كه از 
شرفاء مشهدند و چون بمن رسيدند سالم گفتند جواب دادم آن نيزه دار بر طرف دست راست 

فرجى دار بايستاد و دو كس ديگر بر جانب چپ وى قرار گرفتند پس آن فرجى پوش مرا گفت 
كه تو فردا بجاى خود پيش اهل خويش خواهى رفت گفتم آرى فرمود كه پيش آى كه ريش ترا 
به بينم پيشرفتم دست دراز كرد و ريش مرا بيفشرد چنانچه درد بسيار كرد و آن نيزه دار مرا گفت 
(افلحت يا اسمعيل) من متعجب شدم كه نام مرا چون دانست و گفتم (افلحت و افلحتم انشاء الّله 

تعالى) و همان شخص مرا تنبيه كرد كه اين امام است پيش دويدم و او را در بر كشيدم و زانويشرا 
ببوسيدم پس روان شد و من نيز روان گشتم مرا گفت بازگرد گفتم من هرگز از تو جدا نخواهم 

شد بار ديگر گفت مراجعت نماى كه صالح در آنست من همان جواب گفتم صاحب نيزه گفت 
شرم نميدارى كه امام دو نوبت تو را فرمود كه بازگرد و تو اطاعت ننمودى الجرم بايستادم چون 



مقدارى راه رفت روى بازپس كرد و گفت چون ببغداد رسى ترا ابو جعفر يعنى مستنصر خليفه 
خواهد طلبيد زينهار كه از وى چيزى قبول نكنى و من چندان بايستادم كه ايشان از نظر من غايب 

گشتند بعد از آن بمشهد رفتم و از احوال سواران استفسار نمودم گفتند كه از شرفاء اين نواحى 
بودند من گفتم بلكه امام بود سؤال كردند كه امام صاحب نيزه بود يا صاحب فرجى گفتم صاحب 

 فرجى گفتند ريش خود را
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نمودى گفتم آرى آنرا بيفشرد پس پاى خود را برهنه كردم از آن قرحه اثرى نديدم از غايت 
دهشت در شك افتادم كه آنمرض در آن پا بود يا در پاى ديگر و آنرا نيز برهنه كرده صحيح 
يافتم پس مردم بر من ازدحام نموده پيراهنم را بدريدند و سكنه آن روضه مقدسه مرا از چنگ 

خلق خالص ساخته بخزانه درآوردند و نام و نسب و مسكن مرا پرسيدند و سؤال كردند كه كدام 
روز از بغداد بيرون آمده اى و من صورت حال را تقرير كرده آنشب آنجا بوده نماز صبح گذارده 
بجانب بغداد بازگشتم و چون بدانجا رسيدم خواص و عوام دار السالم بر من جمع شدند زيرا كه 

آن واقعه را شنوده بودند و كثرت ازدحام بدان مرتبه انجاميد كه نزديك بود كه هالك شوم و در 
آن اثنا وزير مستنصر كه قمى االصل بود سيد رضى الدين را طلبيده از وى تحقيق آنخبر نمود و 

سيد بدان مجمع شتافته مرا از مزاحمت مردم نجات داده و پياده شده ران مرا احتياط فرمود چون از 
مرض من هيچ اثرى نديد بيهوش گشت و بعد از افاقت بمجلس وزير شتافته مرا پيش وى برد تا 

كيفيت حادثه را تقرير كردم و وزير اطبا را طلبيده از حقيقت عارضه من استفسار نمود گفتند 
عالج آن قرحه منحصر است در قطع و در قطع خطر موت متصور است وزير گفت بر تقديريكه 
آن قرحه را قطع كنند و اين شخص نميرد بچندگاه عالج پذيرد گفتند بدو ماه اما در موضع قطع 
مغاكى سفيد خواهد ماند كه موى از آنجا نرويد باز وزير پرسيد كه شما كى اين ريشرا ديده ايد 
گفتند ده روز استكه ديده بوديم پس من باشارت وزير ران خود را برهنه كرده همكنان مالحظه 

كردند كه اصال اثر مرض در آن نمانده و يكى از حكماء صيحه اى زده گفت (هذا عمل المسيح) 
بعد از آن مرا نزد مستنصر بردند و خليفه چون آن امر غريب را شنيد مبلغ هزار دينار بمن انعام 

فرمود و من بنابر نهى امام عليه السالم آن وجه را نگرفتم صاحب كشف الغمه گويد كه من در 
بعضى از ايام اين حكايت را بجمعيكه نزد من بودند ميگفتم چون سخن تمام شد يكى از آن مردم 



گفت كه من شمس الدين محمدم ولد صلبى اسمعيل كه صاحب اين واقعه است الجرم از آن 
حسن اتفاق متعجب شدم و از وى پرسيدم كه تو ران پدر خود را در وقت مرض ديده بودى گفت 

من در آن اوان خوردسال بودم اما بعد از صحت مشاهده كردم موى در آن موضع برآمده بود و 
اثرى از جراحت نمينمود و شمس الدين محمد در آن مجلس حكايت كرد كه بعد از وقوع آن 
قضيه پدرم در مفارقت حضرت امامت منقبت بغايت محزون مى بود تا آنكه در زمستانى رخت 

اقامت ببغداد كشيد باميد آنكه شايد يكبار ديگر آن سعادت را دريابد و در هرچند روز يكنوبت 
بسامره ميرفت و باز بدار السالم مراجعت ميكرد چنانكه در آن زمستان چهل كرت آمد شد فرمود 

و الّله الموصل الى كل مطلوب و مقصود و ايضا صاحب كشف الغمه روايت كند كه حكايت كرد 
بمن سيد باقى ابن عطوة العلوى الحسينى كه پدرم عطوة در يكى از اعضاى خود مرضى داشت و 

او بر مذهب زيديه بود و ميگفت كه من تصديق اقوال شما نمى نمايم و بحقيقت مذهب اثنا عشريه 
 قايل نمى شوم تا وقتيكه بيايد صاحب شما يعنى مهدى و مرا ازين مرض نجات 
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دهد و اين سخن بكرات از پدرم صادر شده شبى در وقت نماز خفتن آواز صيحه و استغاثه او 
بگوش من و جمعى كه با من بودند رسيد بر سبيل تعجيل خود را بوى رسانيدم چون ما را ديد 

گفت (الحقوا لصاحبكم فالساعه خرج من عندى) و ما از پيش او بيرون آمده هيچكس را نديديم 
و مراجعت كرده كيفيت حال پرسيديم گفت درآمد بر من شخصى و گفت يا عطوة پرسيدم كه تو 

كيستى گفت منم صاحب بينى تو آمده ام كه ترا از آن مرضى كه دارى شفا دهم پس دست دراز 
كرده عضو مجروح مرا بيفشرد و برفت و من دست بآن موضع رسانيده از مرض اثر نديدم سيد 

باقى گويد كه بعد از آن پدرم مدتى در ضمان صحت بود و اين حكايت سمت اشتهار پذيرفت 
حكايت از محمد بن ابراهيم بن مهريار منقولست كه گفت بعد از فوت ابى محمد الحسن رضى 

الّله عنه پدر من اظهار سفارت صاحب الزمان نموده من در آن باب دغدغه داشتم تا آنكه مالى كه 
نزد او مجتمع گشته بود در كشتى نهاده متوجه بغداد شد و من نيز بمشايعة او بسفينه درآمدم در آن 
اثنا بمرض سخت مبتال گشت و گفت مرا بازگردان كه اين مرض موتست و فرمود كه بپرهيز ازين 
مال و شرط وصيت بتقديم رسانيد كه آنرا بامام زمان رسان و بعد از سه روز وفات يافت پس من با 

خود گفتم كه پدر من همچنان كسى نبود كه بچيزى غير صحيح وصيت كند مناسب آنست كه 



آن اموال را بعراق برم و خانه اى بر كنار شط بكرايه گرفته بنشينم و هيچكس را بر ما فى الضمير 
خود مطلع نگردانم پس اگر چيزى بر من ظاهر شود چنانچه پدرم گفت اين اشيا را تسليم نمايم و 

اال در مصالح خويش مصروف دارم و برين عزيمت بدار السالم رفته بعد از چند روز قاصدى 
رقعه اى بمن رسانيد و مضمون آن نوشته مشعر بود به كميت و كيفيت آن اموال و وصيتى كه پدر 

من كرده بود و آنچه من باخود خيال بسته بودم الجرم همه را تسليم نمودم و قاصد نوبت ديگر 
بازآمده پيغام رسانيد كه ما ترا قايم مقام پدرت گردانيديم و من فرحناك شده مراسم حمد الهى 

بجا آوردم حكايت از محمد بن شاذان النيشابورى مرويست كه گفت چهار صد و هشتاد درم 
نزديك من جمع شده بود كه بصاحب الزمان مى بايست فرستاد و من دوست نداشتم كه آن دراهم 
را قبل از آنكه بپانصد رسد ارسال دارم پس بيست درم از خاصه خود بآن منضم ساخته مصحوب 
اسدى كه در آن وقت سفير آنحضرت بود ارسالداشتم و ننوشتم كه از آنجمله بيست درم از من 

ضم كرده ام و جواب برينموجب ورود يافت كه وصلت خمس مايه درهم لك فيها عشرون درهما 
و امثال اين حكايات از آن برگزيده حضرت واهب عطايات بسيار منقولست و خامه مشكين عمامه 

از اطناب انديشيده بر تعداد اسامى جمعى كه بزعم طايفه اى از مورخين آن امام كرامت قرين را 
ديده اند يا سفارت نموده توقيعاتش را باهل سؤال رسانيده اند اختصار مينمايد صاحب كشف الغمه 
از ارشاد شيخ مفيد نقل نموده است كه از محمد بن اسمعيل بن جعفر الصادق رضى الّله عنهم كه 

در زمان خود در عراق اسن اوالد رسول بود صلى الّله عليه و سلم مرويست كه گفت رايت ابن 
 حسن بن على بن محمد بين المسجدين و هو غالم و از فتح نامى كه در سلك مماليك 
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يكى از اعيان زمان انتظام داشت منقولست كه گفت شنيدم كه ابو على بن مظهر ميگفت كه من 
ديده ام محمد بن حسن را و صفت قامت او ميكرد و از جاريه ابراهيم بن عبيدة النيشابورى كه از 

جمله صالحان بود روايتست كه گفت من ايستاده بودم با ابراهيم بر كوه صفا پس آمد صاحب 
االمر عليه السالم تا آنكه توقف كرد با ابراهيم و كتاب مناسك او را گرفت و با او سخنان گفت و 
از ابو عبد الّله بن صالح روايتست كه آنجناب را در برابر حجر االسود ديده بود و احمد بن ادريس 

از پدر خود نقل نموده كه گفت بعد از فوت ابو محمد رضى الّله عنه من پسر او را ديدم و دست 
مباركش را بوسيدم صاحب كشف الغمه از اعالم الورى كه مصنف طبرسيست نقل كرده كه وراه 



من الوكالء ببغداد محمد بن عقيل العمرى و ابنه و حاجز البالبلى و العطار و من اهل الكوفة 
العاصمى و من اهل االهواز محمد بن ابراهيم بن مهريار و من اهل قم محمد بن اسحق و من اهل 
همدان محمد بن صالح و من اهل الرى السامى و االسدى و من آذربيجان القاسم بن العالء و من 
نيشابور محمد بن شاذان و من غير الوكالء من اهل بغداد ابو القاسم بن ابى حليس و ابو عبد الّله 
الكندى و ابو عبد الّله الجنيدى و هارون النفرار و النيلى و ابو القاسم بن رميس و ابو عبد الّله بن 

فروخ و مسرور الطباخ موالى ابى الحسن رضى الّله عنه و احمد و محمد ابناء الحسن و اسحق 
الكاتب من بنى نوبخت و صاحب الفراء و صاحب الصرة المختومه و من همدان محمد بن كثير و 
جعفر بن حمدان و الدينور حسن بن هارون و احمد و اخوه ابو الحسن و من اصفهان ابن باذشاله و 
من الصميره زيدان و من قم الحسن بن نصر و محمد بن محمد و على بن محمد بن اسحق و ابوه و 

الحسن بن يعقوب و من اهل الرى القاسم بن موسى و ابنه و ابن محمد بن هارون و صاحب 
الحصات و على بن محمد و محمد بن محمد كلينى و ابو جعفر الرفاة و من قزوين مرداس و على 

بن أحمد و من شهر زور ابن الحال و من فارس المجروح و من مرو صاحب االلف دينار و صاحب 
المال و الرقعة البيضا و ابو ثابت و من نيشابور محمد بن شعيب بن صالح و من اليمن الفضل بن يزيد 

و الحسن ابنه و الجعفرى و ابن االعجمى و السميساطى و من المصر صاحب المولدين و صاحب 
المال بمكة و ابو رجاء و من نصيبين ابو محمد الوحبائى و من اهل االهواز الحصينى و ايضا در 

كتاب مزبور مذكور است كه از جمله سفراء صاحب الزمان رضى الّله عنه ابو هاشم داود بن القاسم 
الجعفريست و محمد بن على بن هالل و ابو عمرو عثمان بن سعيد السمان و ابنه ابو جعفر بن عثمان 

و عمر االهوازى و احمد بن اسحاق و ابراهيم بن مهريار و محمد بن إبراهيم و آخر كسى كه بامر 
سفارت آنحضرت قيام نمود ابو الحسن على بن محمد سمرى بود و فوت او در منتصف شعبان سنة 

ثمان و عشرين و ثلثمائه واقع شد و از ابو محمد حسن بن احمد مرويست كه گفت من در سال 
فوت على بن محمد در بغداد بودم و قبل از وفات او روزى بوى مالقات نمودم توقيعى ظاهر 

ساخت كه سواد آن اين است بسم الّله الرحمن الرحيم يا على بن محمد اعظم الّله اجر اخوانك 
فيك فانك ميت ما بينك و بين ستة ايام فاجمع امرك و ال توص الى احد يقوم مقامك بعد 

وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور اال بعد اذن الّله تعالى و ذلك بعد طول االمد و قسوة القلب 
 و امتالء االرض جورا) ابو
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محمد گويد كه اين توقيع را نقل نموده از نزد على بن محمد بيرون آمدم و در روز ششم باز پيش 
او رفتم و ديدم كه در مقام ارتحالست در خالل آن احوال ازو پرسيدند كه كيست وصى تو گفت 

 لّله االمر هو بالغه و فى الحال از عالم انتقال نمود و العلم عند الّله المعبود

 ذكر عالمات ظهور امام عليه السالم و اختتام اين جزو ميمنت انجام 

برطبق روايات علماء اخبار حوادثى كه قبل از ظهور امام عليه السالم سمت وقوع خواهد پذيرفت 
و عالمات انقطاع غيبت آنحضرت خواهد بود بسيار است و راقم اين حكايات افادت آثار در مقام 
اختصار است بنابرآن قلم خجسته رقم بر ذكر بعضى از عالمات كه از سيد كاينات يا ائمه هدايت 
صفات مرويست مبادرت مينمايد و رقم تخفيف بر ساير قضايا ميكشد در كشف الغمه از عبد الّله 

بن عمر رضى الّله عنهما منقولست كه حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه (ال يقوم 
الساعة حتى يخرج القائم المهدى من ولدى و ال يخرج المهدى حتى يخرج سّتون كّذابا كّلهم 

يقول انا نبى) يعنى قايم نشود قيامت تا بيرون آيد قايم مهدى از اوالد من و بيرون نيايد مهدى تا 
وقتى كه بيرون آيند شصت دروغ گوى كه هريك دعوى نبوت كنند و ايضا از ابن عمر رضى الّله 
عنهما مرويست كه رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه (يخرج المهدى و على راسه غمامة فيها 

مناد ينادى هذا المهدى خليفة الّله فاتبعوه) يعنى بيرون آيد مهدى در حالى كه بر سر او ابر پاره 
باشد كه در آن ابر نداكننده اى ندا كند كه اين مهديست خليفه خدا پس متابعت كنيد او را و از 

جمله عالمات ظهور قايم خروج سفيانيست و قتل نفس زكية و اختالف عباسيان در ملك و 
كسوف و شمس در منتصف رمضان و خسوف قمر در آخر ماه و شنيدن اهل زمين ندائى از جانب 

سپهر برين و اقبال اعالم سپاه از جانب خراسان و خروج يمانى و ظهور مغربى و نزول اتراك در 
جزيره عرب و سرخى كه پيدا شود در آسمان و بپوشد آفاق را و درآمدن رايات قيس بمصر و 

رايات كنده بخراسان و بيرون آمدن عبيد از اطاعت سادات خود و قتل ايشان مالكان خويش را و 
انهدام ديوار مسجد كوفه از ابى حمزه روايتست كه گفت از ابو جعفر محمد الباقر رضى الّله عنه 
پرسيدم كه (خروج السفيانى من المحتوم قال نعم و النداء من المحتوم و طلوع الشمس من مغربها 

محتوم و اختالف بنى العباس فى الدولة محتوم و قتل نفس الزكيه و خروج القائم من آل محمد 



محتوم) گفتم چگونه خواهد بودندا گفت در اول روز ندا كند نداكننده از آسمان بدرستى كه حق 
با على است و شيعه او و در آخر روز از زمين ابليس ندا كند كه حق با عثمانست و شيعه او پس 
نزديك شنيدن اين ندا اهل بطالن در شك افتند و از ثعلبة ازدى نقلست كه ابو جعفر گفت دو 

آيت خواهد بود پيش از قيام قائم كسوف شمس در منتصف رمضان و خسوف قمر در آخر ماه 
پس من گفتم كه يا بن رسول الّله (القمر فى آخر و الشمس فى النصف فقال أبو جعفر انا اعلم بما 

قلت انهما آتيان لم يكونا منذ هبط آدم عليه السالم) و بكر بن محمد از امام جعفر الصادق عليه 
 السالم روايت 
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كرده كه فرمود خروج سه كس سفيانى و خراسانى و يمانى در يكسال در يكماه در يكروز واقع 
خواهد شد و در ميان ايشان هيچ رايتى بهدايت نزديكتر از لواء يمانى نخواهد بود از براى آنكه او 

مردم را بسلوك راه حق خواهد خواند و ابو خديجه از آن امام عاليمقام نقل نموده كه گفت 
خروج نكند قائم تا وقتى كه بيرون آيند دوازده كس از بنى هاشم كه همه ايشان مردم را بنفس 
خود دعوت كنند و حسين بن مختار هم از آن امام بزرگوار روايت كرده گفت اذا هدم حايط 

مسجد الكوفة ممايلى و از عبد الّله بن مسعود مرويست كه فعند ذلك زوال ملك القوم و عند زواله 
خروج القائم عليه السالم و از ابو الحسن بن جهم روايتست كه مردى سؤال كرد از ابو الحسن 

الرضا عليه السالم از فرج جواب داد كه ميخواهى كه اكثار كنم يا اجمال گفت اجمال فرمود كه 
هرگاه رايات قيس در مصر و رايات كنده در خراسان منصوب شود فرج نزديك خواهد بود و از 

سعيد بن جبير رضى الّله عنه بثبوت پيوسته كه گفت در سال ظهور مهدى بيست و چهار قطره باران 
بر زمين بارد كه آثار و بركات آن نمايان باشد و محمد بن مسلم گويد شنيدم از ابو عبد الّله عليه 

السالم كه ميگفت بدرستى كه پيش از ظهور قايم بالئى از ايزد تعالى نازل خواهد شد گفتم آن چه 
خواهد بود (جعلت فداك) پس قرائت كرد كه (و لنبلونكم بشى ء من الخوف و الجوع و نقص من 
االموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابرين ثم قال الخوف من ملوك بنى فالن و الجوع من غالء 

االسعار و نقص االموال من كساد التجارات و قلة الفضل و نقص االنفس بالموت الذريع و نقص 
الثمرات بقلة ربع الذرع و قلت بركت الثمار) بعد از آن گفت كه بشارت باد صابرانرا نزديك اين 

وقايع بتعجيل ظهور قايم عليه السالم راقم حروف گويد كه چون سخن بدينجا رسيد جواد 



خوشخرام خامه طى بساط انبساط واجب ديد رجاء واثق و وثوق صادق كه ليالى مهاجرت محبان 
خاندان مصطفوى و ايام مصابرت مخلصان دودمان مرتضوى بنهايت رسيده آفتاب طلعت با بهجت 
صاحب الزمان على اسرع الحال از مطلع نصرت و اقبال طلوع نمايد و ماهچه رايت هدايت آية آن 

مظهر انوار فضل و احسان از مشرق مراد برآمده غمام حجاب از چهره عالمتاب بگشايد و بيمن 
اهتمام آن سرور عاليمقام اركان مبانى ملت بيضا مانند ايوان سپهر خضراء سمت ارتفاع و استحكام 

گيرد و بحسن اجتهاد آن سيد ذو االحترام قواعد بنيان ظلم و ظالم بسان دور بسيط غبراصفت 
انحفاظ و انهدام پذيرد و اهل اسالم در ظالل اعالم ظفر اعالمش از تاب آفتاب حوادث امان يابند 

و خوارج شقاوت فرجام از اصابت حسام خون آشامش جزاى اعمال خويش يافته بقعر جهنم شتابند 
 مثنوى 

 بيا اى امام هدايت شعار
 

 كه بگذشت از حد غم انتظار

 ز روى همايون برافكن نقاب 
 

 عيان ساز رخسار چون آفتاب 

 برون آى از منزل اختفا
 

 نمايان كن آثار مهر و وفا

 بياراى از تاج تأييد سر
 

 ببند از نطاق كرامت كمر

 سرافراز از سرورى تا سپهر
 

 كه شد مغفر زرنگار تو مهر

 بپوش از كمال توكل زره 
 

 كه آن پوشش از هرچه گويند به 

 بدست آر از حفظ يزدان سپر
 

 كه از هرپناهى بود خوبتر

 پى كورى خصم بستان 
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 سنان 

 
 برافروز شمع هدايت از آن 

 بكش تيغ چون شاه دلدل سوار
 

 برآور ز جان خوارج دمار

 كمان جهاد آنچنان كن بزه 
 

 كه آيد ز هرگوشه آواز زه 

 طريق هدايت نمودار كن 
 

 لواء غوايت نگون سار كن 



 برافراز اركان اسالم را
 

 بينداز بنياد اصنام را

 جهان پر شد از شيوه ظلم و جور
 

 ز انصاف دور است اطوار دور

 بيا و بعدل خود آباد كن 
 

 دل خلق از مرحمت شاد كن 

 بغور فقيران مظلوم رس 
 

 كه از لطف تو نيست محروم 

 كس ز فيض غمام عنايات خويش 
 

 كه از رشح ابر بهار است بيش 

 بده اهل طاعات را آبروى 
 

 جهانرا ز لوث معاصى بشوى 

 دل مرده اهل درد و نياز
 

 بيمن دم عيسوى زنده ساز

 نظر كن بحال من مستمند
 

 كه گردم ز الطاف تو سربلند

 نگويم سك آستان توام 
 

 كه من خاك راه سگان توام 

 مديحى كه گفتم ترا رد مكن 
 

 اگر چند باشم پريشان سخن 

 چو اين جزو از وصف تو كام يافت 
 

 بنام همايونت اتمام يافت 

 گرامى كنش نزد ارباب دين 
 

 فضيلت وران سخن آفرين 

 محبان آل حبيب اللهى 
 

 حبيبان درگاه شاهنشهى 

 باهل هنر لطف و احسان نمود
 

 ز مرآت دل رنگ حرمان زدود

 بعهدش تعهد نموده سپهر
 

 كه سازد جهان روشن از نور مهر

 نورزد دگر كين باهل زمين 
 

 زمين را كند رشك خلد برين 

 خصوصا حبيبيكه ابواب داد
 

 بدست كرم در خراسان گشاد

 برانداخت بنياد ظلم و ستم 
 

 برافراخت اعالم عدل و كرم 

 چو او از محبان آل نبى است 
 

 ز اعداى آل نبى اجنبى است 

 بود اين اميدم كه باشم مدام 
 

 مباهى بالطاف خاص امام 

 باقبال او كلك گوهر نثار
 

 بمدحش كند جان خود را نثار

 الهى بحق امام زمان 
 

 بعز محبان اينخاندان 

 بايمان اصحاب زهد و سداد
 

 بعرفان ارباب رشد و رشاد

 كه توفيق گردان رفيق دلم 
 

 برويان گل مرحمت از گلم 



 مرا بهره ور ساز از لطف عام 
 

 كه دارم بفضلت اميد تمام 

 ز غفران خود نااميدم مكن 
 

 ازين بيش ديگر نگويم سخن 
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 بسم الّله الّرحمن الّرحيم 

 جزو دوم از مجلد ثانى در ذكر وقايع ايام تسلط حكام بنى اميه 

كرايم محامد واثنيه سزاوار ساحت عزت آفريدگاريستكه ذوات و صفات طوايف انسانى را 
مختلف و متفاوت آفريد و واردات افعال و صادرات اعمال سالكان مسالك حكومت و جهانبانى 

را متبائن و متناقض مخلوق گردانيد (فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات) باذن 
الّله و شرايف صلوات و ادعيه مناسب تربت جنت رتبت عالى مقداريست كه چون زبان بيان انى 

رسول الّله اليكم بگشاد گردنكشان بخشان عرب و عجم خاك اقدام خدامش را توتياء بصر 
بصيرت ساختند و تا لواء بعثت (الى االسود و االحمر) ارتفاع داد مبصران طوايف بنى آدم در 
سلك امت با احترامش انتظام يافته اعالم تفاخر و مباهات افراختند يعنى النبى االمى الهاشمى 

 القرشى شعر

 محمد سيد الكونين و الثقلين 
 

 و الفريقين من عرب و من عجم 

   
 و التحية من الّله طيبة مباركة على آله و عترته المستفيضين من سجال رسالته و نبوته 

اما بعد بر ضمير منير علماء اخيار سيما محافظان اخبار پوشيده نخواهد بود كه چون ميان امام ثانى 
ابو محمد حسن بن على عليهم السالم و التحية و ابن ابى سفيان يعنى معاويه قواعد مصالحه تمهيد 

يافت و قرة العين واليت امر خالفت را بازگذاشته از كوفه بمدينه شتافت شخصى از محبان خاندان 
زبان مالمت گشاده روى بآن امام عاليشان آورده گفت يا مسود وجوه المؤمنين چرا زمام امور فرق 



انام را در قبضه اقتدار معاويه نهادى و عنان اختيار ملك و مال را بدست او دادى آنجناب در 
جواب فرمود كه مرا سرزنش مكن كه ايزد سبحانه و تعالى ملك بنى اميه را بر سلطان ممالك 

اصطفا عليه من الصلوة انماها ظاهر ساخته بود چنانچه آنحضرت بنور نبوت مشاهده نمود كه اين 
 طايفه يكى بعد از ديگرى 
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بر منبر اطهر او باال ميروند و پايان مى آيند و اينصورت بر طبع همايون حضرت رسالت گران آمده 
 نازل گردانيد و مراد  إِنَّا أَنْزَلْناه في لَيلَةِ الْقَدرِ و سوره كريمه  إِنَّا أَعطَيناك الْكَوثَرَبخشنده بى منت آيه 

بالف شهر در سوره مذكوره مدت ملك بنى اميه است آن عزيز كه اين سخن را از امام حسن شنيد 
بقضا رضا داده دم دركشيد غرض از عرض اين حكايت آنكه چون حكمت حضرت عزت 
حضرته بايالت بنى اميه تعلق گرفته بود و اينمعنى بر ضمير انور امام حسن عليه السالم سمت 
وضوح پذيرفته بعد از شهادة شاه واليت چنانچه مذكور شد دست از تمشيت مهام خالفت 

بازداشت و معاويه در بالد اسالم لواء رياست و حكومت برافراشت و پس از مرك وى بعضى از 
اوالد و اقرباء او طريق جهانبانى و گيتى ستانى پيمودند و اكثر ايشان مرتكب لوازم بغى و ضالل 
شده از عقاب و نكال انديشه ننمودند و تمامى آن طايفه كه ملوك بنى اميه عبارت از ايشانست 
چهارده نفر بودند و مدت حكومت ايشان در اطراف جهان نود و يكسال امتداد يافت و اول اين 

 طايفه معاوية بن ابى سفيان است و آخر ايشان مروان بن محمد بن مروان 

 ذكر مجملى از حال معاويه 

نسبت معاويه بچهار واسطه بعبد مناف بن قصى كه از جمله اجداد حضرت رسولست صلى الّله عليه 
و آله و سلم مى پيوندد برينموجب كه معاوية بن ابى سفيان بن صخر بن حرب بن امية بن عبد 
شمس بن عبد مناف و مادرش هند است بنت عتبة بن ربيعه كه در روز جنگ احد جگر سيد 

الشهداء حمزه را رضى الّله عنه خائيد بنابرآن معاويه را ابن آكلة االكباد ميگفتند و كنيت معاويه 
ابو عبد الرحمن بود و نقش خاتمش ال قوة اال بالّله و او در سال فتح مكه كلمه توحيد بر زبان رانده 
در سلك مؤلفه قلوب انتظام يافت و باعتقاد زمره از اهل سير چند نوبت كتابت وحى كرد و بزعم 

فرقه كاتب صدقات بود و چون معاويه برادر ام حبيبه است زوجه رسول صلى الّله عليه و آله و سلم 



و ازواج سيد المرسلين را امهات مؤمنين گويند شيخ سنائى غزنوى در اثناء مدح جناب مرتضوى 
 در شان او نظم نموده كه مثنوى 

 خال ما بود خصم او حالى 
 

 ليك خالى ز خيرها خالى 

 خال مشكين نبود بر خورشيد
 

 خال بر ديده بود خال سفيد

 آنكه مرد رياء و تلبيس است 
 

 او نه خال و نه عم كه ابليس است 

 و انكه خوانى همين معاويه اش 
 

 وانكه در هاويه است زاويه اش 

   
و معاويه بعد از فوت برادر خويش يزيد در سال هژدهم از هجرت خير البشر بفرمان امير المؤمنين 

عمر والى دمشق شد و چون خليفه ثانى بعالم جاودانى نقل كرد و عثمان بن عفان رضى الّله عنه 
حاكم جهانيان گشت بدستور سابق آن منصب را بوى مسلم داشت و معاويه پس از شهادت امير 

المؤمنين عثمان رضى الّله عنه چنانچه در جزو چهارم از مجلد اول بقيد كتابت درآمد دعوى 
خالفت كرده لواء مخالفت نسبت بشاه واليت منقبت برافراشت و بسبب شآمت آن حركت چندين 

هزار كس كشته گشته هرج ومرج بامور ملك و ملت راه يافت و بعد از آنكه امير المؤمنين على 
 عليه السالم برياض 
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دار السالم انتقال فرمود و امام حسن عليه السالم از امر خالفت استعفا نمود و معاويه در ربيع االول 
سنه احدى و اربعين در امر حكومت مستقل شده نوزده سال و چند ماه كامرانى كرده در ماه رجب 

سنه ستين بمنزليكه در آن عالم براى او تعيين شده بود انتقال نمود و معاويه اول كسى است از 
حكام اسالم كه زندان ساخت و فيوج مقرر كرده ايشانرا بر سبيل سرعت بمواضع فرستاد و نخستين 

شخصى است كه از مردم بيعت بنام پسر خود بستاند و بويهاى خوش را غاليه خواند و در مساجد 
مقصوره بنا نمود و بعضى گفته اند كه امير المؤمنين عثمان بن عفان نيز مقصوره ساخته بود از 

خوف آنكه بدو آن نرسد كه بامير المؤمنين عمر رضى الّله عنه رسيد و اول كسى از والة مسلمانان 
كه خواجه سرايان را بخدمت خود اختصاص داد و بر بروات ديوانى مهر زد و نشسته خطبه خواند و 

بخالف شريعت مطهره استلحاق نسبت بيگانه بخود كرده زياد بن ابيه را برادر گفت معاويه بود و 



چون در زمان حكومت بطريقه ملوك جاهليت در ملبوس و مأكول تكلف مينمود و بتجمل و 
حشمت سلوك ميفرمود امير المؤمنين عمر رضى الّله عنه او را كسرى عرب ميگفت و فوت 

معاويه در دمشق روى نمود و بقول اكثر مورخان در آنزمان يريد غايب بود و ضحاك بن قيس 
القهرى بر وى نماز گذارد و او را در همان بلده دفن كرد مدة عمرش را از هفتاد و سه سال تا 

 هشتاد و يك سال گفته اند و الّله اعلم بحقيقة الحال 

 گفتار در بيان بعضى از وقايع اوان حكومت معاوية بن ابى سفيان 

در سنه احدى و اربعين كه ايالت بالد مسلمين بر معاويه قرار گرفت رياست كوفه را بمغيرة بن 
شعبه تفويض نمود و حكومت بصره را به بشر بن ارطاة داد و پس از روزى چند بشير معزول شده 
عبد الّله بن عامر صاحب آن منصب گشت و معاويه مهمات عراق را فيصل داده روى بدمشق نهاد 

و لواء عظمت مرتفع گردانيد و در سال اول از استقالل معاويه صفوان بن امية الجحمى وفات يافت 
و او از جمله اعيان قريش بود و پس از غزوه حنين بوحدانيت حضرت عزت و نبوت بهترين 

سالكان مسالك رسالت اعتراف نمود و همدرين سال لبيد بن ربيعة العامرى كه از جمله مشاهير 
شعراء عرب است فوت گشت و او شرف صحبت رسول (ص) را دريافته بود و آنحضرت در شأن 
او فرمود كه (اصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد اال كلشيى ء ما خال الّله باطل) و در فصل الخطاب 

مسطور استكه لبيد بعد از ادراك شرف اسالم اصال شعر نگفت (و قيل قال بيتا واحدا و االول هو 
االصح) مدت عمر لبيد را از صد و چهل سال تا صد و پنجاه و هفت سال گفته اند و در سنه اثنى و 

اربعين عبد الرحمن بن سمرة بفرمان معاويه لشكر بسيستان كشيده بعضى از مواضع آن واليت را 
فتح كرد و راشد بن عمرو بحدود سند رفته دست بغارت و تاراج برآورد و درين سال عثمان بن 

طلحة العبدرى الجمحى كه منصب حجابت خانه كعبه ابا عن جد تعلق بوى ميداشت وفات يافت و 
 در سنه ثلث و اربعين 
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عقبة بن نافع بفتح بعضى از بالد سودان قيام نمود و بشر بن ارطاة بغزو روم اقدام فرمود و همدرين 
سال بروايت امام يافعى عمرو بن عاص السهمى كه از قبل معاويه والى مصر بود وفات يافت و 

پسرش عبد الّله قائمقام او شد و عمرو عاص يكى از دهاة عرب بود و در فن مكر و تذوير شبيه و 



نظير نداشت و در همين سال عبد الّله بن سالم االسرائيلى كه بزيور علم و عمل اتصاف داشت و در 
سال اول از هجرت از ملت موسوى بدين محمدى درآمده بود در مدينه از عالم انتقال نمود و 

همدرين سال بروايت امام يافعى رحمه الّله محمد بن مسلمة االنصارى البدرى در مدينه فوت شد 
مدت عمرش هفتاد و هفت سال بود و عقيده صاحب گزيده آنكه محمد بن مسلمه فارس رسول 

الّله لقب داشت و در سنه سته و اربعين علم عزيمت بجانب عالم آخرت برافراشت و در سنه اربع و 
اربعين معاويه بخالف شريعت سيد المرسلين نسب زياد بن ابيه را بخود ملحق گردانيده آن لعين را 

برادر خواند تفصيل اين اجمال آنكه سميه مادر زياد كنيزك دهقانى بود و آن دهقان را مرضى 
پيدا شده حارث بن كلده ثقفى بمعالجه او قيام نمود و دهقان سميه را برسم حق العالج بحارث 

بخشيد و از وى در خانه حارث دو پسر متولد گشت نفيع كه ابو بكره كنيت داشت و نافع اما 
هيچيك از آن دو حالل زاده را حارث فرزند نميگفت و آخر االمر نافع را گفت كه تو پسر منى 
اما ابو بكره ولد فالن غالم است كه عبيد نام دارد آنگاه حارث ترك مالقات سميه كرده عبيد او 

را بحباله نكاح درآورد و در آن اوقات روزى گذر ابو سفيان بر طايف افتاد و در خانه ابو مريم 
خمار فرود آمده بشرب شراب قيام نمود و در اثناء تصاعد بخار خمر از ابو مريم شاهدى طلبيد و 

ابو مريم سميه را حاضر ساخته ابو سفيان دفع فضله كرد و سميه بزياد حامله گشت و چون زياد 
بسن رشد و تميز رسيد صنعت كتابت آموخته آثار فهم و نجابت در ناصيه او ظاهر گرديد و امير 

المؤمنين عمر بن الخطاب در اوقات خالفت خود مهمى بدو رجوع نموده زياد كما ينبغى از عهده 
سرانجام آن بيرون آمد و پس از مراجعت بمدينه در مجلس اكابر صحابه خطبه فصيح بليغ بر زبان 

راند عمرو عاص گفت كه اگر اين پسر از قريش ميبود همه عرب را بيك عصا ميراند ابو سفيان 
گفت بخدا سوگند كه من ميدانم كه او را چه كس در شكم مادر وضع كرده است امير المؤمنين 
على عليه السالم گفت خاموش باش كه اگر امير المؤمنين عمر رضى الّله عنه اين سخن را از تو 
مى شنود فى الحال او را بر تو مى بندد و چون امير المؤمنين على رضى اللّه عنه مسند خالفت را 

بوجود همايون خود زيب و زينت داد و زمام ايالت واليت بصره را در كف كفايت عبد الّله بن 
عباس رضى الّله عنهما نهاد زياد را بدبيرى آن جناب و افراغ محاسبات آن ديار مقرر فرمود و 
روزبروز ترقى زياد در ازدياد بود تا بتقليد حكومت مملكت فارس سرافراز شد و آن حدود را 

مضبوط ساخته قالع را استحكام تمام داد و معاويه در اوايل حكومت از وى خايف گشته در باب 
مهم او با مغيرة بن شعبه مشورت نموده مغيره گفت كه اگر تو از سر محاسبه اموال فارس 



درگذرى من چنان سازم كه زياد كمر اطاعت تو بر ميان بندد و معاويه اين سخن را بسمع رضا 
 شنوده بوسيله مغيره ميان او و زياد
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مصالحه واقع شد و زياد از مصقلة بن هبيرة الشيبانى بيست هزار درم قبول كرد كه با معاويه گفت 
كه زياد مجموع بالد فارس را مسخر و محفوظ ساخته و متقبل ميشود كه هرسال دو بار هزارهزار 
درم تسليم نمايد مشروط بآنكه آنچه مردم در شان او ميگويند تو انكار نفرمائى معاويه پرسيد كه 
چه ميگويند مصقله جواب داد كه او را از جمله اوالد ابو سفيان مى شمارند و معاويه را اين سخن 

موافق مزاج افتاده گواه طلبيد و ابو مريم خمار قضيه رسيدن ابو سفيان را بطائف و شراب خوردن و 
صحبت داشتن او را با سميه چنانچه مسطور شد نزد معاويه تقرير كرد و معاويه اين چنين شهادتى را 

بسمع قبول شنود و گفت كه زياد پسر سفيان و برادر من است و اين استلحاق بر خاطر عامه 
مسلمانان بغايت دشوار آمد زيرا كه بحسب حديث صحيح الولد للفراش بمجرد شهادت ابو مريم 
بثبوت نمى پيوندد كه زياد ولد ابو سفيان بوده باشد و معاويه بر سبيل عالنيه رد حكم شريعت غرا 

نموده بمقتضاى راى خويش فرمان فرمود و همدرين سال معاويه عبد الّله بن عامر را از ايالت بصره 
عزل كرده آن منصب را بحارث بن عبد الّله ازدى داد و در همين سال ابو موسى اشعرى كه 

موسوم بود بعبد الّله بن قيس در مكه يا كوفه وفات يافت و او بعد از فتح خيبر مصحوب جعفر بن 
ابيطالب رضى الّله عنه بمالزمة حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم رسيد و بحسن صورت و 

جودت قراءت و وقوف بر قواعد احكام شريعت اتصاف داشت اما در وقتى كه از قبل امير 
المؤمنين على عليه السالم حكم بود چنانچه در جزو چهارم از مجلد اول مسطور شد از عمرو عاص 

فريب يافته خطائى عظيم نمود و شناعت آن حكايت تا قيام قيامت بر السنه و افواه مردم آگاه 
مذكور خواهد بود و ابو موسى بروايت حمد الّله مستوفى شصت و سه سال عمر داشت و همدرين 
سال فتح كابل بسعى عبد الرحمن بن سمره دست داد و مهلب بن ابى صفره رايت جهاد برافراشته 

روى بهند نهاد و در سنه خمس و اربعين معاويه حارث بن عبد الّله را از حكومت بصره معزول 
گردانيده آن منصب را بزياد بن ابيه تفويض نمود و ايالت سجستان و خراسان نيز تعلق بزياد گرفت 
و زياد در ماه ربيع اآلخر يا جمادى االولى سنه مذكوره ببصره رسيد تيغ سياست از نيام انتقام بيرون 

كشيد و بسيارى از اهل فتنه را بقتل رسانيده آنگاه حكم كرد كه بعد از نماز خفتن چون آنمقدار 



زمان بگذرد كه كسى ازينجانب شهر بدانجانب رفته بازتواند آمد هيچ آفريده در كوچه و بازار 
آمدوشد ننمايد و هركس در آن وقت تردد كند خونش هدر باشد و در شب اول چون زمان مقرر 
درگذشت عسسان فرستاد تا هركرا بينند بقتل رسانند بروايت اقل در آن شب دويست كس كشته 

گشتند و در شب دوم پنج شش نفر بقتل آمدند و در شب سيوم هيچ خون گرفته بدست نيفتاد 
نقلست كه بعد از چند شب عسسان اعرابى را يافتند كه گوسفندان داشت و او را دستگير كرده 

پيش زياد بردند زياد از وى پرسيد كه چرا بخالف حكم ما درينوقت از خانه بيرون آمده اى جواب 
داد كه من مردى غريبم و از فرمان امير خبر ندارم زياد گفت اگرچه راست ميگوئى اما صالح 

مسلمانان در قتل تست و فرمود كه آن بيچاره را گردن زدند بعد از آن هيچ متنفسى را زهره نبود 
 كه شب از
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خانه بيرون آيد و زياد حكم كرد كه شبها بازاريان در دكان نه بندند و گفت كه اگر چيزى غايب 
شود من ضامن باشم الجرم مردم در آن ليالى ابواب دكاكين باز ميگذاشتند و هيچ آفريده دست 
بكاالى كسى دراز نميكرد و كالب و وحوش بشهر درآمده در دكانها خرابى ميكردند بدانجهت 
رسم جيغ كشيدن پيدا شد و زياد در ايام حكومت خويش اكابر صحابه را عملها فرمود و همواره 

در مقام استرضاء ايشان ميبود و در آن سال مذكور معاوية بن خديج بغزو افريقيه پرداخت و 
بروايت امام يافعى ابو خارجه زيد بن ثابت االنصارى عالم آخرت را منزل ساخت و او از اعاظم 
كتاب وحى و حفظه قرآن و علماء صحابه بود مدت پنجاه و شش سال در دار دنيا اقامت نمود و 

در سنه سته و اربعين عبد الرحمن بن خالد بن الوليد در بلده حمص وفات يافت و گويند ابن اثال 
نصرانى باشارت معاويه او را زهر داد و در سنه سبع و اربعين عبد الّله بن عمرو بن العاص از 

حكومت مصر معزول گشته معاوية بن خديج در آن واليت والى شد و در سنه ثمان و اربعين يزيد 
بفرمان پدر خويش با جمعى از اكابر صحابه مثل عبد الّله بن عباس و ابو ايوب انصارى و عبد الّله 

بن زبير و عبد الّله بن عمرو بن العاص رضى الّله عنهم اجمعين بغزو روم شتافت و او را در 
قسطنطنيه با نصارى محاربات روى نموده در اكثر معارك ظفر يافت و ابو ايوب خالد بن زيد 

االنصارى رضى الّله عنه كه در سلك اكابر اهل بدر و اصحاب احد منتظم بود و در حرب جمل و 
صفين مالزمت حضرت امير المؤمنين مينمود در ظاهر استنبول جهان فانى را بدرود كرد و نزديك 



بسور آن بلده مدفون گشته مرقد منور او محل دعاء استسقاء نصارى شد و در سنه تسعه و اربعين 
معاويه مروان بن حكم را از حكومت مدينه عزل كرده زمام امور آن منصب را بقبضه اختيار سعيد 
بن العاص داد و در سنه خمسين مغيرة بن شعبة الثقفى روى بعالم عقبى نهاد و مغيره باصابت راى و 

تدبير اتصاف داشت و در وقتيكه حاكم كوفه بود علم عدل و انصاف برافراشت و در جنگ 
يرموك تيرى بيك چشمش رسيده كور شد و چون ديده بصيرتش نيز صفت بينائى نداشت بخاطر 

معاويه در سب امير المؤمنين على عليه السالم مبالغه مينمود و پس از آنكه مغيره بدار جزا شتافت 
حكومت كوفه نيز بزياد بن ابيه قرار يافت و اول كسيكه معا حكومت اين دو واليت نمود زياد بود 
و همدرين سال عبد الرحمن بن سمره بن جندب العبشمى فوت شد و ايضا كعب بن مالك السلمى 

االنصارى (احد الثلثة الذين خلفوا) درين سال وفات يافت مدت حياتش هفتاد و هفت سال بود و 
در سنه احدى و خمسين حجر بن عدى الكندى كه در سلك اصحاب سيد المرسلين و اعاظم 

احباب امير المؤمنين انتظام داشت با جمعى از اتباع خود بسبب سعايت زياد بن ابيه و حكم معاوية 
بن ابى سفيان شربت شهادت چشيد و همدرين سال سعيد بن زيد بن عمرو بن ثقيل القرشى 

العدوى كه پسر عمه و شوهر خواهر امير المؤمنين عمر رضى الّله عنه بود و بزعم اهل سنت و 
جماعت در سلك عشره مبشره انتظام داشت در عقيق متوجه عالم آخرت گرديد مدت عمرش 

بقول حمد الّله مستوفى از هشتاد سال و بعقيده صاحب سير السلف از هفتاد سال متجاوز بود در سنه 
 اثنى و خمسين بروايت امام يافعى معاوية بن 
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خديج الكندى كه از قبل معاوية بن ابى سفيان حاكم مصر بود بدار جزا منتقل گرديد و همدرين 
سال جرير بن عبد اله البجلى كه سيد قوم خويش بود و بفرموده حضرت رسول صلى الّله عليه و 

سلم بتخانه ذو الخلصه را ويران نمود وفات يافت و حسن صورت جرير بمرتبه بود كه او را يوسف 
اين امت ميگفتند و در همين سال بروايتى كه در تصحيح المصابيح مسطور است ابو محمد كعب 
بن عجزة االنصارى كه از اهل بيعت الرضوان بود و ابو بكرة نفيع بن الحارث و عمران بن حصين 

وفات يافتند و در سنه ثلث و خمسين طاعونى بر انگشت زياد بن ابيه برآمده دست تعدى او از سر 
اهل اسالم كوتاه گشت و چون از اطبا استعالج نموده گفتند كه عالج اين مرض منحصر در قطع 

يد است و زياد سخن طبيبانرا نزد شريح قاضى شرح كرده شرط مشورت بجاى آورد شريح گفت 



از آن ميترسم كه با قضاى مبرم بر قطع يد فايده مترتب نشود و ترا دست بريده با ايزد تعالى مالقات 
دست دهد و بر تقديريكه شفا يابى و با وجود يد مقطوع از حيات تمتعى نتوان يافت و چون شريح 

از پيش زياد بيرون آمد بعضى از مردم او را مالمت كردند كه چرا بقطع يد اين بدبخت اشاره 
نفرمودى جواب داد كه المستشار مؤتمن روايتست كه بعد از خروج شريح از مجلس زياد جازم 

شد كه بفرموده اطبا قيام نمايد و چون جالد حاضر گشت و آتش افروختند اظهار جزع و فزع 
كرده از بريدن دست درگذشت و در ماه رمضان سنه مذكوره در كوفه بهمان علت وفات يافت 

گويند كه چون خبر مرگ او بسمع عبد الّله عمر رضى الّله عنهما رسيد گفت كه زياد مرد و 
آخرت را درنيافت و دنيا نيز برو باقى نماند و معاويه بعد از وقوف بر وفات زياد ولد شقاوت نژاد او 
عبيد الّله را امارت كوفه داد و همدرين سال بروايت امام يافعى فيروز الديلمى كه قاتل اسود عنسى 

بود و فضالة بن عبيد االنصارى كه در دمشق بامر قضا قيام مينمود از عالم انتقال كردند و همدرين 
سال بقول بعضى از ارباب اخبار عبد الرحمن بن ابو بكر صديق فوت شد و در سنه اربع و خمسين 
معاويه عبيد الّله بن زياد را بحكومت خراسان فرستاد و او بماوراء النهر شتافته چند واليت مفتوح 
گردانيد و در سنه خمس و خمسين مراجعت نموده بمعاويه ملحق گرديد در روضة الصفا مسطور 

است كه در سنه اربع و خمسين معاويه سعيد بن العاص را از ايالت مدينه عزل نموده آن منصب را 
بمروان داد سبب اين قضيه آنكه سابقا مكتوبى بسعيد نوشته او را بانهدام خانه مروان و اخذ اموالش 
امر كرده بود و سعيد رعايت خويشى نموده التفات بنامه معاويه نكرد و بار ديگر معاويه درين باب 

رقعه ارسال داشته آن نوشته نيز حكم مكتوب سابق گرفت بناء على هذا معاويه از سعيد رنجيده 
منشور حكومت مدينه را بنام مروان در قلم آورد و بدو نوشت كه خانه سعيد را ويران كرده هرچه 

دارد از وى بستان و چون آن مثال و نامه بمروان رسيد فى الحال با جمعى كثير آالت و ادوات هدم 
برداشته بر سر سعيد رفت و سعيد متحير شده از سبب آن هجوم پرسيد مروان گفت آمده ام كه 

بفرمان معاويه خانه ترا ويران سازم و اگر تو نيز باين امر مامور ميگشتى تقصير جايز نميداشتى سعيد 
 گفت كه آنظالم دو نوبت بمن نوشته است كه بگرفتن جهات و انهدام 
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سراى تو اقدام نمايم و من رعايت جانب تو كرده متعرض نگشتم و مكتوبات معاويه را بمروان 
نمود آنگاه سعيد و مروان متفق اللفظ و المعنى بر معاويه لعنت كرده باو نوشتند كه چون تو در 



ميان اقرباء خويش مخالفت و نزاع مى افكنى حق بجانب امير المؤمنين على عليه السالم بود كه ترا 
ظالم و ضال ميگفت و طاغى و ياغى ميدانست و در سال مذكوره اسامة بن زيد بن الحارثه رضى 
الّله عنه وفات يافت كنيت اسامة ابو محمد بود و قيل ابو زيد و قيل ابو خارجه و مادرش ام ايمن 

است خاصه رسول الّله صلى الّله عليه و سلم و از جمله فضايل اسامه رضى الّله عنه آنكه حضرت 
مقدس نبوى صلوات الّله و سالمه عليه او را بر لشكرى كه از اكابر مهاجر و انصار داخل آن بودند 
امير گردانيد چنانچه در ضمن وقايع سال يازدهم از هجرت مرقوم كلك بيان گرديد و همدر اين 

سال ثوبان غالم خواجه كاينات عليه افضل التحيات در حمص وفات يافت و در همين سال بروايت 
امام يافعى جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف كه از جمله اشراف قريش بود بعالم آخرت 

شتافت و ايضا حسان بن ثابت االنصارى همدرين سال عالم فانى را وداع كرد و او مداح سيد ابرار 
بود و بهجو كفار فجار قيام مينمود و اين دو بيت كه ثبت ميشود از قصيده اوست كه در مخاطبه ابو 

 سفيان در سلك نظم كشيده شعر
 هجوت محمد فاجبت عنه 

 
 و عند اللّه فى ذاك الجزاء

 فان ابى و والدتى و عرضى 
 

 بعرض محمد منكم وقاء

و از جمله فضايل حسان آنكه رسول صلى الّله عليه و سلم در شان او فرموده كه ان الّله يؤيد حسان    
با نافح مدت عمرش صد و بيست سال بود شصت سال در جاهليت و شصت سال در اسالم و در 

تاريخ يافعى مسطور است كه پدر حسان و جد او نيز همين مقدار عمر يافته بودند و همدرين سال 
بقول بعضى از ارباب اخبار حكيم بن حزام بن خريلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى كه برادرزاده 

خديجه بود رضى الّله عنها روى بعالم عقبى آورد و او نيز صد و بيست سال عمر يافت شصت سال 
در جاهليت و شصت سال در اسالم و صد برده در جاهليت آزاد كرد و صد برده در اسالم و 

حكيم رضى الّله عنه در روز فتح مكه مسلمان شده بود و نوبتى سرائى بشصت هزار درم بمعاويه 
فروخته همه را در راه خدا تصدق نمود و فرقه اى از اهل خبر بر آن رفته اند كه والدت حكيم در 

اندرون خانه كعبه وقوع يافته بود و الّله تعالى اعلم بصحته و در همين سال ابو قتاده حارث بن ربعى 
االنصارى و مخرمة بن نوفل الزهرى وفات يافتند و ابو قتاده در اكثر مشاهد مالزم ركاب 

فلك فرساى خاتم االنبيا بود و در غزوه غابه آنحضرت درباره او فرمود كه فى ذلك اليوم خير 
فرساننا ابو قتاده مدت عمر ابو قتاده از كتبى كه در وقت تحرير اين اوراق در نظر بود بوضوح 

نه پيوست اما چنان معلوم شد كه اوقات حيات مخرمه صد و پانزده سال بوده و الّله تعالى اعلم و در 



سنه خمس و خمسين كه عبيد الّله بن زياد از خراسان بازآمد معاويه عبيد الّله بن عمرو بن غيالن را 
كه زياد از قبل خويش بحكومت بصره نصب كرده بود عزل نموده آن منصب را بعبيد الّله بن زياد 

داد و عبيد الّله در بصره توقف كرده اسلم بن زرعة الكالبى را بخراسان فرستاد و در اين سال ابو 
 اسحق سعد بن ابى وقاص 
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الزهرى رضى الّله عنه كه بزعم اهل سنت و جماعت از جمله عشره مبشره است در مدينه وفات 
يافت و در گورستان بقيع مدفون گشت و سعد رضى الّله عنه در اوايل بعثت حضرت رسالت صلى 

الّله عليه و سلم بسعادت ايمان مستسعد شده بود و او اول كسى است از مسلمانان كه تير در روى 
كافران انداخت و پسر او عمر نخستين شخصى است كه تير بجانب امام حسين عليه السالم افكند و 

از جمله احاديثى كه در فضيلت سعد بروايت على مرتضى بصحت پيوسته آنكه رسول صلى الّله 
عليه و سلم در روز احد سعد را مخاطب ساخته ميفرمود كه (يا سعد ارم فداك ابى و امى) ديگر 

آنكه در صحيحين از عايشه صديقه رضى الّله عنها مرويست كه در وقتى كه حضرت رسالت صلى 
الّله عليه و سلم بمدينه تشريف آورده بود شبى بيدار شده فرمود كه كاشكى مرد صالحى امشب 

بحر است من قيام مينمود و در آنحين آواز سالح بگوش ما رسيد رسول صلى الّله عليه و سلم 
فرمود كه كيست اين گفت منم سعد پيغمبر فرمود كه باعث آمدن تو چه بود گفت در نفس خود 

خوفى يافتم نسبت برسول خدا و آمدم تا آن حضرت را امشب حراست نمايم پس رسول صلى الّله 
عليه و سلم او را دعا كرد و بخواب رفت و در سير السلف مسطور است كه سعد رضى الّله عنه در 

هفده سالگى شرف اسالم دريافت و در هشتاد و سه سالگى بجهان جاودان شتافت (و هو آخر 
المهاجرين) و همدرين سال ابو البشر كعب بن عمرو االنصارى البدرى فوت شد (و هو آخر من 

مات المدينه ممن شهد بدرا) او بقولى در همين سال ارقم بن ابى ارقم المخزومى از دار فنا بعالم بقا 
انتقال نمود و در بقيع مدفون شد و او از جمله سباق اسالم است و بعقيده حمد الّله مستوفى هشتاد 

و پنج سال عمر داشت و در سنه سته و خمسين معاويه عبيد الّله بن زياد را از حكومت خراسان 
عزل كرده زمام سرانجام مهام آن واليت را در قبضه اختيار سعيد بن عثمان رضى الّله عنه نهاد و 
سعيد بخراسان رفته بعد از ضبط آنحدود لشكر بماوراء النهر كشيد و نخست قصد تسخير بخارا 

نموده خنكخاتون كه در آن وال حاكمه بخارا بود قاصدى نزد او فرستاد و طالب مصالحه گشت و 



سعيد ملتمس خنكخاتون را بعز اجابت مقرون گردانيده مهم برينموجب قرار يافت كه بخاريان 
مبلغ سيصد هزار درم در بدل صلح جواب گويند و جمعى از ملك زادگان را بنزد سعيد فرستند و 
سعيد بعد از فيصل مهم بخارا لواء ظفر انتما بصوب سمرقند برافراخت و والى آن واليت كه او را 

اخشيد سارك ميگفتند در شهر متحصن گشته سعيد ظاهر آن بلده را معسكر ساخت و آغاز 
محاصره كرده چند نوبت ميان اهل اسالم و اصحاب كفر و ظالم محاربات سخت اتفاق افتاد و قثم 

بن عباس رضى الّله عنهما در بعضى از آن معارك بسعادت شهادت رسيد و قثم بحسب صورت 
مشابه حضرت خاتم بود صلى الّله عليه و سلم در تاريخ احمد بن اعثم كوفى مذكور است كه 

چون سعيد دانست كه فتح سمرقند بجنك تيسيرپذير نيست مايل صلح گشت و بعد از آمدوشد 
سفراء چنان مقرر شد كه اخشيد مبلغ پانصد هزار درم بمسلمانان دهد و يكروز دروازه شهر را باز 

 گذارد تا سعيد بدانجا درآمده از دروازه ديگر بيرون رود و سعيد مال مصالحه گرفته و بسمرقند
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رفته حسب المقرر مراجعت نمود و چون در نواحى بخارا نزول فرمود ملكه آن ديار ايلچى نزد او 
فرستاده پيغام داد كه بوعده خويش وفا نماى و ملك زادگانرا شرف رخصت ارزانى فرماى و سعيد 
از قبول آنسخن سر باززده بمرو شتافت و در همين سال يعنى سنه سته و خمسين معاويه ولد ناخلف 
خود يزيد پليد را ولى عهد گردانيد و بجهت سرانجام آن امر از شام متوجه حجاز شد چنانچه شمه 

از اينمعنى در ضمن وقايع امام حسين عليه السالم مذكور گرديد و در سنه سبع و خمسين مروان بن 
حكم از حكومت مدينه معزول گشته آن منصب بوليد بن عقبة بن ابى سفيان تعلق گرفت و درين 

سال بروايت بعضى از مورخان ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسى وفات يافت نامش در 
جاهليت عبد الشمس بود و در اسالم آن نام بعبد الرحمن تبديل پذيرفت و در سبب تكنيه او بابو 

هريره اختالفست روايتى آنكه نوبتى برعى اغنام اشتغال داشت ناگاه چند گربه بچه وحشى يافت و 
آنها را در آستين خود نهاد و چون نزديك بمردم رسيد جمعى بر آن حال مطلع شده او را ابو 

هريره خواندند و قولى آنكه رسول صلى الّله عليه و سلم او را با باهر مخاطب گردانيد و مردم ابو 
هريره گفتند مشهور است كه ابو هريره در وقت محاربات صفين در عقب امير المؤمنين على عليه 

السالم نماز ميگذارد و بر خوان معاويه طعام ميخورد و در حين مصاف از معركه بيرون رفته در 
گوشه اى مى نشست سبب اين امور ازو پرسيدند گفت كه (الصلوة خلف على اتم و سماة معاويه 



اوسم و ترك القتال اسلم) و ابو هريره بفرموده معاويه روزى چند بحكومت مدينه منصوب شده 
بود مدة حياتش بروايتى هفتاد و هشت سال است و در سنه ثمان و خمسين معاويه ضحاك بن 

قيس را كه بعد از فوت زياد بن ابيه بايالت كوفه اشتغال مينمود معزول كرده آنمنصب را 
بخواهرزاده خود عبد الرحمن بن ثقفى ارزانى داشت و عبد الرحمن در ميان كوفيان آغاز ظلم و 

تعدى نموده جمعى زبان بسعايت و شكايت او گشادند و معاويه رقم عزل بر صحيفه حالش كشيده 
نعمان بن بشير انصارى را بدانمهم نامزد فرمود و در همين سال عقبة بن عامر الجهنى كه بفرمان 

معاويه در مصر حاكم بود از عالم انتقال نمود و او در سلك فقهاء صحابه انتظام داشت و ايضا عبيد 
الّله بن عباس در اين سال رايت عزيمت بجانب عالم آخرت برافراشت و او سخى ترين اهالى زمان 

خود بود و بفرموده امير المؤمنين على عليه السالم چندگاه حكومت يمن مينمود و همدرين سال 
شداد بن اوس در قدس خليل بجوار مغفرت رب جليل منتقل شد و در سنه تسع و خمسين سعيد بن 
عثمان رضى الّله عنه از امارت خراسان معزول شده عبد الرحمن بن زياد حاكم آن بلدان گشت در 

تاريخ احمد بن اعثم كوفى مسطور است كه چون سعيد بن عثمان از خراسان بعربستان مراجعت 
نمود در مدينه مكرمه رحل اقامت انداخت و ملك زادگان بخارا را بدهقنت و محافظت خرما 

ستانهاى خود مامور ساخت و ايشانرا اينمعنى بخاطر گران آمده همت بر استيصال نهال زندگانى 
سعيد قرار دادند و در روزى كه سعيد برسم سير بدان خرماستانها رفت بيك ناگاه خرمن حياتش 

 را بباد فنا دادند و طريق فرار گزيده روى بكوهستانهاى حجاز
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نهادند و در سنه مذكوره بروايت طايفه از اصحاب اخبار قيس بن سعد بن عبادة االنصارى رضى 
الّله عنه از جهان گذران بروضه رضوان انتقال فرمود و قيس در اكثر معارك مالزم ركاب هدايت 

انتصاب حضرت واليتمآب مى بود و بصفت جود و سخاوت و عقل و سماحت اتصاف تمام داشت 
و پيوسته تخم مهر و محبت عترة طاهره نبويه عليه و عليهم تحف السالم و التحية در زمين دل 

ميكاشت و در سير السلف از انس بن مالك رضى الّله عنه مرويست كه گفت (منزلة قيس بن سعد 
بن عباده من النبى صلى الّله عليه و سلم كمنزلة صاحب الشرط من االمير) و در تاريخ امام يافعى 
مسطور است كه قيس يكى از سادات طلس عرب بود و سادات طلس چهار نفر بودند قيس بن 

سعد و عبد الّله بن زبير و احنف بن قيس و شريح القاضى و طلس بعرف عرب كسى را گويند كه 



در روى او اصال موى نباشد و يكى از اصحاب قيس ميگفت كه خريدن لحيه بزراگر ممكن بودى 
بدانچه ميسر شدى من لحيه از براى قيس ميخريدم و هم درين سال سعيد بن العاص كه چندگاه 

بفرمان امير المؤمنين عثمان بن عفان والى كوفه بود و در اوقات محاربات جمل و صفين انزوا 
اختيار نمود فوت شد و در همين سال ابو عبد الرحمن عبد الّله بن عامر بن كريز العبشمى كه در 

 زمان ذو النورين رضى الّله عنه حاكم بصره بود در مكه وفات يافت و در عرفات مدفون شد

 ذكر انتقال معاويه از باديه دنيا بزاويه عقبى 

باتفاق مورخين در سنه ستين از هجرت سيد المرسلين معاويه بمرض موت گرفتار گشت و دست 
قضا روزنامه دولتش را درنوشت و در آن ايام كه پهلو بر بستر ناتوانى داشت بتجديد بيعت يزيد 

پرداخت و خاطر از حكومت آن بالكل فارغ ساخت و در آن اوان پيوسته او را نصيحت مينمود و 
در باب تمشيت امور رياست وصيتها ميفرمود از آنجمله روزى گفت كه اى پسر ملك بر تو راست 

كردم و سر گردن كشان عرب را بحلقه اطاعت تو درآوردم و بعد از من هيچكس با تو خالف 
نورزد مگر حسين بن على المرتضى و عبد الّله بن عمرو عبد الرحمن بن ابى بكر و عبد الّله بن زبير 

رضى الّله عنهم اما حسين بن على مردى تنك روى و خفيف است و اهل عراق او را نخواهند 
گذاشت كه خروج نكند بايد كه چون بروى ظفر يابى از وى عفو كنى زيرا كه نبيره پيغمبر است 

صلى الّله عليه و سلم و ما اين مقام را ببركت آنحضرت يافته ايم و عبد الّله بن عمر مرديست 
بعبادت مشغول و او خالفت قبول نكند مگر وقتى كه تمام اهل عالم طالبش باشند و اين معنى 

هرگز ميسر نشود و پسر ابو بكر را همتى نيست و بمصاحبت زنان مشغولست از وى باك مدار و 
بايثار درم و دينار خاطر او را بدست آر اما عبد الّله بن زبير مانند روباه بحيله و تدبير درآيد و اگر 

فرصت يابد مثال شير حمله نمايد اگر مطيع شود و اگر نشود هرگاه بدست افتد او را پاره پاره كن و 
بعضى گفته اند كه يزيد در وقت فوت پدر خود بشكار رفته بود و معاويه اين سخنان را بضحاك 

 بن قيس و مسلم بن عقبه گفت تا بدو رسانيدند در تاريخ گزيده مزبور است كه معاويه در حين 
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رحلت بدار جزا با يكى از خواص خود گفت كه بر خود ازين سه گناه بزرگتر نميدانم اول آنكه 
در امر خالفت كه حق عترت حضرت رسالت بود طمع كردم و مملكت را بتغلب گرفتم دوم 



زوجه امام حسن را فريفتم تا او را زهر داد سيم آنكه يزيد را ولى عهد گردانيدم و در جميع اين 
امور نظر بر تمشيت مهم يزيد داشتم حافظابرو در تاريخ خود آورده است كه عجبتر از همه آنكه 
بعضى از اهل اسالم معاويه را در خالفت امير المؤمنين على عليه السالم مجتهد مى پندارند و زبان 
از طعن او كوتاه ميدارند و اين معنى از آن طايفه غايت تغافلست و نهايت تجاهل و اين قطعه كه 

بانورى منسوبست بعد از سخن مذكور در آن كتاب مسطور است نظم داستان پسر هند مگر 
نشنيدى* كه ازو و ز سه كس او به پيمبر چه رسيد پدر او لب و دندان پيمبر بشكست* مادر او 

جگر عم پيمبر بمكيد او بناحق حق داماد پيمبر بگرفت* پسر او سر فرزند پيمبر ببريد بر چنين قوم 
 »1 «تو لعنت نكنى شرمت باد* لعنة الّله يزيدا و على آل يزيد

 ذكر اوالد و ازواج و عمال معاويه 

در تاريخ جعفرى مسطور است كه معاويه را سه پسر بود يزيد عبد الرحمن عبد الّله و سه دختر هند 
رمله صفيه مادر عبد الرحمن ام ولد بود و والده بقيه فرزندانش ميسون بنت نجد الكلبى و عبد اللّه 
و عبد الرحمن در حين حيات پدر وفات يافتند و در وقت مرگ معاويه نعمان بن بشير والى كوفه 
بود و عبيد الّله بن زياد حاكم بصره و وليد بن عقبه فرمان فرماى مدينه و عمرو بن سعيد بن العاص 

امير مكه و عبد الرحمن بن زياد سردار خراسان و صاحب شرط معاويه ضحاك بن قيس بود و 
سرجون رومى بوزارتش قيام مينمود و در ايام دولتش عبد الملك بن مروان بكتابت امور لشگر 

مى پرداخت و بعد از فوت فضالة بن عبيد االنصارى عابد الّله بن عبد الّله الخوالنى تكفل منصب 
قضاء دمشق را پيش نهاد همت ساخت و سعد و سلمان و يسار كه غلمانان معاويه بودند بامر 

 حجابتش قيام مينمودند

 ذكر ساكن زاويه هاويه يزيد بن معاويه 

در متون االخبار مذكور است كه در وقتى كه ميسون بنت نجد الكلبى بيزيد حامله بود و معاويه او 
را طالق داد و آن لعين ميشوم از ميسون در سنه سبع و عشرين تولد نمود كنيتش ابو خالد است و 
نقش خاتمش ربنا الّله و بعضى گفته اند كه نام شوم خود و پدر خود را در نگين انگشترين كنده 

 بود و آن شقى بعد از فوت پدر مالك تخت و افسر گشته همت 



______________________________ 
) اين قطعه در ديوان انورى بنظر نرسيده اما محمد صالح الحسينى المتخلص بكشفى در مناقب 1(

مرتضوى ارقام فرموده كه قايل اين اشعار مال سعد الدين تفتازانى است حرره محمد تقى 
 الشوشترى.
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بر اخذ بيعت امام حسين بن على مرتضى و عبد الّله بن عمر و عبد الّله بن زبير رضى الّله عنهم 
مصروف داشت و مهم امام حسين سالم الّله عليه بموجبى كه در ضمن حاالت آنحضرت سبق 

ذكر يافت فيصل پذيرفت و در بيعت عبد الّله بن عمر رضى الّله عنهما اختالفست صاحب كشف 
الغمه و بعضى ديگر از اهل خبر برآنند كه گردن بحلقه متابعتش درآورد و برخى گفته اند كه 

آنجناب با يزيد نه موافقت كرد و نه مخالفت اما باتفاق مورخان عبد الّله بن زبير با وى بيعت ننمود 
بلكه بعد از واقعه كربال لواء مخالفت برافراشته در مكه خروج كرد و ساكنان حرم با وى بيعت 

نمودند و ايضا در زمان تسلط يزيد مدنيان غاشيه متابعت عبد الّله بن حنظله غسيل المالئكه بر دوش 
گرفته قدم در وادى خالفت نهادند بنابرآن سپاه شام بفرموده آن سرخيل اهل ظالم در مدينه خير 

االنام سه روز قتل و غارت كردند و بمكه شتافته اهالى بيت الحرام را محاصره نمودند كه خبر 
بهجت اثر مرگ يزيد شايع گرديد و فوت آن لعين در چهاردهم ربيع االول سنه اربع و ستين 

بموضع خوارى وقوع يافت و او را بدمشق برده دفن كردند مدت عمرش بروايتى سى و هفت سال 
بود و بقولى سى و هشت سال و سى و سه سال نيز گفته اند اما زمان حكومتش باتفاق مورخين سه 

 سال و هشت ماه بود لعنة الّله عليه الى يوم الموعود

 گفتار در بيان بعضى از وقايع كه در زمان استيالء يزيد بوقوع انجاميد

بثبوت پيوسته كه چون معاويه رخت بزاويه لحد كشيد يزيد بعد از سه روز از صيد گاه بازآمده 
دمشق را بقدوم شوم خود مكدر گردانيد و طبقات خاليق بقصر سلطنت رفته مراسم تعزيت و 

لوازم تهنيت بجاى آوردند و يزيد بزبان بلند گفت كه بشارت باد شما را اى اهل شام كه ما انصار 
حق و اعوان دينيم و هميشه آثار خير و سعادت در ميان شما مى بينيم و معلوم شما باد كه درين 

نزديكى ما را با اعدا قتال دست خواهد داد زيرا كه در يكى ازين شبها بخواب ديدم كه در ميان 



من و عراقيان جوى خون تازه بود و مرا ميسر نشد كه بر آن نهر عبور نمايم و عاقبت عبيد الّله بن 
زياد از آن جوى بگذشت معارف شام گفتند كه ما جمله در مقام خدمت نشسته ايم و منتظر فرمان 
ايستاده مصراع بهرچه حكم كنى بر وجود ما حكمى يزيد گفت بجان و سر من كه همچنين است 

و انتظام مهام من منحصر در متابعت و موافقت شماست و امير المؤمنين شما را بمثابه پدر مهربان 
بود آنگاه فصلى در باب فضل معاويه ادا نمود و شخصى از دورترين صفوف آواز برآورد كه 

دروغ گفتى اى دشمن خداى معاويه هرگز بدين اوصاف كه برشمردى اتصاف نداشت و آنچه 
گفتى صفات سيد كاينات و عترت اوست و تو و اهل بيت تو ازين سمات حسنه عارى و عاطليد 

مردم از جرات آن شخص متعجب گشته بهم برآمدند و او بمقتضاء كلمة الفرار مما ال يطاق عمل 
نموده هرچند اعونه يزيد خواستند ويرا پيدا كنند ميسر نشد بعد از آن عطا نامى از دوستان يزيد 

 برخاسته و سخنى چند
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موافق مزاج او گفته مردم بتجديد مبايعت آن پليد پرداختند چنانچه در ضمن احوال خجسته مآل 
امام حسين عليه السالم سبق ذكر يافت و يزيد همدر آن ايام نامه در باب اخذ بيعت از امام حسين و 

عبد الّله بن عمرو عبد الّله بن زبير بحاكم مدينه وليد بن عقبه فرستاد و بدان واسطه امام حسين از 
مدينه بمكه و از مكه بصوب كوفه شتافته در كربال فى عاشر محرم الحرام سنه احدى و ستين 

شربت شهادت چشيد و چون خبر آن واقعه هايله در مكه شايع گرديد عبد الّله ابن زبير اشراف و 
اعيان حرم را جمع آورده خطبه فصيح و بليغ بر زبان راند و تفصيل آن مصيبت كامله را بمسامع 

خاليق رساند و در باب معايب يزيد فصلى مشبع گفته مردم را بر مخالفت او تحريض نمود الجرم 
اهالى حرم از متابعت آن سرخيل اشرار بيزار گشته با عبد الّله بيعت كردند و چون يزيد اين قضيه 

را شنيد يكى از سرهنگان خود را با غلى سيمين بمكه فرستاد و گفت اگر عبد الّله بن زبير رقبه 
بحلقه متابعت من درآورد فبها و اال غل را برگردنش نهاده او را بياورد سرهنك بمكه رسيده پيغام 

يزيد را بعبد الّله رسانيده عبد الّله گفت مراجعت نماى كه من بيعت يزيد را نخواهم پذيرفت و 
مذلت غل را نيز بر گردن نخواهم گرفت و سرهنك بى از آنكه دست در گردن مقصود حمايل 

كند بخدمت يزيد باز گشت و در سنه اثنى و ستين اهالى مدينه نيز مخالفت يزيد آشكارا كرده با 
عبد الّله بن حنظله غسيل المالئكه بيعت نمودند مفصل اين مجمل آنكه بعد از جلوس يزيد بر سرير 



حكومت ده كس از اشراف مدينه مانند عبد الّله بن حنظله و منذر بن زبير و عبد الّله بن ابى عمرو 
المخزومى بدمشق رفتند و يزيد ايشانرا رعايتها نمود اما چون آن طايفه از شام بازگشتند زبان 

بدشنام سردفتر اهل ظالم گشاده گفتند كه ما از پيش كسى مى آئيم كه شراب ميخورد و پيوسته با 
سگان تازى شكار ميكند و در مجلس او طنبور ميزنند و مدنيان از استماع اين سخنان يزيد را خلع 

نموده با عبد الّله بن حنظله بيعت كردند و يزيد اينخبر شنيده نعمان بن بشير انصارى را بآن بلده 
طيبه فرستاد تا اقرباء خود را نصيحت نموده از مقام مخالفت بگذراند اما اهل مدينه سخنان نعمان را 
نپذيرفتند و بر جاده متابعت عبد الّله ثبات قدم ورزيدند و نعمان مأيوس و حيران بازگرديد و درين 
سال بريدة بن الحصيب االسلمى رضى الّله عنه بروايت اصح در بلده مرو وفات يافت و او در وقت 

هجرت پيغمبر صلى الّله عليه و سلم در ميان مكه و مدينه بشرف مالزمت آنحضرت مشرف شده 
ايمان آورده بود و پيوسته در طريق محبت جناب واليت منقبت عليه السالم و التحية سلوك 

مينمود مرقد منورش در بلده مذكور مشهور است و مطاف طوايف خاليق نزديك و دور عليه 
الرحمة و الرضوان من الّله الغفور و همدرين سال ابو مسلم عبد الّله بن ايوب الخوالنى اليمنى كه از 

جمله عباد و افاضل تابعين و اجله احباب و اصحاب امير المؤمنين على بود از عالم فانى برياض 
جاودانى انتقال نمود و از ابو مسلم رضى الّله عنه كرامات و خوارق عادات در سير السلف و بعضى 

ديگر از كتب اهل علم و شرف بسيار منقولست از جمله آنكه در وقتى كه اسود عنسى دعوى 
 نبوت ميكرد او را طلبيده گفت گواهى ميدهى كه من رسول خدايم ابو مسلم بدين سخن انكار
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بليغ نمود اسود گفت كه گواهى ميدهى كه محمد فرستاده حضرت عزتست ابو مسلم گفت نعم 
آنگاه اسود آتشى عظيم افروخته او را در آن ميان افكند و بقدرت كامله الهى ابو مسلم را از آن 

آتش ضررى نرسيد و اسود ازو انديشمند شده باخراجش حكم نمود و در سنه ثلث و ستين واقعه 
حرة دست داد و در مدينه قتل و غارت اتفاق افتاد تفصيل اين اجمال آنكه چون هالل محرم سال 

مذكور طلوع نمود مدنيان عثمان بن محمد بن ابى سفيان را كه بعد از عزل وليد بن عقبه حاكم 
ايشان گشته بود از شهر اخراج كردند و از بنى اميه هركس در آن بلده بود در سراى مروان 

محبوس گردانيدند و اين اخبار بسمع نامبارك يزيد رسيده مسلم بن عقبة المزنى با فوجى از سپاه 
شام و خيلى از اهل ظلم و ظالم بدانجانب روان گردانيد و او را گفت كه چون بنواحى آن بلده 



رسى سه نوبت عبد الّله بن حنظله و اتباع او را بطاعت من دعوت كن اگر بقدم قبول پيش آيند فهو 
المرام و اال در قتل و غارت اهمال منماى و از بنى هاشم در تبجيل و تعظيم على بن الحسين دقيقه 
نامرعى مگذار زيرا كه نزد من بتحقيق پيوسته كه مردم مدينه در مبداء مخالفت امر خالفت را برو 
عرض كرده اند و آنجناب از قبول آن مهم ابا نموده و در يكى از ضياع خود انزوا اختيار فرموده و 

چون مسلم در آنوقت مرضى داشت يزيد او را گفت كه اگر تو بلوازم اين مهم نتوانى پرداخت 
حصين بن نمير را قائم مقام خود ساز القصه چون آوازه قرب وصول سپاه شام بمسامع عبد الّله بن 
حنظله و اهل مدينه رسيد در باب قتل و ابقاء جمعى از بنى اميه كه در خانه مروان محبوس بودند 

با يك ديگر مشورت نمودند و باالخره آنجماعت را سوگند دادند كه با ايشان محاربه ننمايند و 
شاميانرا امداد نفرمايند نه بشمشير و نه بتدبير آنگاه همه را از شهر بيرون كردند مگر مروان و 

پسرش عبد الملك را كه از ياد كردن قسم و اخرج معاف داشتند و بنى اميه بعد از قطع دو مرحله 
از مدينه بمسلم بن عقبه و شاميان رسيده مسلم در باب قتال مدنيان از آنجماعت استمداد نمود 

ايشان گفتند ما سوگند خورده ايم كه ترا معاونت ننمائيم اما عبد الملك بن مروان در شهر است و 
سوگند نخورده مناسب آنست كه جاسوسى فرستاده او را طلب فرمائى و در سرانجام اين مهم با 

وى مشاورت نمائى مسلم بر آن موجب عمل نموده چون عبد الملك از شهر بيرون آمد با وجود 
صغر سن و عدم تجربه او را در باب محاربه مدنيان آن مقدار تعليم داد كه موجب تعجب گشت و 
بعد از آنكه مسلم بظاهر مدينه نزول كرد چنانچه يزيد گفته بود نخست عبد الّله بن حنظله و اتباع 

او را بمبايعت يزيد ترغيب نمود و فايده بر آن سخن ترتب نيافته فريقين بتسويه صفوف و استعمال 
اسنه و سيوف پرداختند و در آن روز مسلم بنابر ضعفى كه داشت در خيمه سريرى نصب كرده بر 

زبر آن نشسته و علم را بيكى از غالمان خود داد تا در پيش آنخيمه نگاه دارد و در اثناء اشتعال 
آتش قتال فضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الملك كه سرخيل مقدمه سپاه مدينه و مهتر 
سواران ايشان بود بر جنود شام حمله كرده جمعى كثير را بقتل آورد و مدنيان نزديك بخيمه مسلم 

 رسيده فضل آنجماعت را تعاقب نموده و غالم علم دار را مسلم پنداشته خود را
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باو رسانيد و بيك ضربت شمشير او را كشته آواز برآورد كه مسلم را گشتم و مسلم چون آواز 
فضل شنيد با وجود ضعف نعره زد كه اينك من زنده ام و ترا بقتل خواهم آورد آنگاه سالح 



پوشيده و سوار گرديده بر فضل حمله كرد و نيزه كارى بر تهى گاه او زد فضل از پاى درآمد و 
مسلم پسر عبد الرحمن بن عوف را نيز بزخم سنان شهيد گردانيد الجرم مدنيان شكسته دل گشتند و 

شاميان دلير شده برايشان تاختند و سه پسر عبد الّله بن حنظله و برادر مادرى او محمد بن ثابت بن 
قيس االنصارى را بر مى سهام خون آشام بر خاك هالك افكنده عبد الّله را نيز شربت شهادت 

چشانيدند و سپاه مدينه پشت بر معركه گردانيده شاميان در شهر ريختند و بفرمان مسلم سه روز در 
آن بلده طيبه قتل و غارت كردند و در روز چهارم مسلم كافركيش بمسجد رسول صلى الّله عليه و 
سلم رفته اشارت نمود تا شاميان دست از قتل بازداشتند و فرمود تا ندا كردند كه گريختگان آمده 

با يزيد بيعت كنند و هركه تخلف ورزد خون و مال او هدر باشد بنابرآن بقية السيف ظاهر گشته 
بيعت نمودند و عبد الّله بن ربيعه نبيره ام سلمه رضى الّله عنها در حين مبايعت گفت كه بيعت 
ميكنم بحكم كتاب خدايتعالى و سنت پيغمبر او مسلم گفت بيعت بر آنجمله مى بايد كرد كه 

هرتصرف كه امير المؤمنين در اموال و اوالد شما كند شما را مجال منع نباشد و فرمود تا عبد الّله 
را گردن زدند و همچنين جمعى ديگر را نيز در وقت بيعت ببهانه بكشت و با آنكه خود را از شيعه 
عثمان بن عفان مى پنداشت عمرو بن عثمانرا گرفته گفت تو خبيث بن طيبى و فرمود تا موى هاى 

لحيه او را يك يك بركندند و در آن واقعه شش هزار كس كشته گشت و بنابر اسراف در قتل 
مسلم مسرف لقب يافت و چون مسرف از ارتكاب قبايح اعمال بازپرداخت امام زين العابدين را 

سالم الّله عليه طلبيده تعظيم و احترام نمود و گفت امير المؤمنين ترا سالم ميرساند و ميگويد نيكو 
كردى كه از اهل فتنه اجتناب فرمودى امام عليه السالم فرمود كه آنچه از اهل مدينه صدور يافت 

مكروه طبع من بود و چون امام زين العابدين رضى الّله عنه عزم ركوب كرد مسلم ركاب استر 
آنجناب را گرفت تا سوار شد و در اوايل سنه اربع و ستين مسلم بفرموده يزيد لعين بعزم رزم عبد 

الّله بن زبير متوجه مكه گشت و در اثناء راه مرض آن سرخيل اهل فساد اشتداد يافته برطبق وصيت 
يزيد حصين بن نمير را بامارت لشكر مقرر گردانيد و در سه منزلى مكه رخت بجانب سقر كشيد و 
حصين نزديك بمكه رسيد ميان او و عبد الّله بن زبير مهم بقتال انجاميد و در اثناء كروفر منذر بن 

زبير كشته گشته زبيريان بشهر گريختند و شاميان حريم حرم را مركزوار در ميان گرفته بر جبل ابو 
قبيس منجنيق نصب كردند و بجانب كعبه معظمه و مسجد الحرام كه مسكن عبد الّله بن زبير بود 

آغاز انداختن سنگ و قارورهاء نفط نمودند و جمعى كثير بدانجهت هالك شدند از آنجمله 
مسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى كه در سلك صحابه انتظام داشت در سن شصت و دو سالگى 



رايت عزيمت بطرف عالم آخرت برافراخت و اثواب و ابواب كعبه و مسجد الحرام بواسطه 
اصابت قوارير نفط آتش بار سوخته بيت الّله برهنه ماند و بروايت امام يافعى شاخهاى كبش 

 اسماعيل عليه السالم كه تا آن غايت در حوالى خانه موجود
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بود محترق گشت بواسطه اين حركات شنيعه شاميان تردد مردم در مكه صعوبت تمام پيدا كرده و 
زمان محاصره از مبادى صفر تا اواخر ربيع االول امتداد يافته ناگاه خبر خير اثر مرگ يزيد در ميان 
فريقين مشهور گرديد و حصين بن نمير طبل رحيل كوفته مهم عبد الّله بن زبير روى در ترقى نهاد 
در متون االخبار مسطور است كه سبب موت يزيد آن بود كه روزى بشرب شراب اقدام نموده در 
وقتى كه مست و بى شعور شد برخاست و آغاز رقص كرد و در آن اثنا بعذاب عاجل و اجل مبتال 

گشته بيفتاد و فرق سرش بر زمين خورده تا درك اسفل در هيچ محل قرار نگرفت و معاوية بن 
يزيد بر آن جسد خبيث نماز گذارد و فرمود تا او را از خوارى بدمشق بردند و بزندان لحد 

 درآورده بزبانيه دوزخ سپردند

 ذكر اوالد و عمال يزيد عليه اللعنة على سبيل التأييد

از متون االخبار چنان معلوم ميشود كه يزيد پليد را دوازده پسر و دو دختر بوده برينموجب كه 
تفصيل مى يابد معاويه و خالد كه مادر ايشان فاخته بود بنت ابى هاشم بن عتبة بن ربيعه و عبد الّله و 
عمر و مروان و عاتكه از ام كلثوم بنت عبد الّله بن عامر بن كريز در وجود آمده بودند و ابو بكر و 

عثمان و عبد الرحمن و عتبه و يزيد و زياد و ربيع در مكه كه از امهات اوالد تولد نموده بودند و 
در تاريخ گزيده مسطور است كه او را سيزده پسر بود برين موجب معاويه خالد هاشم ابو سفيان 
عبد الّله اكبر عبد الّله اصغر عمر ابو بكر عقبه حرب عبد الرحمن ربيع محمد و اسامى عمال آن 

مرجع اهل ضالل از ضمن حكايات گذشته بوضوح مى پيوندد و حاجت بتكرار نيست اما وزيرش 
بروايتى سرجون رومى بود و بقولى عبد الّله بن اوس الغسانى و غالمش صفوان بشرايط منصب 

 حجابت قيام مى نمود و صاحب شرط آن سگ جهنمى حميد بن نجد الكلبى بود

 ذكر معاوية بن يزيد



والدت معاوية بن يزيد بروايت صاحب متون االخبار در پانزدهم ربيع اآلخر سنه ثلث و اربعين 
اتفاق افتاد و او بفصاحت بيان و طالقت لسان اتصاف داشت و در زمان حيات يزيد مردم شام باو 

بيعت كرده بودند و چون آن لعين باسفل السافلين شتافت بار ديگر دست بيعت بدو دادند و معاويه 
پس از آنكه روزى چند بر مسند خالفت نشست مردم را آورده بر منبر برآمد و زبان باداء حمد و 

ثناء الهى و درود و دعاء حضرت رسالت پناهى گشاده گفت كه مرا صالحيت منصب خالفت 
نيست و از عهده تعهد اين امر بيرون نمى توانم آمد بنابرآن خواستم كه بسنت ابو بكر صديق عمل 
نموده كسى را بخالفت تعيين نمايم مانند امير المؤمنين عمر رضى الّله عنه شخصى نيافتم باز قصد 
نمودم كه طريقه عمر فاروق را مرعى داشته شش كس را بشورى مقرر گردانم و اين نيت نيز بنابر 

عدم قابليت ابناء زمان از حيز قوه بفعل نيامد اكنون شما بكار خود داناتريد هركس را خواهيد بر 
 مسند حكومت بنشانيد اكابر
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شام بمبالغه تمام گفتند هركس را تو خليفه سازى ما متابعت نمائيم جواب داد كه من حالوت 
خالفت ناچشيده چگونه متقلد گناه آن كردم و روايتى آنكه در آنروز معاويه بر زبان آورد كه 

(ايها الناس قد نظرت فى اموركم و فى امرى فاذا انا ال اصلح لكم و الخالفة ال يصلح لى اذا كان 
غيرى احق بها منى و يجب على ساخيركم به هذا على بن الحسين بن على بن ابيطالب زين العابدين 
ليس يقدر طاعن يطعن فيه فاذا اردتموه فاقيموه على انى اعلم انه ال يقبلها) و معاويه بعد از اتمام اين 
خطبه از منبر فرود آمده بمنزل خويش رفت و ابواب اختالط مسدود گردانيده از خانه بيرون نيامد 
تا وقتى كه وفات يافت و بعضى از مورخان برآنند كه معاويه بعد از فوت پدر چهل روز زنده بود 
و برخى سه ماه گفته اند و مدت حياتش بيست و يكسال بود و طايفه گويند كه معاويه بيست و سه 
سال عمر داشت لقب او بقول حمد الّله مستوفى المتواضع الى الّله بود و كنيتش ابو يزيد و قيل ابو 

سفيان و بعد از ترك خالفت او را ابو ليلى خواندند زيرا كه عرب ضعيفانرا باين كنيت مكنى 
گردانند كاتب ابو ليلى ابو ريان بن سلم بود و حاجب پدرش يزيد بامر حجابتش قيام مينمود و 
 نقش خاتم معاويه اين كلمه بود كه الدنيا غرور و قيل بالّله يقين معاويه و از معاويه فرزند نماند

 ذكر اختالف شاميان در امر خالفت و نشستن مروان بسعى عبيد الّله بن زياد بر مسند حكومت 



بصحت پيوسته كه چون معاوية بن يزيد از وخامت عاقبت انديشيده زاويه عافيت اختيار نمود شحنه 
دمشق ضحاك بن قيس و امير حمص نعمان بن بشير االنصارى بخالفت عبد الّله ابن زبير مايل شده 

خواستند كه از اعيان شام بيعت بنام او بستانند و حاكم فلسطين حسان بن مالك داعيه داشت كه 
خالد بن يزيد را بر مسند ايالت نشاند و در آن اوان حصين بن نمير از مكه باردن كه مسكن حسان 

بود رسيده تابع او شد و مروان در وقت مرگ يزيد در مدينه بود اما چون استيالء ابن زبير را بر 
بلدان حجاز مشاهده نمود خايف گشته بدمشق شتافت و ضمنا طالب خالفت بود و قولى آنكه 

مروان نيز ميخواست كه بابن زبير بيعت كند اما در آن اثناء عبيد الّله بن زياد از بصره بدمشق رسيده 
چندان سعى نمود كه امر حكومت بر مروان مقرر گرديد تبيين اين مقال و توضيح اين احوال آنكه 
چون خبر مرگ يزيد در بصره بسمع عبيد الّله بن زياد رسيد معارف آن بلده را جمع آورده خطبه 

خوانده گفت اى اهل بصره يزيد وفات يافته و حاال شما بكثرت اموال و افزونى رجال از اكثر 
طوايف خلق امتياز داريد هركس را كه خواهيد بر سرير خالفت بنشانيد بصريان گفتند باين كار 

هيچكس از تو سزاوارتر نيست و عبيد الّله نخست اندك امتناعى نموده باالخره دست بيرون آورد 
تا با وى بيعت كردند اما چون بصريان از پيش او بجانب منازل خود روان شدند دستها بر ديوار 

ماليده ميگفتند اين احمق مى پندارد كه ما او را قائم مقام خلفاء راشدين خواهيم ساخت و عبيد الّله 
 همدر ان ايام دو كس از مخصوصان خود را جهة اخذ بيعت بكوفه 
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ارسال داشت و پس از آن كه رسوالن او بدان بلده رسيده نزد اشراف و اعيان اداء رسالت نمودند 
كوفيان از قبول اين امر سر باززده بزخم سنگ ريزه ايشانرا نوازش نمودند و آن دو شخص در 

غايت انفعال بجانب بصره بازگشته خبر جرات اهل كوفه شهرت يافت و بصريان نيز بر عبيد الّله 
دلير شده بقصد جانش كمر بستند بنابرآن عبيد الّله فرصت نگاه داشته نيم شبى از بصره بگريخت و 

روزى چند در ميان قبيله ازد پنهان بوده دليلى پيدا كرد و او از راه غيرمعهود روى توجه بدمشق 
نهاد و بعد از رفتن او بصريان عبد الّله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب را كه 

خواهرزاده معاويه بود بر خود امير گردانيدند و كوفيان عامر بن مسعود بن امية بن خلف جمعى؟؟؟ 
را والى خود ساختند و اين دو كس مدت چهار ماه در بصره و كوفه بامارت موسوم بودند و اصال 

اختيار نداشتند در خالل اين احوال كار عبد الّله بن زبير باال گرفته اكثر اعيان عراق و حجاز بيعتش 



را پذيرفته عبد الّله بن يزيد الحطمى را بامارت كوفه و ابراهيم بن محمد بن طلحه را باخذ خراج 
آن بلده مقرر كرد و بدانجا ارسال داشت و يكى از رؤساء بصره را بحكومت آن موضع تعيين 
فرموده ايالت موصل را بمحمد بن اشعث بن قيس داد اما عبيد الّله بن زياد بعد از آنكه بدمشق 

رسيد و اختالف راى شاميان نزد او بوضوح انجاميد بديدن مروان رفت و چون بسبب واقعه شنيعه 
كربال از ابن زبير متوهم بود و با خالد بن يزيد نيز صفائى نداشت او را از متابعت و مبايعت ابن زبير 

و خالد مانع آمده گفت شايسته امر خالفت غير از تو كسى نيست زيرا كه شيخ و سيد قريشى و 
پسر عم و داماد امير المؤمنين عثمان بن عفان مروان گفت چه محل آنست كه با من تمسخر كنى 

عبيد الّله سوگند ياد كرد كه اين سخن را از سر جد ميگويم و مروان در طمع افتاده عبيد الّله گفت 
درين باب با معارف شام و عظماء بنى اميه گفت و شنيد بايد كرد و ابن زياد با آن طايفه ما فى 
الضمير خود را در ميان نهاده اكثر ايشان بحكومت مروان رضا دادند مشروط بآنكه بعد از وى 

خالد بن يزيد حاكم باشد ليكن ضحاك بن قيس بهوادارى ابن زبير تيغ خالف از غالف كشيده 
جمعى از اهل مصاف فراهم آورده موضع مرج الراهط را منظر معسكر گردانيد ميان ضحاك و 
مروان حرب صعب روى نموده در اثناء مقاتله ضحاك بر خاك هالك افتاده بروايت يافعى در 

آن معركه سه هزار كس از جانبين كشته گشته مروان ظفر يافت و مقارن آن حال نعمان بن بشير نيز 
كه از جمله هواخواهان ابن زبير بود بدست جمعى از اعوان مروان گرفتار شده بقتل رسيده تمامى 

واليات شام در حوزه ديوان مروان قرار گرفت آنگاه مروان متوجه مصر گشت و عبد الرحمن 
قريشى كه از قبل عبد الّله بن زبير در آن مملكت حكومت ميكرد چون از توجه او خبر يافت 

بوادى فرار شتافت و مروان عمرو بن سعيد بن العاص را بايالت آنواليت اختصاص داده بجانب 
شام بازگشت و داعيه كرد كه خالد بن يزيد را بامارت حمص فرستد اما ابن زياد اين راى را خطا 

شمرده گفت خالد كودك است و امكان دارد كه هرگاه از تو جدا شود بسخن اهل فتنه فريب 
 يافته خيال استقالل كند مناسب آنست كه او را پيش 
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خود نگاهداشته مادرش را بعقد نكاح درآورى تا خالد در سلك اوالد صلبى تو انتظام يابد و ميل 
خالفت نكند و مروان باستصواب عبيد الّله عمل نموده زن يزيد را بخواست و از روى استقالل 



بضبط ملك و مال اشتغال نمود و همدران سال يعنى سنه اربع و ستين وليد بن عتبة بن ابى سفيان از 
 جهان گذران انتقال نمود و او بوفور حلم وجود مشهور بود

 ذكر مروان بن الحكم 

نسب مروان بچهار واسطه بعبد مناف كه جد عبد المطلب بن هاشم است مى پيوندد برينموجب كه 
مروان بن الحكم بن ابى العاص بن امية بن عبد الشمس بن عبد مناف و حكم در روز فتح مكه 

مسلمان شد اما بواسطه سوء ادبى كه در جزو چهارم از مجلد اول مذكور گشت رسول صلى الّله 
عليه و سلم او را با اوالد از مدينه اخراج نمود و مادر مروان دختر علقمة بن صفوان بن اميه كنانى 

بود و تولد مروان بروايت صاحب متون االخبار در سال دوم از هجرت سيد اخيار صلى الّله عليه و 
آله االطهار روى نمود كنيتش ابو عبد الملك و لقبش بقول صاحب گزيده المؤتمن بالّله و در 

بعضى از كتب بنظر درآمده كه مروانرا مادرش در صغر سن نزد رسول صلى الّله عليه و سلم برد تا 
دست مبارك بوى رسانيده تا در حق او دعاء خير كند آنحضرت بدو التفات نفرمود و عايشه 

رضى الّله عنها از سبب آن بى عنايتى سؤال كرده حضرت رسالتمآب جواب داد كه (كيف اصنع به 
شيئا و هو يلد الجبارين و يخلفنى فى امتى بسوء) و در منتظم ابن جوزى مسطور است كه (و قد 

رويت روايات فى لعنه و لعن من فى صلبه رواها الحفاظ باسانيدها) و حكم و مروان و اوالد او را 
هركس ميخواست مذمت كند بنو الزرقا ميگفت و زرقا جده مروان بود و قبل از آنكه او را ابو 

العاص بن اميه بخواهد هروقت فاحشه بخانه اش مى آمد علمى بر بام نصب ميكرد تا هركرا ميل زنا 
باشد بمنزلش رود بنابرآن فاسقه را صاحب رايات ميگفتند القصه در سنه اربع و ستين رايت دولت 
مروان ارتفاع يافته مالك ممالك گشت و مدة ده ماه حكومت كرده در ماه رمضان سنه خمس و 

ستين درگذشت مدت حياتش بروايتى شصت و دو سال بود و بقولى هشتاد و يك سال و وزارتش 
 تعلق بصفين احول داشت 

گفتار در خروج سليمان بن صرد و وقوع حرب عين الورد و بيان كشته شدن جمعى كثير از شيعه 
 در وقت اشتغال بلوازم امر نبرد

طايفه اى از اهل كوفه كه مكتوبات بحسين بن على المرتضى سالم الّله تعالى عليهما نوشته 
 آنحضرت را جهت خالفت طلبداشتند و چون ملتمس ايشانرا اجابت فرمود جانب 
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عبيد الّله بن زياد گرفته بمعاونتش نپرداختند بلكه بعضى تيغ بى شرمى از غالف كشيده در كربال 
لواء قتال افراختند و بعد از روزى چند بر قبايح اعمال خويش مطلع گشته انگشت ندامت بدندان 

حسرت گزيدند و با يكديگر گفتند كه خسران دنيا و آخرت نصيب ما شد كه فرزند رسول خدا را 
طلبيديم و او را مدد نكرديم تا شهيد گرديد و رؤساء اين جماعت پنج نفر بودند سليمان بن صرد 
الخزاعى كه در سلك صحابه انتظام داشت و مسيب بن نخبة الفزارى و عبد الّله بن سعد بن نفيل 

االزدى و عبد الّله بن وال التميمى و رفاعة بن شداد و اين طبقه هم در سال شهادت امام حسين عليه 
السالم بر امارت سليمان بن صرد اتفاق نموده خواطر بر طلب خون امام مظلوم قرار دادند مقرر 

آنكه چون بر اهل طغيان ظفر يابند امام زين العابدين را بر مسند خالفت نشانند و سليمان باطراف 
امصار و بلدان و اعيان فرستاده خلق را بمبايعت خويش خواند و مردم بسيار بقدم متابعت پيش 

آمده اما مدت چهار سال خروج سليمان در حيز تاخير افتاد و در ماه محرم الحرام سنه خمس و 
ستين كه موعد خروج بود از كوفه بيرون آمده نخيله را معسكر گردانيد و با آنكه قرب صدهزار 
كس با وى بيعت كرده بودند زياده بر ده هزار سوار جمع نشدند و بروايتى عدد آن لشكر بشانزده 

هزار رسيد و سليمان از بيوفائى بيعتيان متأثر گشته با اصحاب راى و تدبير مشورت نمود كه نخست 
بكجا رويم و با كدام يك از قتله اهل بيت قتال نمائيم بعضى گفتند كه عمر بن سعد با اكثر مالعين 

كربال در كوفه مقيمند مناسب آنست كه ابتدا بحرب ايشان كنيم و جمعى بر زبان آوردند كه عبيد 
الّله بن زياد كه مصدر فسق و فساد است و شام را بوجود خود مكدر دارد اولى آنكه نخست بدفع 

او پردازيم سليمان شق ثانى را اختيار كرده نخست بكربال رفت و شرايط زيارت مراقد عطرساى 
شهدا بجاى آورده باتفاق اصحاب يكدو روز در آن مقام شريف بناله و زارى و گريه و بيقرارى 
اشتغال نموده زبان باظهار توبه و انابت و تحسر و ندامت گشوده آنگاه كوچ كرده روى بدمشق 

آورد و در خالل آن احوال عبد الّله بن يزيد كه از قبل عبد الّله بن زبير حاكم كوفه بود قاصدى 
نزد سليمان فرستاده پيغام داد كه در شام دويست هزار مرد مقاتل موجودند و سپاه تو اندك وظيفه 

آنكه مراجعت نمائى تا هرگاه كه از جانب عبد الّله بن زبير مدد رسد باتفاق بجانب اهل عناد و 
نفاق رويم سليمان اين سخن را بسمع قبول راه نداد و بعد از طى منازل و مراحل بنواحى قرقيسيا 

منزل گزيده زفر بن الحارث كه در آن اوان بر آن قلعه استيال يافته بود و با مروانيان مخالفت 



مينمود با او مالقات كرد و گفت چنين شنودم كه مروان بن حكم بقعر جهنم شتافته و پسرش عبد 
الملك قائم مقام گشته و عبيد الّله بن زياد را با سپاهى زياده از قطرات امطار بحرب تو نامزد كرده 

مناسب آنكه همدر نواحى اين حصار اقامت نمائى تا در وقت اشتعال نايره كارزار مدد من بتو رسد 
سليمان جواب داد كه ما مدار كار خود را بر توكل نهاده ايم و ميخواهيم كه زودتر با اعدا مقاتله 

نمائيم زفر گفت اگر توقف نميكنيد بايد كه در طى مسافت استعجال فرمائيد تا قبل از وصول 
 شاميان بعين الورد رسيد و آن بلده را در پس پشت 
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كرده مستعد مصاف گرديد و چون چنين كنيد جهة علوفه لشكر و عليق االغان تنقيص نيابيد و 
سليمان برين موجب عمل نموده در نواحى عين الورد شنيد كه شرحبيل بن ذو الكالع با فوجى از 

مالعين شام بيكمنزلى عين الورد فرود آمده اند بنابرآن مسيب بن نخبه را با چهارصد سوار برسم 
شبيخون بر سر ايشان فرستاد و مسيب سحرى بر شاميان تاخته و مهم ايشانرا برحسب دلخواه ساخته 

سالما و غانما بسليمان پيوست بعد از آن حصين بن نمير با لشكر بسيار بفرموده عبيد الّله بن زياد 
بمقابله سليمان اقدام نموده مدة سه روز زمان مقاتله امتداد يافت و هرروز اميرى با جمعى كثير از 

نزد عبيد الّله بمدد حصين ميشتافت و در روز سيم سليمان بزخم تيرى از پاى درآمده كوفيان 
دل شكسته شدند و پس از قتل او مسيب بن نخبه و عبد الّله بن وال متعاقب يكديگر علم برگرفته 

باشتعال نايره قتال اشتغال نموده با بسيارى از سپاه عراق كشته گشتند و نزديك بغروب آفتاب 
رفاعة بن شداد رايت را برگرفته قدم بازپس نهاده لحظه اى در معسكر خود فرود آمده در جوف 

ليل طريق فرار پيش گرفت و بقية السيف را از آن مهلكه نجات داد و صباح شاميان بر گريز 
عراقيان وقوف يافته ايشانرا تعاقب نمودند اما هيچكس را نديده بازگرديدند و بروايتى كه امام 

يافعى تصحيح نموده درين سال يعنى سنه خمسه و ستين عبد الّله بن عمرو بن العاص السهمى بتير 
اجل از پاى درافتاد و او پيش از پدر خود ايمان آورده بود و در غايت عبادت اوقات گذرانيده پدر 

را جهت متابعت معاويه مالمت مينمود زمان حياتش بقول حمد الّله مستوفى هفتاد و دو سال است 
قال يحيى بن بكير توفى بمصر و دفن داره الصفير سنه خمس و ستين و قيل توفى بمكه و در همين 

سال حارث بن عبد الّله الهمدانى كه در سلك خواص اصحاب جناب واليتمآب انتظام داشت 
 وفات يافت و او بصفت علم و عمل موصوف بود



 ذكر گرفتار شدن مروان بعقوبات آن جهانى و نشستن پسرش عبد الملك بر مسند كامرانى 

چون زمام مهام طوايف انسان بقبضه اختيار مروان درآمد خاطرش مايل بدان شد كه پسر خود عبد 
الملك را بواليت عهد تعيين نموده خالد بن يزيد را از آن كار معاف دارد و جهت تمشيت اين 

مهم حسان بن مالك و بعضى ديگر از اعيان شام را كه هوادار خالد بودند با نعامات وافره بفريفت 
تا با عبد الملك بيعت نمودند آنگاه مروان بمصلحت آنكه خالد در نظر مردم ذليل گردد پيوسته او 

را بزبان ميرنجانيد چنانچه روزى در حضور جمعى كثير از اشراف و اعيان او را بدشنام مادرى 
نوازش كرد و خالد ملول و محزون پيش والده رفته آنچه شنيده بود تقرير نمود و مادر خالد كه 

دختر هاشم بن عتبة بن ربيعه بود در تسكين پسر كوشيده چون زمانه بسبب غيبت آفتاب مانند باطن 
مروان سياه و تاريك شد و آن لعين بخواب رفت ام خالد وساده بزرگ بر روى شوهر نهاده خود 

بر وسط بالش نشست و جمعى از كنيزان را فرمود تا بر اطراف آن محيط گشتند الجرم نفس 
 مروان انقطاع 
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يافت و مادر خالد فرياد برآورد كه مروان بعلت فجاة درگذشت و در تاريخ بناكتى مسطور است 
كه از مروان چهار پسر ماند عبد الملك محمد بشير عبد العزيز اما عبد الملك بعد از فوت پدر 

بحكم واليت عهد قايم مقام گشته باندك زمانى اكثر معموره عالم را در حيز تسخير آورد چنانچه 
 از سياق كالم آينده سمت وضوح خواهد پذيرفت انشاء الّله تعالى 

 ذكر عبد الملك بن مروان 

بروايت جمعى كثير از مورخان سخندان عبد الملك بن مروان در سنه ثلث و عشرين متولد شد 
كنيتش ابو الوليد است لقبش بقول حمد الّله مستوفى الموفق المر الّله و عبد الملك را بنابر قلت 

جود و سخاوت و مبالغه در بخل و خست رشح الحجارة ميگفتند و در تاريخ بناكتى مسطور است 
كه نتنى در غايت ردائت از دهان عبد الملك بمشام ميرسيد بمثابه كه اگر مگس بر لبش مى نشست 

از تعفن آن رايحه مى مرد بنابرآن او را ابو الذباب ميخواندند و عبد الملك در ماه رمضان سنه 
خمس و ستين كه پدرش رخت بكنج لحد كشيد مالك ممالك شام و مصر گرديد و در سنه 



احدى و سبعين بجانب عراق عرب رفته در جمادى االولى همانسال بر مصعب بن زبير ظفر يافت و 
كوفه را مسخر گردانيد و چون از آن سفر بدمشق بازگشت حجاج بن يوسف الثقفى را بحرب عبد 

الّله بن زبير فرستاد و حجاج در اواخر جمادى االخرى سنه ثلثه و سبعين مكه را بجنگ بگرفت و 
عبد الّله را بكشت و تمامى ممالك حجاز و يمن و عراقين و آذربيجان و كرمان و فارس و خراسان 
و شام و مصر بر عبد الملك بن مروان مسلم گشت و عبد الملك عراق عرب و خراسان را بحجاج 

ارزانى داشته رايت عظمت و نخوت برافراشت و خروج شبيب خارجى و عبد الرحمن بن محمد 
بن اشعث بر حجاج و وقوع محاربات ميان ايشان و غرقه شدن شبيب و هالك عبد الرحمن در 

زمان دولت عبد الملك اتفاق افتاد و عبد الملك نخستين پادشاهيست از حكام اسالم كه غدر كرد 
و اول ملكيست كه مردم را از تكلم در بارگاه سلطنت منع نمود و قبل از ايام حكومت او هركس 

هرچه ميخواست در مجلس خلفاء و ملوك بر زبان مى آورد و نخست كسى كه مردم را از امر 
بمعروف مانع آمد و بر زبر منبر گفت (ال يامرنى احد بتقوى الّله بعد مقامى هذا االضربت عنقه) 

عبد الملك بود و اول كسى است كه محاسبات ديوانى را از فارسى بعربى نقل نمود و بوزارتش 
حفص بن ذويب اقدام ميفرمود و عبد الملك بجودت طبع و وفور علم و اصابت راى و تدبير 

اتصاف داشت و در شوال سال هشتاد و شش رايت عزيمت بعالم آخرت برافراشت مدت عمرش 
شصت و دو سال و كسرى بود و زمان سلطنتش باستقالل و غيراستقالل بيست و يكسال و العلم 

 عند الّله الخبير المتعال 

 ذكر خروج طايفه از خوارج كه ايشان را ازارقه گويند

 در روضة الصفا مسطور است كه در زمان تسلط يزيد جمعى كثير از مردم بصره كه 
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از غايت شقاوت محبت شاه واليت در دل نداشتند و نسبت با بنى اميه نيز رايت عداوت 
مى افراشتند خروج كرده بطرف اهواز رفتند و چون اين طايفه نافع بن االزرق را بر خود امير ساخته 
بودند بازارقه موسوم شدند و عبيد الّله بن زياد عبيد الّله بن اسلم را از عقب ازارقه فرستاده ابن اسلم 

منهزم بازآمد و بعد از فوت يزيد علم دولت نافع مرتفع گشته دو نوبت بر لشكرى كه از بصره 
بجنگ او مبادرت نمودند غالب شد آنگاه بصريان از عبد الّله بن زبير اميرى طلبيدند تا بمعاونتش 



شر خوارج را مندفع گردانند و عبد الّله ملتمس ايشانرا اجابت نموده حارث بن عبد الّله بن ابى 
ربيعة مخزومى را بامارت آنواليت فرستاد و چون حارث ببصره رسيد بعد از تقديم مشورت مهلب 

بن ابى صفره ازدى را بحرب ازارقه نامزد فرمود مهلب مكرر با آن طايفه مقاتله كرده نافع بن 
االزرق را با اكثر كالنتران ايشان بقتل آورد و در زمان حكومت عبد الّله بن زبير و عبد الملك بن 

 مروان بيشتر اوقات سر در پى آن طبقه داشت 

 گفتار در بيان شمه اى از احوال مختار على سبيل االيجاز و االختصار

ارباب اخبار اخبار نموده اند كه مختار پسر ابو عبيدة بن مسعود ثقفى است كه در زمان امير 
المؤمنين عمر رضى الّله عنه سپه ساالر لشكر اسالم شد و در واقعه جسر در زير دست و پاى فيل 
شهادت يافت و بعد از فتح مداين برادرش سعد بن مسعود بامارت آن ديار سرافراز گشته مختار 

مالزمت عم بزرگوار اختيار نمود و در آن وقت كه امام حسن عليه السالم در نواحى مداين 
زخم خورده قصر ابيض را بيمن مقدم خويش غيرت سپهر اخضر گردانيد مختار با سعد بن مسعود 
گفت كه مناسب آنست كه حسن را گرفته بمعاويه سپارى سعد او را لعنت كرده دشنام داد و بنابر 
صدور آن سخن از مختار شيعه حيدر كرار از وى رنجيدند و در آن اوان كه مسلم بن عقيل رضى 

الّله عنه جهة اخذ بيعت امام حسين عليه السالم بكوفه رسيد مختار جهت اعتذار از جريمه سابقه 
مسلم را بخانه خود فرود آورده لوازم خدمتكارى بتقديم رسانيد بمرتبه كه غبار نقار او از خاطر 

شيعه مرتفع گرديد و پس از واقعه كربال عبيد الّله بن زياد باغواء عمارة بن وليد بن عقبه يا بسبب 
ديگر كه در تواريخ مبسوط مسطور است مختار را گرفته محبوس گردانيد و صفيه خواهر مختار 
كه زوجه عبد الّله بن عمر رضى الّله عنهما بود از حبس برادر خبر يافته شوهر را بر آن داشت كه 

در باب مخلص بيزيد رقعه نوشت و يزيد بعد از وصول رقعه عبد الّله بعبيد الّله بن زياد پيغام داد كه 
مختار را مطلق العنان گرداند و عبيد الّله ممثل فرمان شده مختار را بگذاشت و او رو براه حجاز 

نهاده خاطر بر طلب خون شهداى كربال قرار داد در روضة الصفا از شعبى مرويست كه سبب 
تصميم عزيمت مختار بر انتقام از اهل فسق و ظالم آن شد كه روزى شخصى در لباس مسافران 
بمجلس او درآمده گفت السالم عليك يا ولى الّله آنگاه مكتوبى سربمهر بيرون آورد و بدست 

 مختار داده 
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گفت اين امانتى است كه امير المؤمنين على عليه السالم بمن سپرده فرموده بود كه بمختار تسليم 
نماى مختار گفت ترا بپروردگارى كه جز او خدائى نيست سوگند مى دهم كه آنچه گفتى مطابق 
واقع است آنشخص بر صدق سخن خويش سوگند ياد كرد مختار از نامه مهر برداشته نوشته ديد 

 كه بسم الّله الرحمن الرحيم السالم عليك 

اما بعد بدان اى مختار پس از سى سال كه در باديه ضاللت سير كرده باشى ايزد تعالى محبت ما و 
اهل ما را در دل تو خواهد افكند و تو خون ما را از اصحاب بغى و طغيان خواهى طلبيد بايد كه 

دل جمع دارى و دغدغه بضمير راه ندهى مختار بعد از اطالع بر مضمون آن مكتوب همايون 
مستظهر و قوى خاطر گشته در قتل دشمنان خاندان بمثابه مساعى جميله مبذول داشت كه بروايت 
ابو المؤيد خوارزمى عدد قتيالن او بچهل و هشت هزار و پانصد و شصت و چهار نفر رسيد القصه 

چون مختار از عراق بحجاز رفت يكسال در ميان قوم خود بسر برد و چندگاه مالزمت عبد الّله بن 
زبير كرد و بعد از مرگ يزيد بار ديگر از مكه بكوفه رفت و محمد بن حنفيه را مهدى لقب داده 
چهل مكتوب از زبان آنجناب بچهل كس از رؤساء كوفه بى وقوف محمد رضى الّله عنه در قلم 

آورده مضمون مكاتيب آنكه من مختار را بخالفت خود اختيار نموده ام بايد كه جهت طلب خون 
برادرم حسين رضى الّله عنه با وى بيعت كنيد و سر از حلقه متابعتش نه پيچيد و اول كسى از امت 

خير البشر كه مكتوبات مزور نوشت مختار بود و چون مختار بكوفه رسيد و با جمعى از محبان 
اهل بيت ما فى الضمير خود را ظاهر گردانيد طايفه از شيعه با او بيعت كرده خاطر بر طلب خون 

امام حسين مظلوم قرار دادند و عبد الّله الحطمى كه از قبل ابن زبير حاكم آن ديار بود باغواء عمر 
بن سعد مختار را گرفته محبوس و بى اختيار ساخت و كرة ديگر مختار رجوع بعبد الّله بن عمر 

رضى الّله عنهما كرد عبد الّله در باب مخلص او رقعه بعبد الّله بن يزيد نوشت و عبد الّله مختار را 
از حبس بيرون آورد و او را سوگند داد كه در زمان حكومت او خروج ننمايد و مختار پاى در 

دامن اصطبار كشيد تا وقتى كه سليمان بن صرد در عين الورد شهيد شد و عبد الّله بن مطيع العدوى 
از قبل عبد الّله بن زبير بحكومت كوفه فايز گرديد آنگاه مختار بجد هرچه تمامتر بيعت از مردم 

ستانده در مقام خروج آمد و جمعى كثير از رؤساء عراق غاشيه اطاعتش بر دوش گرفتند يكى از 
آنجمله ابراهيم بن مالك اشتر بود كه بعد از آنكه مختار خطى از زبان محمد بن حنفيه بوى نمود 



حلقه متابعتش در گوش كشيد در روضة الصفا مسطور است كه در آن ايام كه عبد الّله بن مطيع 
بفرمان ابن زبير بكوفه رسيد مردم را در مسجد جامع مجتمع ساخته خطبه خواند و در اثناء سخن بر 

زبان راند كه من در ميان شما بسيرت عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الّله عنهما سلوك 
خواهم نمود و در آن انجمن سائب بن مالك اشعرى باشارت مختار كه يكى از حضار بود گفت 

ايها االمير در سيرت عمر و عثمان رضى الّله عنهما سخنى نيست مگر خير ليكن مطلوب آنست كه 
در ميان ما بسنن سنيه امير المؤمنين على عليه السالم و التحية زندگانى نمائى و عامه خلق زبان 

 بتحسين سائب گشاده گفتند
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كه بر سخن او مزيدى نيست عبد الّله گفت خاطر جمع داريد كه بر وفق رضاء شما معاش خواهم 
كرد و از منبر فرود آمد و بعد از آن اياس بن مضارب العجلى كه از قبل عبد الّله بن مطيع العدوى 
شحنه كوفه بود بعرض رسانيد كه شخصى كه سخن ترا رد نمود از رؤساء اصحاب مختار است و 

جمعى كثير با مختار بيعت كرده اند و داعيه خروج دارند بنابرآن عبد الّله خاطر بر گرفتن مختار 
قرار داده زايدة بن قدامه و حسين بن عبد الّله الهمدانى را بطلب او فرستاد و ايشان بمنزل مختار 

رفته گفتند امير ترا ميخواند گفت بالسمع و الطاعه و ميخواست كه همراه ايشان روان شود زايدة 
 اآليه) و مختار مقصود زايده را فهم  (و إِذْ يمكُرُ بِك الَّذينَ كَفَرُوا ليثْبِتُوك اين آية بر زبان راند كه 

كرده فى الحال يكى از غالمان خود را گفت كه جامه گرانى بر من پوش كه مرا لرزه گرفت و بر 
فراش خود تكيه نموده از زايده و حسين درخواست نمود كه عذر مرا بموجبى كه امير باور كند 

معروض داريد و زايده و حسين نزد عبد الّله رفته گفتند كه مختار را تب و لرزه عظيم عارض 
گشته نتوانست كه بمالزمت رسد آنگاه مختار اصحاب خود را بتهيه اسباب خروج مأمور گردانيد 

و رؤساء كوفه روزى چند مهلت طلبيده عبد الّله بن شريح الهمدانى با جمعى از شيعه بمكه شتافتند 
تا از محمد بن حنفيه رضى الّله عنه استفسار نمايند كه مختار گماشته آن جناب هست يا نى و 

مختار از توجه آن جماعت خبر يافته متوهم شد كه مبادا محمد رضى الّله عنه او را تكذيب نمايد 
و چون عبد الّله و رفقاء بمالزمت محمد بن حنفيه رسيدند و در اثناء مكالمه داعيه مختار را 

معروض گردانيدند فرمود كه بالّله الذى ال اله اال هو كه من دوست ميدارم حضرت ذو الجالل و 
االكرام باهتمام يكى از بندگان خود انتقام اهل بيت خير االنام را از دشمنان ما بكشد شيعه چون 



اين سخن از محمد رضى الّله عنه شنيدند باهم گفتند كه اگر رضاء محمد بن على مرتضى بخروج 
مختار مقرون نبودى هراينه ما را از متابعت او نهى فرمودى و چون بكوفه بازآمدند با مختار مالقات 
نمودند از ايشان پرسيد كه مهدى يعنى محمد بن الحنفيه در باب شبهه كه شما را نسبت بمن دست 
داده بود چه گفت جواب دادند كه ما را بفرمان بردارى تو مامور گردانيد مختار گفت الّله اكبر من 
ابو اسحاقم كه بزخم تيغ آبدار بسيارى از خوارج خاكسار را بدار البوار خواهم فرستاد القصه چون 

خبر خروج مختار در كوفه شيوع يافت عبد الّله مطيع العدوى اياس بن مضارب العجلى را با چند 
سرهنك مقرر كرد كه شبها گرد محالت كوفه برايند و بشرايط تحفظ و تيقظ قيام نمايند و در ماه 

ربيع االول يا اواخر سنه سته و ستين شبى ابراهيم بن مالك بن االشتر با صد نفر از اقرباء و اتباع 
خويش بخانه مختار ميرفت كه ناگاه اياس بن مضارب سر راه بر وى گرفت و بعد از قيل و قال 

مهم بجنگ و جدال انجاميده ابراهيم اياس را از لباس حيات عارى گردانيد و سرش را نزد مختار 
برده گفت هرچند مقرر چنان بود كه در فالن شب خروج نمائيم اما حاال مجال توقف نيست و 
مختار مبتهج شده فرمود تا در محالت كوفه ندا كنند كه يا منصور امت و يا آل ثارات الحسين 

 آنگاه جيبه پوشيده سوار گشت و
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اهل بيعت بخدمت مبادرت نموده در آن شب چند نوبت ميان اتباع مختار و اشياع ابن مضيع؟؟؟ در 
نفس كوفه محاربه اتفاق افتاد و فتح و نصرت مختار را دست داد و چون خسرو خاورى فضاء 

سپهر نيلوفرى را جهت نصب اعالم نورانى اختيار فرمود و مواكب كواكب را از صدمات صورت 
او انكسار و انهزام روى نمود مختار از شهر بيرون رفته دير هند را لشكرگاه ساخت و بنابرآنكه از 
جمله دوازده هزار كس كه بيعتش درآمده بودند زياده از سه هزار و هشتصد نفر در معسكر نديد 

انديشناك شده و چون عبد الّله بن مطيع از محل اقامت مختار خبر يافت عظماء و اشراف كوفه را 
مانند شيث بن ربعى و راشد بن مضارب و حجاز بن المر و شمر بن ذى الجوشن با دليران 

صف شكن متعاقب و متواتر بجنگ مختار فرستاد و مختار بيمن شجاعت و دالورى عبيد الّله بن 
حر و ابراهيم بن مالك اشتر بلكه بمحض تائيد مالك الملك اكبر بر همه ايشان منصور و مظفر 

گشته از عقب مخالفان بشهر درآمد و در درون كوفه بموضع كناسه كرت ديگر بين الجانبين غبار 
جنگ و شين ارتفاع يافته ابن مطيع مغلوب و منهزم بقصر امارت شتافت و مختار و لشكريانش آن 



كوشك را در ميان گرفته آغاز محاصره كردند و روزبروز سپاه مختار در ازدياد بود چنانچه در 
مدت دو سه روز دوازده هزار سوار در ظل رايت فتح آيتش مجتمع گشتند و در شب چهارم از 

اوقات محاصره رؤساء كوفه كه از قلت طعام نيك بتنگ آمده بودند ابن مطيع را ريسمانى بر ميان 
بسته از بام قصر پايان گذاشتند تا سر خويش گرفت و راه مكه در پيش و روز ديگر آنجماعت از 
مختار امان طلبيده در قصر بازگشادند و مختار بدار االماره شتافته دوازده هزار درم را كه در بيت 
المال يافت بر ياران و هواداران خويش تقسيم نمود و چون كوفه بتحت تصرفش درآمد باطراف 
والياتى كه قريب بآن بلده بود و صورت تسخير آن بسهولت روى مينمود عمال ارسال داشت و 
هرروز در ديوان مظالم نشسته خاليق را بعدل و انصاف نويد داد و در آن اثنا خبر رسيد كه بنابر 
اشارت عبد الملك بن مروان عبيد الّله بن زياد با هشتادهزار سوار تسخير عراق و حجاز را پيش 

نهاد همت ساخته در حوالى نصيبين رايت استيالء افراخته و مختار بلطف سرمدى واثق شده يزيد 
بن انس اسديرا با سه هزار سوار كه مختارش بود بدفع سپاه شام نامزد فرمود و عبيد الّله بن زياد از 

توجه يزيد آگاه گشته ربيعة بن مخارق العنوى را با سه هزار مرد باستقبال يزيد روان كرد و بآن 
اكتفا ننموده سه هزار ديگر نيز بمدد ارسال نمود و در پنج فرسخى موصل تالقى فريقين دست داده 
يزيد بنابر مرضى كه داشت بر حمار مصرى سوار شد و بتعبيه سپاه پرداخته گفت كه اگر من بعالم 

ديگر انتقال نمايم و رقاء بن غارب امير لشكر باشد و اگر باو نيز آسيبى رسد عبد الّله بن حمزة 
العنوى سردارى نمايد و اگر بوى نيز آفتى الحق گردد شعر بن ابى شعر الحنفى پيشوائى لشكر 

نمايد آنگاه از مركب فرود آمده سپاه را بر جنگ ترغيب و تحريض نمود و آتش قتال بباد حمله 
ابطال رجال اشتعال يافته نسيم فيروزى بر پرچم علم عراقيان وزيده جنود شام منهزم گشته بسيارى 

 از ايشان بقتل رسيدند و سيصد نفر از آن لشكر در
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پنجه تقدير اسير و دست گير شده و در نماز ديگر شجعان عراق ايشانرا بپايه سرير يزيد بن انس 
رسانيدند و چون او بسبب صعوبت مرض مجال تكلم نداشت بدست اشارت كرد تا همه را گردن 

زدند و همان شب ابن انس وفات يافته و رقاء بن غارب مصلحت در مراجعت ديد و مظفر و منصور 
بخدمت مختار بازگرديد و در اواخر همين سال سنه سته و ستين عبد الّله بن زبير محمد بن خنفيه را 
گرفته گفت اگر ميخواهى كه از چنگ اجل امان يابى با من بيعت كن و محمد بن حنفيه رضى الّله 



عنه دو ماه مهلت طلبيده عبد الّله نخست از اجابت آن ملتمس ابا فرموده باالخره آنجنابرا حبس 
كرده دو ماه زمان داد محمد رضى الّله عنه از محبس نامه اى بمختار نوشته او را از كيفيت حال 
آگاه ساخت و مدد طلبيد مختار علم تفاخر و استظهار افراخته هزار سوار جرار بمكه فرستاد تا 
بيك ناگاه بحريم حرم درآمده محمد را از محبس بيرون آوردند و ميان آنجماعت و ابن زبير 
صلح گونه واقع شده سپاه مختار بكوفه بازگشتند و همدرين سال جابر بن سمره و زيد بن ارقم 

االنصارى درگذشتند و زيد آنكس است كه رسول صلى الّله عليه و سلم را بر سخن عبد الّله بن 
ابى سلول كه (لئن رجعنا الى المدينة لنخرجن االعز منها االذل) مطلع گردانيد و سوره اذ جاءك 

 المنافقون جهة تصديق قول او نازل گرديد انه فعال لما يريد

ذكر وقوع محاربه ميان سپاه عراق و لشكر شام كرت ديگر و كشته شدن عبيد الّله بن زياد بزخم 
 تيغ ابراهيم بن مالك اشتر

بروايت اكثر مورخين در اوايل سنه سبع و ستين مختار ابراهيم بن مالك را با دوازده هزار مرد 
خنجرگذار بدفع شر عبيد الّله بن زياد نامزد فرمود و چون ابراهيم دو سه منزل بطرف موصل قطع 

نمود رؤساء كوفه و قتله امام حسين عليه السالم مثل شيث بن ربعى و شمر بن ذى الجوشن و محمد 
بن اشعث بن قيس و عمر بن سعد باتفاق جمعى كه بر سبيل اكراه متابعت مختار ميكردند رايت 

مخالفت افراشته بمختار پيغام فرستادند كه اگر بهتر ازين برعايت جانب ما قيام مينمائى فهو المرام 
و اال مستعد جنگ و جدال باش مختار بنابر مصلحت وقت در استرضاء ايشان كوشيده قاصدى بر 
جناح استعجال نزد ابراهيم فرستاد تا او را بر كيفيت حادثه اطالع داده بمراجعت مامور گرداند و 

قاصد در ساباط مداين بابراهيم رسيده او را بازگردانيد و در روزيكه شمر بن ذى الجوشن و محمد 
بن اشعث بن قيس و عمر بن سعد با جمعى از اشقيا در خانه شيث بن ربعى مسلح و مكمل شده 

داعيه داشتند كه با مختار قتال نمايند بيك ناگاه ابراهيم بكوفه رسيد و فى الحال بر آن فرقه ضالل 
تاخته در حمله اول پنجاه نفر از ايشانرا بقتل رسانيد و هشتصد كس اسير گرفت و از جمله اسارى 

دويست و پنجاه نفر را كه داخل مالعين كربال بودند گردن زد و خاطر مختار از دغدغه اشرار 
 فراغت يافته بار ديگر ابراهيم بن مالك را بجانب عبيد الّله بن 
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زياد روان گردانيد و در نواحى موصل تالقى آن دو سپاه جان گسل اتفاق افتاده نيران مقابله و 
مقاتله چنان برافروخت كه ترك جنگجوى فلك را بر كشتگان معركه دل سوخت در اثناء 

گيرودار حصين بن نمير السكونى كه در قلب لشكر شام ساكن بود بمعركه شتافته بضرب شمشير 
شريك ثعلبى از پاى درآمد و قتل آن لعين سبب انكسار سپاه عبيد الّله بن زياد گشته ابراهيم بن 

مالك بميان ميدان شتافت و سپاه خود را گفت اى شيعه انصار دين بكشيد اوالد قاسطين ظالمين و 
جنود پسر مرجانه لعين را كه او آنكسى است كه آب فرات را از حسين عليه السالم بازداشت و 

وى آن ملعونيست كه بحسين عليه السالم پيغام كرد كه ترا امان نيست مگر آنكه بحكم من راضى 
شوى و او آن مرديست كه مخدرات سراپرده نبوت و امامت را مانند اسيران از كوفه بدمشق 
فرستاد و از شنيدن امثال اين سخنان عرق عصبيت عراقيان در حركت آمده بيكبار بر شاميان 

خاكسار حمله كردند و اتباع ابن زياد زمانى كوشش نموده عاقبت چاره منحصر در فرار دانستند و 
لشكر ابراهيم ايشانرا تعاقب نموده جمعى كثير بقتل رسانيدند چنانچه ابو المؤيد خوارزمى گويد 

كه عدد كشتگان در آن معركه بهفتاد هزار رسيد و بعد از غروب آفتاب ابراهيم بن مالك شخصى 
را بر كنار فرات ديد كه دستارى از خز بر سر و جوشنى وسيع در بر و شمشيرى مذهب در دست 

داشت و ابراهيم بطمع آن شمشير تيغ بر آن شخص زد و شمشير را بربود و اسب ابراهيم رميده آن 
لعين نيز از مركب جدا گشت و ابراهيم صباح روز ديگر با بعضى از نزديكان خود گفت كه من 

دوش در كنار فرات شخصى را كشتم كه بوى مشك از وى بمشام ميرسيد برويد و تفحص كنيد 
كه وى كيست و غالب ظن من آن بود كه ابن زياد است زيرا كه آن لعين هميشه مشك با خود 
نگاه ميداشت و بعضى از مالزمان ابراهيم بدانموضع شتافته عبيد الّله را كشته يافته سرش را نزد 
ابراهيم آوردند و ابراهيم سجده شكر بتقديم رسانيده سر ابن زياد و حصين بن نمير را با رؤس 

ديگر سرداران شام بكوفه ارسالداشت و مختار فرح و سرور بسيار اظهار كرد در تاريخ امام يافعى 
مذكور است كه ترمذى بسند خود از عمارة بن عمير روايت نموده كه گفت در وقتى كه سر عبيد 
الّله بن زياد و اصحاب او را در صحن مسجد كوفه برهم چيده بودند بدانجا رسيدم شنيدم كه مردم 

ميگفتند بتحقيق كه آمد چون نگاه كردم ديدم كه مارى آمد و بسوراخ بينى عبيد الّله دررفت و 
ساعتى درنگ نموده بيرون آمد و برفت تا از نظر غايب شد بعد از آن باز مردم گفتند قد جائت و 
مار بازآمده بار ديگر بسوراح بينى آن بداختر دررفت و اين واقعه در آنروز مكرر بوقوع انجاميد 

(قال العلماء و ذلك مكافات يفعله براس الحسين و هى من آيات العذاب الظاهرة عليه) القصة 



متعاقب وصول رؤس آن مالعين بكوفه ابراهيم نيز رسيده بنوازش مختار اختصاص يافت و مختار 
سر ابن زياد و حصين بن نمير و شرحبيل بن ذى الكالع و ربيعة بن مخارق و بعضى ديگر از امراى 
شام را با فتحنامه و سى هزار دينار بمكه نزد محمد بن حنفيه رضى الّله عنه فرستاد و محمد بشكرانه 

 آن موهبت دو ركعت نماز گذارده امر فرمود تا رؤس اشقيا را بياويختند و عبد الّله بن 
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 زبير رضى الّله عنه آن جناب را از اين امر مانع آمده فرمود تا آن سرها را مدفون گردانيدند

 ذكر قتل قتله اوالد امجاد سيد اخيار و بيان انجام روزگار خجسته آثار مختار

ارباب اخبار آورده اند كه چون بعنايت قادر مختار مهم مختار باحسن وجهى تمشيت پذيرفت و 
تمامت واليت كوفه و جزيره و ديار ربيعه و مضر در تحت تصرف گماشتگانش قرار گرفت تغافل 

شعار خودساخته بقتل كشندگان امام حسين عليه السالم نپرداخت و محمد بن حنفيه و جمعى از 
شيعه زبان طعن و مالمت بر وى دراز كرده گفتند اين مرد در دعوى محبت اهل بيت صادق نيست 

زيرا كه اكثر قتله امام حسين عليه السالم در كوفه بفراغت نشسته اند و او پيرامن تعرض ايشان 
نميگردد و اينخبر بسمع مختار رسيده بتقصير خود اعتراف نمود و فرمود تا عبد الّله بن كامل اسامى 

حاضران دشت كربال را بر صحيفه اى نوشته بياورد و مختار بسيارى از آن گروه خاكسار بدست 
آورده هريك را بعقوبت ديگر بقعر سقر فرستاد و از جمله آن خون گرفتگان بى ايمان يكى شمر 

بن ذى الجوشن است كه ابن ابى الكنود بفرمان مختار گردنش از بار سر سبك كرد و جيفه خبيثه 
او را پيش سگان انداخت و ديگرى عمرو بن حجاج زبيديست كه در وقت فرار جمعى از شيعه 

حيدر كرار بوى رسيده او را كشتند و ديگرى عمر بن سعد است كه ابو عمرو بفرموده مختار 
بخانه اش رفته هم آنجا او را بقعر جهنم فرستاد و ديگرى حفص بن عمر بن سعد است كه بروايت 
اصح خواهرزاده مختار بود و مختار در حضور خود فرمود تا او را گردن زدند و ديگرى قيس بن 
اشعث بن قيس است كه بقيس قطيفه مشهور شده بود و ابو عمرو در خانه عبد الّله بن كامل او را 

گردن زد و ديگرى خولى بن يزيد است كه نوكران مختار بموجب اشاره زوجه اش او را از 
دودكشى بيرون آوردند و بسان گوسفند كشته بآتش دوزخ رسانيدند و ديگرى از آنجمله بجدل 
بن سليم است كه طمع در خاتم امام حسين عليه السالم كرده بود و مختار فرمود كه دست و پاى 



او را بريدند و او در ميان خاك و خون ميغلطيد تا باسفل السافلين واصل گرديد و ديگرى حكيم 
بن الطفيل است كه او را تيردوز كردند و يزيد بن مالك و عمران بن خالد و عبد الّله بن قيس 

الخوالنى و اسحق بن حيوة و زرعة بن شريك و زيد بن وقاد و صبيح شامى و حرملة بن كاهل و 
سنان بن انس نيز از جمله بدبختانى اند كه در آن اوان بفرمان مختار كشته گشتند چنانچه سابقا 
نوشته شد و از سخن ابو المؤيد خوارزمى چنان معلوم ميشود كه مختار در ايام اختيار چهل و 

هشت هزار و پانصد و شصت و چهار كس را از دشمنان اهل بيت بقتل رسانيد سواى مردمى كه در 
محاربات كشته شدند روايتست كه در آن اوان كه مختار بمدد ابراهيم بن مالك بر معارف كوفه 
ظفر يافت شيث بن ربعى و محمد بن اشعث بن قيس ببصره گريختند و مصعب بن زبير را كه در 

 آن وقت از قبل برادر بحكومت آن واليت اشتغال داشت بر حرب 
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مختار ترغيب نمودند و مصعب مهلب بن ابى صفره را از اهواز طلبيده با سپاه موفور روى بكوفه 
نهاد و مختار ابن شميط را با سى هزار كس بجنگ مصعب فرستاد و بين الجانبين حربى صعب 

اتفاق افتاد و ابن شميط مغلوب شده با بسيارى از لشگر كوفه بقتل رسيد بعد از آن مختار سپاهى 
ديگر فراهم آورده بنفس خويش متوجه ميدان جدال گرديد و چون تالقى فريقين دست داد و 

استعمال سيف و سنان اتفاق افتاد با وجود آنكه بعضى از اعيان و اتباع مصعب مثل محمد بن اشعث 
و اقرباى او در آن معركه كشته گشتند بار ديگر نسيم ظفر بر پرچم علمش وزيد و مختار با 

شش هزار كس گريخته در قصر كوفه متحصن گرديد در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در 
آنروز عبد الّله بن على المرتضى رضى الّله عنه كه در سلك متابعان مصعب انتظام داشت و عمر 

االكبر بن على المرتضى كه داخل جيش مختار بود مقتول گشتند و از روضة الصفا چنان بوضوح 
مى پيوندد كه عمر از جمله لشگر مصعب بوده و العلم عند الّله تعالى القصه چون مختار از ميدان 

كارزار فرار بر قرار اختيار نمود و مصعب متعاقب او بكوفه درآمده قصر امارت را محاصره فرمود 
و پس از روزى چند مختار با نوزده نفر از اهل جالدت كفن پوشيده از آن كوشك بيرون خراميده 

بر بصريان تاخت و چندان محاربه كرد كه عالم آخرت را منزل ساخت آنگاه بقيه آن شش هزار 
نفر از مصعب امان طلبيده از قصر پايان آمدند و همه ايشان بسعى زمره از مردم فتان بقتل رسيدند و 
مصعب سر مختار را با فتح نامه نزد برادر فرستاده با دل خرم و خاطر شاد بحكومت مشغول گشت و 



ابراهيم ابن مالك اشتر كه در آن ايام از قبل مختار بايالت واليت جزيره اشتغال داشت قاصدى 
پيش مصعب روان كرده امان طلبيد و مصعب مسؤل او را بعز قبول اقتران داده ابراهيم بكوفه آمد و 

در سلك خواص مصعب انتظام يافت و بقول اكثر مورخان اين وقايع در سنه سبع و ستين سمت 
وقوع پذيرفت و همدرين سال عدى بن حاتم از عالم كثير االلم سلوك طريق آخرت پيش گرفت 
و بر ضماير اكابر علماء امم مبهم نخواهد بود كه حاتم كه پدر عدى است پسر عبد الّله طائى بود و 

بجود و كرم آن مقدار شهرت داشته و دارد كه ظاهرا تا قيام قيامت سرپنجه حوادث روزگار 
صحيفه ذكر جميل او را طى نخواهد نمود در تحفة الملكيه مسطور است كه روزى حاتم طائى و 

نابغه دينانى و شخصى از مردم مدينه بخواستگارى ماويه كه بحسن صورت و سيرت موصوف بود 
رفتند و هريك آن عفيفه را بازدواج خود دعوت كردند جواب داد كه شما امشب همدرين نواحى 

توقف نموده هركدام شعرى مناسب حال خويش انشا فرمائيد تا من تامل نموده فردا بمناكحت 
هريك كه مصلحت دانم رضا دهم و ايشان بمنزلى كه نزول نموده بودند بازگشته ماويه جهة 

ضيافت هريك شترى فرستاد و در وقت شام در زى گدايان بدانجا رفت و زبان سؤال برگشاد 
مدنى ذكر جمل را بوى داد و نابغه ذنب شتر را پيش او نهاد و حاتم چند فقره از پشت شتر و پاره 
از كوهان و قطعه از رانش ايثار فرمود و صباح روز ديگر كه خواستگاران بدر خانه ماويه رفتند و 

 ابياتى كه گفته بودند خواندند كنيزكان مستوره سفره ضيافت گسترده هركس آنچه شب 
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بماويه داده بود پيش وى نهادند و مدنى و نابغه خجل گشته حاتم دست در گردن عروس مقصود 
 حمايل كرد بيت 

 ز حاتم بدين نكته راضى مشو
 

 ازين خوبتر ماجرائى شنو

در بعضى از كتب تاريخ بمطالعه رسيده كه نوبتى جمعى از بنى اسد نزديك بمقبره حاتم منزل    
گزيدند و شب آنجا توقف كرده يكى از ايشان كه مكنى بابو الخيرى بود چند كرت بسر قبر حاتم 

رفت و گفت ما امشب مهمان توايم بايد كه خوان ضيافت بگسترى و همراهان او را ازين ابرام 
نامعقول منع نموده بخواب رفتند و سحرگه بعزم رحيل از جاى خواب برخاستند ابو الخيرى گفت 
در واقعه ديدم كه حاتم از گور بيرون آمده شتر مرا پى كرده و چون نظر بر شتر افكندند مشاهده 
نمودند كه از جاى نميتواند جنبيد الجرم گفتند كه اينك حاتم ما را مهمانى كرد و شتر را كشته 



بكار بردند و ابو الخيرى در وقت كوچ رديف يكى از رفيقان گشت و گذر آنجماعت بر نواحى 
بمنازل قبيله طى افتاد ناگاه عدى را ديدند كه شترى را گرفته مى آورد و ميگويد كه ابو الخيرى در 

ميان شما كيست ايشان او را بعدى نمودند و او جمل را تسليم كرده گفت دوش پدر خود را در 
خواب ديدم كه با من گفت كه شتر ابو الخيرى را جهت مهمانى او و همراهانش كشتم عوض بدو 

ده و عدى در سال نهم از هجرت ايمان آورده بود و در جنگ جمل و صفين مالزمت حضرت 
امير المؤمنين على رضى الّله عنه نموده در سنه مذكوره وفات يافت مدت حياتش را صد و بيست 

سال گفته اند و در سنه ثمان و ستين لباس حيات بحر العلوم و خير االمة على العموم عبد الّله بن 
عباس رضى الّله عنهما اندراس يافته بروضه فرخنده اساس فردوس شتافت و تولد آنجناب قبل از 

هجرت بسه سال در شعب ابو طالب روى نمود و او در وقت وفات سيد كاينات عليه افضل 
الصلوات پانزده ساله بود و نوبتى رسول صلى الّله عليه و سلم او را دعا كرد كه (اللهم فقهه فى 
الدين و علمه التأويل و فى رواية اخرى اللهم علمه الحكمة و تأويل الكتاب) و اين دعا بشرف 

اجابت مقرون شده عبد الّله در تحصيل علوم بدرجه كمال رسيد و او پيوسته اوقات خجسته 
ساعات در تلمذ و مالزمت امير المؤمنين على مرتضى عليه التحية و الثنا ميگذرانيد و در اواخر ايام 

زندگانى چشمهاى عبد الّله رضى الّله عنه از حليه بينائى عاطل گشته در طايف مقيم شد تا وقتى 
كه وفات يافت در سير السلف مرويست كه چون عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما را تجهيز و 

تكفين كردند مرغى سفيد آمد و بميان كفنش دررفت و پيدا نشد (و فى رواية جاء طاير ابيض 
يقال له الغرنوق فدخل فى النعش فلم ير بعد و فى رواية عن ميمون بن مهران قال شهدت جنازة 

عبد الّله بن عباس بالطائف فلما وضع ليصلى عليه جاء طاير ابيض حتى دفن فى اكفانه فالتمس فلم 
يوجد فلما سوى عليه سمعنا صوتا و ال نرى شخص احد يا ايتها النفس المطئنة ارجعى الى ربك 

راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى) مدت عمر عبد الّله بن عباس هفتاد و يك سال 
بود رضى الّله تعالى عنهما و عن ساير العترة الطاهرة النبوية و علماء االمة المصطفوية در سنه تسع و 
ستين در بصره علت وبا و طاعون شيوع يافته در مدت سه روز هرروز قريب هفتادهزار كس قالب 

 تهى كردند و بروايتى در آن بليه بيست هزار عروس 
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از حجله ناز روى بجوار مغفرت پادشاه بى نياز آوردند و بقول امام يافعى همدرين سال آتش 
مخالفت ميان عبد الملك بن مروان و عمرو بن سعيد االشدق اشتعال يافت و عمرو بشمشير غدر 

 عبد الملك مقتول شده بعالم آخرت شتافت 

ذكر مخالفتى كه ميان عمرو بن سعيد و عبد الملك واقع گرديد و بيان لشكر كشيدن عبد الملك 
 بجانب عراق عرب و كشته شدن ابراهيم بن مالك و مصعب 

عمرو بن سعيد كه معروف است باشدق بعظم شان و ثروت از ساير اعيان بنى اميه امتياز داشت و 
مروان در مبادى حكومت خويش آثار عناد در بشره او مشاهده كرده گفت كه من پيرم و عنقريب 
ميميرم و بعد از فوت من هيچكس در امر سلطنت با تو منازعت نخواهد كرد خاطر پريشان مدار و 

روى بشاه راه موافقت آر و عمرو باين كلمات واهى مبتهج و مباهى گشته نسبت بمروان شرايط 
هوادارى و جانسپارى آورد تا ملك شام بر او قرار يافت و مروان نيز طريق وفاق مسلوك داشته 

عمرو را به نيابت خويش حاكم دمشق گردانيد اما چون مروان بخالف تصور عبد الملك را 
ولى عهد ساخته جان بمالك دوزخ سپرد عمرو بن سعيد دل بر مخالفت قرار داده منتهز فرصت 

مى بود و عبد الملك در اواخر سنه ثمان و ستين يا سنه تسع و ستين بقصد محاربه مصعب متوجه 
عراق عرب گشته عمرو را در دمشق بخالفت خود مقرر كرد و عمرو در غيبت او داعيه استقالل 
نموده بدعوى خالفت مشغول شد و عبد الملك در اثناء راه از اين معنى وقوف يافته دفع دشمن 
خانگى اولى دانست و طبل مراجعت كوفته عمرو در دمشق متحصن گرديد و عبد الملك آغاز 

محاصره كرده بعد از انقضاء چهار ماه مهم بمصالحه انجاميد برين موجب كه عبد الملك و عمرو 
در امر خالفت باهم شريك بوده عبد الملك بامامت پردازد و عمرو ضبط اموال ديوانى را وجهه 

همت سازد آنگاه عمرو ابواب اتفاق مفتوح گردانيده بى تحاشا بسرانجام مهام جهانبانى قيام و اقدام 
مينمود و عبد الملك نيز بحسب ظاهر حرمت او را رعايت ميفرمود و بنابر روايت اول در سنه ثمان 
و ستين و بروايت ثانى فى سنه تسع و ستين عبد الملك خاطر بر اخذ و قتل عمرو داده كس بطلب 

او فرستاد و عمرو قصد رفتن كرده برادرش يحيى بن سعيد گفت امروز نزد عبد الملك مرو كه 
خاطرم دغدغه دارد عمرو گفت دل قوى دار كه اگر عبد الملك مرا در خواب يابد بيدار نتواند 

كرد يحيى گفت بارى جيبه در زير جامه بپوش و طريقه حزم مرعى دار و عمرو بقول برادر مهربان 
خود عمل نموده با صد كس از خواص بقصر امارت شتافت و چون بدر خانه عبد الملك رسيد او 



را تنها باندرون گذاشتند و عبد الملك در آنخلوت ببهانه آنكه در وقت مخالفت سوگند خورده ام 
كه غل بر گردن تو نهم و اكنون ميخواهم كه سوگند من راست شود غلى بر گردن عمرو نهاد و 

مقارن آن حال آواز بانك نماز برآمده عبد الملك متوجه مسجد شد و برادر خويش عبد العزيز را 
 گفت كه عمرو را بقتل 
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رسان اما عبد العزيز بر وى ترحم نموده فرمان نبرد و چون نوكران عمرو عبد الملك را بى از امير 
خود در مسجد ديدند افغان كرده يحيى بن سعيد را خبر كردند و يحيى با جمعى كثير بيك ناگاه 

در مسجد ريخته عبد الملك گفت موجب اين غوغا چيست يحيى پرسيد كه برادرم كجاست عبد 
الملك جواب داد كه با عبد العزيز مهمى سرانجام مينمايد يحيى گفت بفرماى تا بيرون آيد و عبد 

الملك بقصر درآمده از عبد العزيز پرسيد كه عمرو را كشتى گفت نى و عبد الملك زبان بلعن 
برادر گشاده خود بسر عمرو رفت و حربه بر شكمش زد و زخم كارگر نيامده بوضوح پيوست كه 
عمرو جيبه در زير جامه دارد بنابرآن گفت كه تو خود را ساخته آمده بودى آنگاه سر عمرو را از 
بدن جدا كرد و در آن اثنا آواز غوغاء يحيى بن سعيد و اتباع او را شنيد عبد العزيز را گفت كه از 

بام قصر سر عمرو را با ده هزار درم در ميان اين جماعت بيفكن و عبد العزيز بر آن موجب عمل 
نموده چون نوكران عمرو سر و زر بديدند بعد از برچيدن زر سر خويش گرفتند و خاطر عبد 

الملك از جانب عمرو بن سعيد فارغ گشته و لشگر فراوان فراهم آورده در سنه احدى و سبعين 
عازم عراق عرب گرديد و نخست بظاهر حصار قرقيسياء كه زفر بن الحارث بهوادارى عبد الّله بن 

زبير مضبوط گردانيده بود نزول نموده محاصره فرمود و بعد از آنكه زمان توقف عبد الملك در 
آن نواحى امتداد يافت بوضوح پيوست كه تسخير آن حصار بجنگ سهولت نمى پذيرد برادر خود 
محمد بن مروان را واسطه ساخت تا ميان او و زفر بساط مصالحه مبسوط گردانيد و زفر از قرقيسياء 

بيرون آمده عبد الملك را ديد آنگاه عبد الملك علم عزيمت بجانب كوفه افراشته چون مصعب 
كه از جمله شجعان عرب بود از توجه او خبر يافت با سپاه كوفه و بصره باستقبال روان شد و در 

نواحى قرقيسياء بعبد الملك رسيده عراقيان و شاميان در ميدان هيجا تاختند و اعدام و افناء يكديگر 
را وجهه همت ساختند و مردان صف شكن و دليران مردافكن دست باستعمال آلت قتال برآورده و 

خلقى را غرقه بخون كرده كوفيان بنابر شيوه ناستوده خويش راه فرار پيش گرفتند و آثار عجز و 



انكسار بر وجنات احوال مصعب ظاهر گشته عبد الملك از غايت محبتى كه با وى داشت چند 
نوبت كس نزد او فرستاد و پيغام داد كه تو از جانب من ايمنى بلكه اگر باينجانب آئى در امور 

ملك و مال فرمان فرما خواهى بود پس مناسب آنست كه دست از جنگ بازدارى و بيش ازين در 
معركه كارزار توقف ننمائى اما مصعب پرواى آن سخن نكرد و بر زبان آورد كه مثل من كسى از 
همچنين معركه چگونه باز تواند گشت و امان ترا بكدام اميد قبول تواند فرمود و همچنان در مقام 

قتال پاى ثبات فشرده باتفاق ابراهيم بن مالك دست برد بشاميان مينمود در آن اثنا ابراهيم شهيد شد 
و آن معنى موجب اضطرار مصعب گشته دل بر مرك نهاد و پسر خود عيسى را گفت كه بجانب 

مكه شتافته عم خود را از نقض عهد كوفيان و شهادة من خبردار ساز عيسى گفت اگر برينموجب 
عمل نمايم مردم زبان طعن بر من گشايند كه در چنين محلى پدر را در ميان دشمنان گذاشته فرار 

 نمودى مصعب گفت اگر از معركه بيرون نميروى بارى به پيش صف 
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توجه نماى تا از غم تو رهائى يابم و عيسى با جمعى از شيران بيشه وغا بر دشمنان تاخته چندان 
كشش و كوشش بجاى آورد كه كشته شد آنگاه مصعب بر شاميان حمله فرموده قاتل عيسى را 

بكشت و همچنان قتالى كرد كه بخيمه عبد الملك رسيده طنابهاى آنرا بريد عاقبت اعدا غلبه 
نموده زايدة بن قدامه كه پسر عم مختار بود تيغى برو زد چنانچه از اسب درافتاد و عبيد الّله بن زياد 

بن ظبيان سر مصعب را از بدن جدا ساخته نزد عبد المك برد و عبد الملك در جماد االولى سال 
مذكور مظفر و منصور بكوفه درآمده مردم عراق با وى بيعت نمودند و در بعضى از كتب معتبره 

مسطور است كه در آنروز كه عبد الملك در قصر امارت كوفه قرار گرفت و سر مصعب را پيش 
او نهادند شعبى يا عبد الملك بن عمير با وى گفت كه عجب حالتيست كه درين مكان سر امام 
حسين عليه السالم را ديدم كه پيش ابن زياد آوردند و سر ابن زياد را نيز در همين موضع پيش 
مختار ديدم و ايضا سر مختار را در نظر مصعب مشاهده نمودم و اكنون سر مصعب را پيش امير 

المؤمنين مى بينم و عبد الملك از استماع آنمقال متغير گشته بتخريب آن منزل فرمان فرمود مدت 
حيات مصعب بروايت ابن جوزى چهل و پنج سال بود روايتست كه چون عراق عرب بحوزه 
تصرف عبد الملك بن مروان درآمده امارت بصره را بخالد بن عبد الّله داد و او را گفت كه 

بمهلب بن ابى صفره كه از قبل عبد الّله بن زبير بمقاتله ازارقه مشغولست نامه فرست و او را به 



بيعت من دعوت نماى و خالد بموجب فرموده عمل نموده مهلب در سلك هواخواهان عبد الملك 
منتظم شد و در دفع خوارج بدستور معهود لوازم اهتمام بتقديم رسانيده اكثر عظماء آن طايفه را 

بقتل آورد و مملكت اهواز و فارس و عراق عجم را تسخير كرد و عبد الملك بعد از قتل مصعب 
چهل روز در عراق عرب توقف كرده ايالت كوفه را ببرادر خود بشير بن مروان داده روى توجه 
بجانب دمشق نهاد و در سنه اثنى و سبعين عبد الملك سنان بن مكحل را بامارت خراسان فرستاد 

اما عبد الّله بن حازم كه از زمان يزيد بن معاويه تا آن غايت بر آن واليت استيال داشت زمام ايالت 
را بسنان بازنگذاشت و عبد الملك ازين معنى وقوف يافته به بكير بن وشاخ كه يكى از معارف 
خراسان بود نامه نوشت مضمون آنكه اگر بدفع ابن حازم پردازى و مهم او را برحسب دلخواه 

بسازى امارت خراسان از آن تو باشد و بكير فرصت نگاه داشته شبى با اتباع خويش بخانه عبد الّله 
بن حازم كه رعايت حزم نمى نمود رفت و او را كشته بر سرير امارت نشست و درين سال براء بن 

عازب ابو عمارة االنصارى كه از جمله مشاهير صحابه بود از عالم انتقال نمود و همدرين سال 
بروايت امام يافعى احنف بن القيس التميمى كه مكنى بابو البحر و موسوم بضحاك بود جهان فانى 
را وداع فرمود و احنف بصفت عقل و حلم و فضل و علم اتصاف داشت و در محاربات صفين در 

مالزمت حضرت امير المؤمنين رايت غزو و جهاد برافراشت و او زمان فرخنده نشان رسول الّله 
صلى الّله عليه و سلم دريافته بود اما بصحبت آنحضرت مشرف نگشته بود و در وقت خالفت عمر 
رضى الّله عنه بمدينه طيبه رسيده بسعادت مالزمت عترة طاهره مستسعد گرديد نقلست كه در آن 

 اوان كه معاويه يزيد را منصب 
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واليت عهد داد روزى در قبه حمرا نشسته فرمود تا مردم بدانجا آيند و يزيد را تهنيت گويند و در 
آن انجمن شخصى معاويه را گفت كه يا امير المؤمنين اگر يزيد را متولى امر مسلمانان نمى ساختى 
امت حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم ضايع ميشدند و ساير حضار موافق مزاج معاويه سخنان 
بر زبان آورده احنف كه در آن مجلس بود هيچ نگفت پس معاويه او را مخاطب ساخته گفت كه 
يا ابا البحر چونست كه تو درين باب هيچ نميگوئى احنف گفت اگر دروغ گويم از خدا مى ترسم 
و اگر راست گويم از تو معاويه گفت جزاك الّله خيرا عن الطاعة و درباره او انعامى اليق فرمود و 

بروايت سير السلف احنف در سنه سبع و ستين بكوفه وفات يافت و مصعب بن زبير بر وى نماز 



گذارد و بمشايعة جنازه او اقدام نمود و الّله تعالى اعلم و هم در سنه اثنى و سبعين عبيدة بن قيس 
المرادى السلمانى از عالم فانى بجهان جاودانى انتقال نمود و از جمله تالمذه امير المؤمنين على 
عليه السالم و فقهاى تابعين بود و بسبب كثرت مصاحبت با سلمان رضى الّله عنه او را سلمانى 

 ميگفتند

ذكر ارتفاع غبار جنگ و نزاع ميان عبد الّله بن زبير و حجاج ابن يوسف و كشته شدن عبد الّله 
 مقرون باصناف تحير و تأسف 

بثبوت پيوسته كه چون عبد الملك بن مروان را در عراق عرب منازعى نماند و بدمشق مراجعت 
نمود روزى خطبه خوانده خلق را بمحاربه عبد الّله بن زبير دعوت كرد امراء و اكابر شام جهت 

حرمة كعبه و مسجد الحرام سخن او را جوابى نگفتند اما حجاج بن يوسف كه در آنروزگار بغايت 
بى اعتبار بود برخاسته گفت من باين خدمت قيام نمايم و عبد الملك باو ملتفت نگشته حجاج بر 

زبان آورد كه اين مهم را بمن نامزد فرماى زيرا كه در خواب ديده ام كه عبد الّله بن زبير را پوست 
ميكنم آنگاه عبد الملك سه هزار سوار بحجاج داده در ماه رمضان اثنى و سبعين او را بجانب مكه 

گسيل فرموده حجاج بزمين حجاز رفته در طايف رحل اقامت انداخت و عبد الّله بن زبير چند 
كرت ابطال رجال بقتالش ارسال داشت در جميع آن حروب حجاج ظفر يافت و عالمات عجز و 
انكسار بر وجنات احوال ابن زبير پيدا آمده حجاج بظاهر حرم شتافت و عبد الّله در شهر متحصن 

شده حجاج بترتيب منجنيق و باقى اسباب محاصره قيام نمود مشهور است كه در نوبت اول كه 
سنك بخانه كعبه انداختند هوا تاريك شده رعد و صاعقه پديد آمد و چند كس را از لشكر 

حجاج بسوخت بنابرآن شاميان ترسيده دست از انداختن سنگ بازداشتند و حجاج مردم خود را 
تسلى داده گفت از جستن رعد و برق انديشه منمائيد كه من در زمين تهامه نشوونما يافته ام و در 

اين موسم امثال اين آثار درين ديار بسيار واقع ميشود و بحسب اتفاق روز ديگر چند كس عبد الّله 
بن زبير نيز بصاعقه محترق گشتند الجرم لشكريان حجاج دلير شده بقدر مقدور در تضييق 

محصوران كوشيدند و در مكه قحطى عظيم روى نموده بالء غال بمرتبه اى شيوع يافت كه از نان 
 نشان نماند و

 150، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



گوشت در غير ابدان آدميان بنظر درنمى آمد الجرم اتباع ابن زبير از محنت جوع بجان رسيده 
متعاقب از وى ميگريختند و بعضى بحجاج پيوسته زمره اى در اطراف آفاق متفرق ميشدند و 

باالخره مهم بدانجا انجاميد كه دو پسر عبد الّله كه موسوم بحمزه و حبيب بودند از وى 
روى گردان گشته بامان حجاج درآمدند و حجاج بابن زبير پيغام فرستاد كه خود را بيهوده بكشتن 
مده و با عبد الملك بيعت نماى كه من ترا زنهار ميدهم و هرالتماس كه فرمائى بسمع رضا ميشنوم 
عبد الّله بدان سخن التفات نفرمود و چون با او زياده از دو كس نماندند نزد مادر خود اسماء ذات 

النطاقين بنت ابى بكر الصديق رضى الّله عنها رفته كيفيت اضطرار خود و پيغام امان حجاج را 
معروضداشت و پرسيد كه درين باب بخاطر شريف تو چه ميرسد اسما گفت اى پسر اگر درين 
محاربات حق بجانب تو بوده است عنان اختيار خود در قبضه اقتدار بنى اميه منه زيرا كه ايشان 

بقول خويش وفا ننمايند و پيداست كه از عمر تو چه باقى مانده و بر ضمير خردمندان پوشيده و 
پنهان نيست كه بنام و ننگ از عالم رفتن بر زندگانى كه بكام دشمن گذرد ترجيح دارد عبد الّله 

گفت اى مادر خداى ترا جزاى خير دهاد كه لوازم اشفاق و نصيحت بجا آوردى و مرا نيز خاطر بر 
همين معنى قرار يافته بود ليكن ميخواستم كه از راى صوابنماى تو استطالع نموده مراسم وداع 

مرعى دارم آنگاه جوشن پوشيده آهنگ جنگ ساز داد و بر مخالفان تاخته با وجود كبر سن بهر 
حمله مبارزى بر خاك هالك انداخت آخر االمر مالعين شام او را بمسجد الحرام رانده از عقب 

درآمدند و سنگين دلى خشتى بر سر عبد الّله زده او را از پاى درآورد و مردى از بنى مراد سرش از 
تن جدا كرده پيش حجاج برد و آن ظالم سجده شكر كرده آن سر را نزد عبد الملك فرستاد و 

جسدش را از دار بياويخت و عبد الّله اول مولودى بود كه در اسالم بعد از هجرت خير االنام عليه 
الصلوة و السالم بمدينه متولد شد و رسول صلى الّله عليه و سلم او را تحنك فرمود كنيتش ابو 

حبيب و اوقات حياتش هفتاد و يك سال و چند ماه نقلست كه چون خبر قتل عبد الّله بمادرش 
رسيد با وجود آنكه سنش از نود تجاوز كرده بود حايض گشت و گفت (رحمك اللّه يا عبد اللّه 

لقد بكى عليك كل شيى ء من جسمى حتى رحمى بكت عليك) و حجاج با آن ضعيفه مالقات 
كرده گفت چون ديدى آنچه من با پسر تو كردم جواب داد كه چه كردى تو دنياء او را بفساد 
آوردى و از او امور آخرت تو بفساد انجاميد و اسما نيز در آن چند روز فوت شد و او را ذات 
النطاقين بدانجهة ميگفتند كه در وقتى كه رسول صلى الّله عليه و سلم از مكه متوجه مدينه بود 
نطاق يعنى كمربند خود را دونيم كرده نصفى را بر سفره كه توشه رسول در آنجا بود بست و 



نصفى را بر ميان خويش و از مردم مشهور كه در وقت محاصره مكه باهتمام اهل شام بقتل رسيدند 
يكى عبد الّله بن صفوان بن امية الجحمى است كه در سلك اعيان حريم حرم منتظم بود و ديگرى 
عبيد الّله بن مطيع العدوى كه در وقت خروج مختار در كوفه حكومت مينمود و ايضا عبد الرحمن 

بن عثمان بن عبد الشمس در آن ايام كشته شد و او برادرزاده طلحة بن عبيد الّله است و در اثناء 
 غزوه حديبية ايمان آورده بود
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و اين وقايع در سنه ثالث و سبعين روى نمود و در اواخر جمادى االخرى حجاج بمكه مكرمه 
درآمده حكومت آن بقعه بفرمان عبد الملك بن مروان بر وى قرار يافت و همدرين سال محمد بن 

مروان از قبل برادر خود عنان عزيمت بايالت واليت ارمنيه و جزيره تافت و در همين سال حجاج 
خانه كعبه را ويران كرده باز آبادان ساخت چنانچه شمه اى از اين حكايت در جزو سيوم از مجلد 

اول مسطور گشت و در اواخر همين سال يا در اوايل سنه اربع و سبعين عبد الّله بن عمر بن 
الخطاب رضى الّله عنهما در مكه وفات يافت و عبد الّله در صغر سن با پدر خويش از مكه بمدينه 

هجرة كرده بود و پيوسته اوقات را باداء وظايف طاعات و عبادات مصروف همى داشت در سير 
السلف مسطور است كه سرنيزه در وقت ازدحام انام بپاى عبد الّله رسيد و هردو قدمش ورم كرده 
آن عارضه موجب فوت او شد و از سوق كالم صاحب كشف الغمه چنان بوضوح مى پيوندد كه 

حجاج فرمود تا حربه مسمومه بپاى عبد الّله رضى الّله عنه رسانيدند و زهر در اندام او اثر كرده 
روى بعالم آخرت نهاد ابن عبد البر كه مؤلف كتاب استيعابست گويد كه عبد الّله بن عمر در وقت 

رحلت بر زبان آورد كه نفس من از امور دنيا بر هيچ چيز متاسف نيست مگر بر آنكه در مالزمت 
على بن ابيطالب عليه السالم بافئه باغيه مقاتله ننمودم مدت عمر عبد الّله بن عمر بقول اكثر اهل خير 
هفتاد و هشت سال بود و بروايت حمد الّله مستوفى هشتاد و چهار سال و در سنه اربع و سبعين عبد 

الملك بن مروان بكير بن وشاح را از امارت خراسان معزول ساخته آنمنصب را بامية بن خالد بن 
عبد الّله داد و درين سال بشير بن مروان روى بجهان جاودان نهاد و همدرين سال ابو سعيد 

الخدرى و سعد بن مالك االنصارى كه از جمله فقها و اعيان اصحابست و در غزوه خندق و 
مجلس بيعت الرضوان شرف مالزمت حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم دريافته بود از عالم 

انتقال فرمود و او مدت نود و چهار سال درين جهان زندگانى نمود و همدرين سال سلمة بن 



االكوع االسلمى كه در سلك شجعان صحابه انتظام داشت در مدينه رايت عزيمت بجانب منزل 
آخرت برافراشت و از جمله فضايل سلمه آنكه در غزوه غابه رسول صلى الّله عليه و سلم در شأن 

او فرمود كه امروز بهترين پيادگان ما سلمة بن االكوع است مدت عمرش هشتاد سال بود و در سنه 
خمس و سبعين عرياض بن ساريه كه از جمله مشاهير صحابه است و ابو ثعلبة الخثينى جهان فانى 

را وداع كردند و همدرين سال عبد الملك باقامت مناسك حج اسالم قيام نموده حجاج بن يوسف 
را از حكومت حجاز عزل كرد و زمام ايالت عراق عجم را در قبضه اقتدار او نهاد و حجاج نخست 

بكوفه رفته بعد از روزى چند كه بظلم و جور پرداخت ببصره شتافت و در آنواليت نيز همين 
طريقه ناپسنديده پيش گرفت و از معارف بصره عبد الّله بن جارود با فوجى از جنود بمخالفت 

حجاج كمر بسته ابواب جنگ و جدال بازگشادند و در سنه سته و سبعين بين الجانبين قتالى فاحش 
دست داد و چون نزديك رسيد كه حجاج مغلوب شود تيرى از شصت قضا بمقتل ابن جارود 

رسيد و حجاج ظفر يافته سپاه عبد الّله منهزم گرديد گويند كه از جمله رفيقان عبد الّله بن جارود 
 يكى انس بن 
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مالك بود و حجاج بسبب شفاعت قتيبة بن مسلم خون انس را بخشيد اما مشافهة او را سخنان 
درشت گفته دشنامها داد و خبر آن سفاهت بسمع عبد الملك رسيده بحجاج نامه خشونت آميز 

 ارسال داشت تا نسبت بانس مراسم اعتذار بتقديم رسانيد

 تسبيب خروج صالح بن مسرح و شبيب و ذكر محاربات ايشان با حجاج على الترتيب 

صالح تميمى كه بصفت زهد و صالح در آنزمان اشتهار تمام داشت چون بكرات اخبار ظلم و 
تعدى حجاج و ساير عمال عبد الملك بن مروان را شنود جمعى از مريدان و تالمذه را با خود 

متفق گردانيده در مقام خروج شد و در خالل آن احوال شبيب بن يزيد بن نعيم الشيبانى كه در 
ميدان شجاعت و پهلوانى قصب السبق از ابطال طوايف انسان ميربود و قاصدى پيش صالح فرستاده 

پيغام نمود كه حاال مقتداى فرق برايا توئى اگر بدفع ظلمه مى پردازى فهو المطلوب و االمارا 
اجازت فرماى تا ديگرى پيدا كنيم صالح جواب داد كه خروج من موقوف بحضور تست و شبيب 

با اصحاب و اقربا در نواحى موصل بصالح پيوسته در شهور سنه سته و سبعين اسبان محمد بن 



مروان را كه در آن حوالى ميچريد متصرف گرديدند و پيادگان خود را سوار ساخته علم مخالفت 
مرتفع گردانيدند و محمد بن مروان بعد از استماع اينخبر عدى بن عدى الكندى را بدفع ايشان 

نامزد كرده عدى منهزم باز گشت و نوبت ديگر محمد لشگرى بدفع آن طايفه فرستاده يكروز از 
صباح تا رواح مقاتله واقع شد و چون پرده سياه فام شام حجاب ظلمانى در پيش عيون نورانى 

فروگذاشت صالح و شبيب از آنمقام در حركت آمدند و بتعجيل تمام طى مسافت كرده بدسكره 
رفتند و حجاج حارث بن عمير را بمحاربه ايشان ارسال داشته صالح در اثناء قتال بزخم تيغى از 

عالم انتقال نمود و شبيب با اتباع جان بكنار كشيده در حصار كهنه خزيد و شبيخونى بر حارث زده 
او را بگريزانيد و متوجه مداين شد آنگاه حجاج سفيان بن ابى العاليه خثعمى را بدفع او نامزد كرده 

سفيان منهزم بازگرديد و سورة ابن الحبر التميمى متوجه قتال آن پهلوان عديم المثال گشته در 
نهروان باو رسيد و بى از آنكه كارى از پيش تواند برد بمداين كه مقر عز او بود مراجعت نمود و 

شبيب بتكريت رفت و چهارپايان حجاج را كه در آن نواحى يافت متصرف شد بعد از آن سعيد بن 
مخالد و عثمان بن سعيد بن شرحبيل كندى بفرمان حجاج متعاقب يكديگر بحرب شبيب شتافتند و 

سعيد بر دست شبيب كشته گشته عثمان مانند ساير ياران بازگشت و سويد بن عبد الرحمن بن 
السعدى با دو هزار سوار سر در پى شبيب نهاده بين الجانبين محاربات دست داد و شبيب بطرف 

حيره رفته با اهل باديه جنگهاى مردانه كرد و آتش غارت و نهب در منازل باديه نشينان زده 
عزيمت كوفه نموده حجاج در بصره از عزم شبيب وقوف يافته او نيز متوجه كوفه گشت و آن دو 
سردار در يكروز بكوفه رسيدند اما حجاج سبقت گرفته بقصر امارت درآمد و شبيب در شب بدر 

 كوشك 
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رفته عمودى بر در زد كه اثرش باقى ماند آنگاه بنابر نذرى كه كرده بود با هفتاد كس از اتباع 
خود بمسجد جامع شتافت و دو ركعت نماز گذارده در ركعت اول سورة البقره و در ركعت ثانى 
سوره آل عمران قرائت نموده متوجه اهواز گشت در مرآة الجنان مسطور است كه در سنه سته و 
سبعين حجاج زايدة بن قدامه ثقفى را بحرب شبيب نامزد كرد و زايده در اثناء مقاتله كشته گشته 

مهم شبيب روى در ترقى نهاد و در سنه سبعين عتاب بن ورقاء الرياحى و حارث بن معاوية الثقفى 
و ابو الورد البصرى و طهمان غالم امير المؤمنين عثمان بن عفان بفرمان حجاج متعاقب و متواتر با 



جنود فراوان بقتال شبيب اقبال نموده تمامى سرداران در ميدان بقتل برسيدند آنگاه حجاج بنفس 
خود متوجه شبيب شد در منزل حمام اعين تالقى عسكرين دست داد و حرب صعب روى نموده 

شبيب فرار بر قرار اختيار كرد و منكوحه او غزاله بچنگ گرك اجل فتاد و از سياق كالم امام 
يافعى چنان مستفاد ميگردد كه وصول شبيب بكوفه و اداء نذر مذكور بعد ازين وقايع روى نموده 
بود القصه قرب دو سال فتنه شبيب امتداد يافته بعضى ديگر از امراء مثل محمد بن موسى بن طلحه 
التميمى و نعيم بن عليم در معركه شبيب از پاى درآمدند و آخر االمر حجاج سفيان بن ابرد كلبى 
را با لشكر بسيار بدفع شبيب ارسالداشت و سفيان در وقتى كه شبيب از جانب كرمان متوجه عراق 
عرب بود بوى رسيده در كنار رود اهواز آتش قتال اشتعال يافت و بعد از غروب شبيب خواست 
كه از جسر رود مذكور عبور نموده در آنجانب آب فرود آيد اما چون بميان پل رسيد اسبش بر 

پشت ماديانى كه در پيش او قدم مى نهاد جست و شبيب از اسب جدا شده در آب افتاد و فى الفور 
متاع هستى بباد فنا داد و اصحاب سفيان جسدش را از آب بيرون كشيده سينه اش بشكافتند و دل او 

را مانند سنك سخت يافتند نقلست كه چون مادر شبيب را گفتند كه پسرت كشته شد تصديق 
ننمود و بعد از آنكه شنود كه در آب غرق گشته نوحه و زارى آغاز نهاد سبب اينمعنى را از وى 

پرسيدند جواب داد كه در حين والدت شبيب شعله آتش بنظرم درآمد كه از من جدا شد و همان 
زمان دانستم كه آتش را جز آب چيزى فرونتواند نشاند در تاريخ گزيده مذكور است كه شجاعت 
شبيب بمرتبه بود كه يكسواره با سيصد مرد در ميدان نبرد آمدى و هرچند لشگر خصم بسيار بودى 
با هزار سوار پيش رفتى و محاربه نمودى والدت شبيب بروايت مؤلف تحفة المكية در سنه خمس 
و عشرين روى نموده بود غرقه شدن كشتى عمر او در گرداب فنا باتفاق مورخان فضيلت انتما فى 
سنة سبع و سبعين دست داد و همدرين سال بسعى مهلب بن ابى صفره و سفيان ابرد عبدربة الكبير 

و قطرى بن فجاءة كه از امراء ازارقه بودند با اكثر رؤساء آن طايفه بقتل رسيدند و بقية السيف 
متفرق گشته ديگر سلك جمعيت ايشان انتظام نيافت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه بروايتى 
كشته شدن قطرى در سنه تسع و سبعين روى نمود و قاتل او سواد يا سورة بن الحبر الدارمى بود و 

در سنه ثمان و سبعين عبد الملك امية بن عبد الّله را از حكومت خراسان عزل كرد امارت آن 
 واليت را نيز بحجاج داد و حجاج از قبل خويش مهلب را

 154، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



بخراسان و عبيد الّله بن ابى بكره را به سجستان فرستاد و همدرين سال جابر بن عبد الّله السلمى 
االنصارى رضى الّله عنه كه از جمله كبار اصحاب سيد ابرار و اجله احباب حيدر كرار بود از عالم 

ناپايدار بدار القرار انتقال نمود جابر رضى الّله عنه آخر كسى است از اهل عقبه كه وفات يافت 
مدت عمرش نود و چهار سال بود عليه الرحمة من المعبود و همدرين سال زيد بن خالد الجهنى 

كه از مشاهير صحابه بود از عالم انتقال نمود مدت عمرش بقول صاحب گزيده هشتاد و پنج 
سالست و در همين سال ابو اميه شريح بن حارث الكندى را كه مدت هفتاد و پنج سال بقضاء 
واليت كوفه انتقال نموده بود و صد سال از عمرش گذشته قضا رسيده سجل حياتش منطوى 
گشت و او بصفت فقاهت و فصاحت و علم باحكام شريعت اتصاف داشت و در سنه تسعة و 

سبعين عبيد الّله بن ابى بكره لشكر بسر ملك كابل رتبيل كشيد و رتبيل ملك بازگذاشته چند 
كوس پس نشست و چون عبيد الّله پيشتر رفت كسان فرستاد تا از عقب سپاه اسالم درآمده طرق را 
مضبوط گردانيدند و عبيد الّله هفتصد هزار درم از كفار قبول كرد تا از سر شوارع برخيزند و او را 
بگذارند كه مراجعت نمايد اما شريح بن هانى كه سر دار لشكر كوفه بود اين صلح را نه پسنديد و 

با آنكه عمرش از صد سال تجاوز نموده بود با كافران حرب فرمود تا شهيد شد و عبيد الّله مبلع 
مذكور را به رتبيل داده بسالمت مراجعت نمود و بروايت امام يافعى همدران سال اجلش رسيده 

 روى بعالم آخرت آورد بيت 
چون از قضا گريز تواند كسى كه 

  هست 
 دست قضا عنانكش او هركجا گريخت 

در مرآة الجنان مسطور است كه جود عبيد الّله بن ابى ابكره بمرتبه بود كه هرعيد صد بنده آزاد    
ميكرد و همدرين سال عبد الرحمن بن عبد الّله بن مسعود الهذلى وفات يافت العزة و البقاء الّله 

 سبحانه و تعالى 

ذكر مخالفت عبد الرحمن بن محمد بن اشعث با حجاج و آنچه ميان ايشان واقع شد از عناد و 
 لجاج 

در روضة الصفا مسطور است كه روزى حجاج عبد الرحمن بن محمد بن اشعث را مخاطب ساخته 
گفت ظاهر تو بصفات حميده آراسته است عبد الرحمن گفت باطن من نيز از سمات سنيه پيراسته 

است و بعد از لحظه كه عبد الرحمن از مجلس بيرون رفت حجاج گفت هرگز عبد الرحمن را 



نه بينم كه رغبت گردن زدنش نداشته باشم و شعبى اين حديث را بعبد الرحمن رسانيده خدمتش 
نهال عداوة حجاج در زمين دل نشاند و در سنة ثمانين حجاج عنان امارت واليت سيستانرا در قبضه 
اختيار عبد الرحمن نهاده او را با چهل هزار مرد جرار بمحاربه رتبيل و تسخير كابل مامور گردانيد 

و عبد الرحمن بسجستان شتافته و سپاه آن ديار را اضافة لشكر خودساخته رايت محاربه رتبيل 
برافراخت و رتبيل مملكت بازگذاشته هر چند عبد الرحمن پيش ميرفت او پس مى نشست و عبد 

الرحمن از كيد رتبيل وقوف يافته بر سر عقبات مردم جلد كارديده نشاند تا رتبيل نتواند كه با وى 
 آن عمل كند كه با عبيد الّله 
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كرده بود القصه چون بسيارى از واليات رتبيل بتحت تصرف عبد الرحمن درآمد سالما غانما 
بجانب سيستان بازگشت و كيفيت حال بحجاج عرضه داشت نمود و حجاج را معاودت عبد 

الرحمن موافق مزاج نيفتاده سخنان خشونت آميز در جواب قلمى كرد و از آنجمله يكى آن بود 
كه هم امسال باستيصال رتبيل بايد پرداخت و اال امارت سپاه را باسحق بن محمد بايد گذاشت و 

عبد الرحمن اين مكتوب را باشراف و اعيان نموده همه ايشان زبان بلعن حجاج گشادند و در 
مخالفتش با عبد الرحمن كمر موافقت بر ميان بستند و در سنه احدى و ثمانين عبد الرحمن قاصدى 
نزد رتبيل فرستاده با وى صلح كرد بر آنجمله كه اگر بر حجاج ظفر يابد هرگز از او خراج نطلبد و 
اگر مهم برعكس بود پناه بوى برد آنگاه با سپاه فراوان بجانب عراق نهضت نمود و چون حجاج بر 

نهضت و مخالفت عبد الرحمن اطالع يافت باستقبالش شتافت و هردو لشكر در تستر بهمرسيده 
نسيم نصرت و ظفر بر پرچم علم عبد الرحمن وزيد و حجاج بصوب بصره گريخته در آن بلده صد 

و پنجاه هزارهزار درم بر سپاهيان تقسيم نمود و بعد از آن در حركت آمده موضع زاويه را 
لشكرگاه ساخت و مقارن ارتحال او عبد الرحمن ببصره رسيده خواص و عوام آن بلده غاشيه 

متابعتش بر دوش گرفتند و در اوايل محرم سنه اثنى و ثمانين عبد الرحمن با جنود جالدت آئين 
متوجه حجاج گشته بين الجانبين محاربات عظيمه بوقوع انجاميد و در اواخر ماه مذكور عبد 

الرحمن انهزام يافته بكوفه رفت و ساكنان بصره با عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن حارث بن 
عبد المطلب بيعت نمودند و بمقاتله حجاج اقدام فرموده بعد از آنكه پنج شبانه روز ميان ايشان 
كشش و كوشش دست داد ابن عبد الرحمن نيز منهزم بكوفه رفته بآن عبد الرحمن پيوست و 



حجاج ببصره درآمده يازده هزار كس از متوطنان آن ديار بقتل رسانيد ارباب اخبار آورده اند كه 
چون عبد الرحمن محمد بن اشعث بكوفه رسيده اكثر پيران صحابه و كبار تابعين متوجه دفع شر 

حجاج لعين گشته با عبد الرحمن بيعت كردند و او صد هزار سوار را بانعام و اكرام خوشدل و 
مسرور گردانيده بدير الجماجم شتافت و مقارن آنحال جنود شام كه بمددكارى حجاج آمده 

بودند بوى پيوستند و حجاج باستظهار تمام در برابر عبد الرحمن آمده ابواب جنگ و نزاع مفتوح 
گشت و هرروز قتالى شديد روى نموده مهم از مدارا و مواسا درگذشت در آن اثنا عبد الملك بن 

مروان پسر خود عبد الّله و محمد بن مروان را بدانجانب فرستاده ايشانرا گفت كه چون بحجاج 
ملحق شويد كس نزد عبد الرحمن و رؤساء اصحاب او ارسالداشته استفسار نمائيد كه سبب 

مخالفت ايشان امارت حجاج است يا امرى ديگر بر تقدير شق اول حجاج از امارت عراق معزول 
بوده محمد بن مروان قائم مقام باشد و عبد الرحمن حكومت هريك ازان بالد را كه اختيار نمايد 

باو گذارد و االحجاج بدستور حاكم بوده شما مددكار او باشيد تا قضيه عبد الرحمن فيصل يابد و 
چون عبد الّله و محمد بحجاج پيوسته سخنان عبد الملك را بعبد الرحمن پيغام نمودند عبد الرحمن 

بعد از تقديم مشورت با اشراف و اعيان خاطر بر مخالفت مروانيان قرار داده از جانبين آتش پيكار 
 برافروختند
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و مدت مقابله عبد الرحمن و حجاج سه ماه و سيزده روز امتداد يافته بروايت امام يافعى در آن ايام 
هشتاد و چهار نوبت مقابله واقع شد و در هشتاد و سه كرت آثار غلبه در جانب عبد الرحمن ظاهر 
گشته كرت اخير حجاج ظفر يافت و عبد الرحمن بطرف كوفه گريخته از آنجا ببصره رفت و در 
اوايل سنه ثلث و ثمانين نوبت ديگر در موضع مسكن ميان عبد الرحمن و حجاج محاربات بوقوع 

انجاميد و بعد از پانزده شبانروز عبد الرحمن انهزام يافت و بصوب سيستان شتافت و بنابر آنكه 
عمارة بن تميم با سپاه عظيم بموجب فرموده حجاج متوجه سيستان بود عبد الرحمن بقلعه بست 

رفت و كوتوال آنحصار عياض شيبانى اگرچه گماشته عبد الرحمن بود بخيال تقرب حجاج بندى 
گران بر پايش نهاد و ملك كابل بر كيفيت واقعه مطلع شده لشكر به بست كشيد و عبد الرحمن را 

خالص ساخته بمملكت خود برد مقارن آنحال شصت هزار سوار از گريختگان سپاه عراق بسيستان 
رسيده عبد الرحمن را طلبيدند و عبد الرحمن بهواخواهان پيوسته در آن اثنا عمارة بن تميم نزديك 



بايشان منزل گزيد و عبد الرحمن سجستانرا گذاشته رايت عزيمت بجانب خراسان برافراشت و در 
راه عبد الّله بن عبد الرحمن القرشى با دوازده هزار كس از وى تخلف نمود عبد الرحمن متوهم 

شد و نوبت ديگر پناه به رتبيل برد و بعضى از لشكريان به عبد الرحمن بن عباس بيعت كرده بقيه 
متفرق گشتند و عبد الرحمن هاشمى بهراة شتافته ميان او و يزيد بن مهلب نايره قتال التهاب يافت و 

شكست بر عراقيان افتاده جمعى كثير از اشراف و اعيان بذل اسر گرفتار گشتند و اسامى بعضى از 
آن اسيران اينست محمد بن عمر بن سعد بن ابى وقاص كه او را بسبب طول قامت ظل الشيطان 

ميگفتند و عمر بن موسى بن عبد الّله بن عباس بن اسود بن عوف هلقام بن نعيم قعقاع بن فيروز بن 
حصين عبد الرحمن بن طلحة بن عبد الّله بن خلف خزاعى عبد الّله بن فضاله و يزيد بن مهلب عبد 
الرحمن بن طلحه و عبد الّله بن فضاله را گذاشته بقيه ايشانرا پيش حجاج فرستاد و آن سفاك على 

الفور بكشتن آن مسلمانان فرمان داد گويند كه يكى از اسارى كه حجاج بقتلش حكم كرده بود 
گفت مرا بر امير حقى است حجاج پرسيد كه بر من چه حق دارى جواب داد كه نوبتى عبد 

الرحمن بن محمد بن اشعث ترا دشنام مى داد من او را منع كردم حجاج گفت بر صدق اين سخن 
هيچ بينه هست گفت بلى فالن اسير گواه است و حجاج آنشخص را طلبيده استفسار آنحال نمود 

برطبق دعوى مدعى اداء شهادت بجاى آورد حجاج گفت تو چرا ابن اشعث را از شتم مانع نگشتى 
گفت بدانجهة كه من ترا دشمن مى داشتم حجاج فرمود كه آن يك را بجهة حقى كه ثابت كرد و 

اين يك را بوسيله راستى كه گفت بگذاريد و در سنه اربع و ثمانين رتبيل بوعد و وعيد حجاج 
فريب يافته عبد الرحمن را با بعضى از متعلقانش مقيد گردانيد و پيش عمارة بن تميم فرستاد و عبد 

الرحمن در اثناء راه خود را از موضع بلند بيفكند تا هالك شد و عماره فرمود تا سر او را از تن 
جدا كردند و ساير بنديان را نيز كشته رؤس ايشان را نزد حجاج روان گردانيد و آن سردفتر اهل 

 شقاق خوش دل و مسرور گرديد
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 ذكر وفات بعضى از اعيان و اشراف و امرا و حكام اطراف 

بروايت بعضى از ثقات مورخين در سنه ثمانين عبد الّله بن جعفر الطيار رضى الّله عنهما از دار فنا 
بسراى بقا انتقال فرمود و تولد عبد الّله در حبشه اتفاق افتاده بود و او در صغر سن بشرف مالقات 



سيد كاينات عليه افضل الصلوات مشرف گشت و از آنحضرت نوازش يافت در تاريخ امام يافعى 
مسطور است كه مانند عبد الّله بن جعفر در جود و سخا كسى نبود بنابر آن او را جواد ميگفتند و 

همدرين سال ابو ادريس الخوالنى عابد الّله بن عبد الّله كه فقيه و قاضى دمشقيان بود از عالم انتقال 
نمود و همدرين سال اسلم غالم عمر بن الخطاب كه در سلك فقها انتظام داشت لواء عزيمت 

بجانب عالم آخرت برافراشت و در سنه احدى و ثمانين ابو القاسم محمد بن على المرتضى على 
نبينا و عليه السالم كه مشهور است بمحمد بن حنفيه بجوار مغفرت خالق البريه پيوست و محمد بن 

حنفيه رضى الّله عنه بوفور علم و طاعت موصوف بود و بكمال فضل و شجاعت معروف و سيد 
المرسلين صلى اللّه عليه و سلم امير المؤمنين على عليه السالم را از تولد محمد خبر داده فرموده 

بود كه زود باشد كه ترا پسرى متولد شود بايد كه او را باسم و كنيت من موسوم و مكنى گردانى 
بنابرآن شاه مردان آن نهال گلشن واليت را محمد نام نهاده ابو القاسم كنيت داد در تاريخ امام 

يافعى مسطور است كه محمد بن حنفيه رضى الّله عنه بغايت شديد القوة بود چنانچه مبرد در كامل 
التواريخ آورده است كه نوبتى زرهى نزد امير المؤمنين على عليه السالم آوردند آنحضرت فرمود 
كه اين درع دراز است و اين مقدار از آن كوتاه مى بايد كرد محمد رضى الّله عنه دست بدان زره 

برده بزور پنجه آنقدر كه امير المؤمنين حيدر تعيين فرموده بود از دامن آن منقطع ساخت نقل 
است كه نوبتى از محمد رضى الّله عنه پرسيدند كه چونست كه پدر ترا بحرب ابطال فرستاده در 

مهالك مى اندازد و حسن و حسين عليهما السالم را از امثال اين امور معذور ميدارد جواب داد كه 
از براى آنكه ايشان بمنزله دو چشم ويند و من بمثابه دو دست او و محافظت چشم بدست مناسب 

است و زمره اى از شيعه محمد بن حنفيه را مهدى تصور كرده چنان اعتقاد نموده بودند كه 
آنجناب در جبل رضوى كه كوهيست نزديك مدينه بسرمنزل اختفا شتافته و رزاق على االطالق 
آب و عسل در آن جبل بوى ميرساند و بنابراين مدهب يكى از شعراء عرب اين ابيات در سلك 

 نظم كشيده كه شعر

 اال ان االئمة من قريش 
 

والة الحق اربعة سواء على و الثلثة من 
 بنيه 

 هم االسباط ليس بهم خفاء
 

 بر فسبط سبط ايمان و

 و سبط غيبته بكربالء
 

 و سبط ال يذوق الموت حتى 



 يقود الخيل بقدمها اللواء
 

 يراه مخفيها بجبال رضوى 

 مقيما عنده عسل و ماء
  

مدت عمر محمد حنفيه رضى الّله عنه بروايت امام يافعى شصت و نه سال بود و الّله اعلم و در سنه 
اثنى و ثمانين مهلب بن ابى صفرة االزدى كه از قبل حجاج بايالت خراسان اشتغال داشت در مرو 
الرود كه بمرغاب اشتهار دارد بمرض موت مبتال گشت و در وقت سكرات اوالد صلبى خود را 

 كه ده نفر بودند جمع آورده بصله 
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رحم و عدم مخالفت و قرائت قرآن و تعليم سنن وصيت نمود و فرمود كه (اياكم كثرة الكالم فى 
مجالسكم ثم مات و صلى عليه ابنه حبيب) و چون خبر فوت مهلب بسمع حجاج رسيد پسرش را 

بامارت خراسان سرافراز گردانيد و همدرين سال ابو مريم زر بن حبيش االسدى القارى وفات 
يافت در سير السلف مسطور است كه مهارت زر در عربيت بمثابه اى بود كه عبد الّله بن مسعود از 
آن باب از وى سؤال ميفرمود مدت عمرش را صد و بيست سال گفته اند و همدرين سال كميل بن 

زياد النخعى را كه از جمله كمل اصحاب امير المؤمنين عليه السالم بود حجاج بشرف شهادت 
رسانيد و همدرين سال جميل بن عبد الّله بن معمر كه در سلك مشاهير شعراء عرب انتظام داشت 
و پيوسته تخم محبت بثنيه را كه بغايت جميله بود در زمين دل ميكاشت فوت شد و جميل و بثينة 

هردو از قبيله عذره بودند و ذكور و اناث قبيله مذكوره بسلوك در طريق تعشق اشتهار دارند 
چنانچه گويند نوبتى شخصى از مردى پرسيد كه از كدام قبيله جواب داد كه (من قوم اذا احبوا 

ماتوا) و جاريه اين سخن شنوده گفت (هذا عذرى و رب الكعبة) و چون معلوم كردند چنين بود و 
در سنه ثلث و ثمانين قاضى مصر عبد الرحمن الخوالنى بجهان جاودانى انتقال نمود در تاريخ امام 

يافعى مسطور است كه عبد العزيز بن مروان هرسال مبلغ ده هزار دينار بعبد الرحمن مى داد و او 
وجه مذكور را بتمام خرج كرده هيچ ذخيره نمى نهاد و در سنه اربع و ثمانين عبد الّله بن عبد 

الملك بن مروان مصيصه را مفتوح ساخت و همدرين سال حجاج شهر واسط را طرح انداخت و 
همدرين سال حجاج ايوب بن زيد الهاللى را كه مشهور است بابن القريه بسبب موافقت با عبد 

الرحمن بن محمد بن اشعث بقتل رسانيد و ابن قريه اعرابى بود امى اما در ميدان فصاحت و بالغت 



قصب السبق از خطبا و بلغاء عرب مى ربود و بعضى از اسوله و اجوبه كه ميان او و حجاج وقوع 
يافته در تاريخ امام يافعى مسطور است هركرا ميل اطالع بر آن سخنان باشد رجوع بكتاب مذكور 

نمايد و همدرين سال عبد الّله بن الحارث بن نوفل الهاشمى از عالم انتقال نمود و او را رسول صلى 
الّله عليه و آله و سلم تحنك فرموده بود و در همين سال روح الجذامى كه بصفت علم و عقل 
اتصاف داشت و چندگاه از قبل عبد الملك در فلسطين رايت حكومت مى افراشت فوت شد و 

حجاج يزيد بن مهلب را از خراسان طلبيد و محبوس گردانيده ايالت آنواليت را به قتيبة بن مسلم 
الباهلى تفويض نمود و همدرين سال عبد العزيز بن مروان كه مدت بيست سال حاكم مصر بود 
وفات يافت و عبد العزيز بموجب وصيت مروان ولى عهد عبد الملك بود و پس از فوت او عبد 
الملك ولد خود عبد الّله را در مصر والى ساخته منصب واليت عهد را به پسر ديگر وليد ارزانى 

داشت و مقرر كرد كه بعد از وليد پسر ديگرش سليمان حاكم مسلمانان باشد و درين سال واثلة بن 
االسقع الليثى كه يكى از اصحاب صفه بود و بصفت فضل و شجاعت اتصاف داشت رايت سفر 

آخرت برافراشت (و هو آخر من مات بدمشق من الصحابة) مدت حياتش بعقيده امام يافعى و ابن 
جوزى نود و هشت سال بود و بمذهب صاحب سير السلف صد و شصت و پنج سال و الّله اعلم 

 بحقيقة الحال و همدرين 
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سال خالد بن يزيد بن معاويه وفات يافت و او را بعضى از مورخان بوقوف در علم طب و شعر 
تعريف كرده اند و در سنه سته و ثمانين ابو امامه باهلى كه صدى بن عجالن نام داشت در مكه 

فوت شد و او در جنگ صفين در مالزمت امير المؤمنين على عليه السالم بود (و هو آخر من مات 
من الصحابه بمكه) مدت عمر ابو امامه بروايت يافعى صد و شصت و شش سال و در همين سال 

بقول بعضى از اهل كمال ابى اوفى االسلمى در كوفه وفات يافت (و هو آخر من مات بالكوفه من 
الصحابة) و همدرين سال بروايت صحيح عبد الّله بن حارث بن زبيدى بعالم ابدى شتافت (و هو 

 آخر من مات بمصر من الصحابة)

 ذكر فوت عبد الملك بن مروان و بيان تعداد اوالد او



طايفه اى از كبار مورخين باقالم بالغت آئين مرقوم گردانيده اند كه در ماه رمضان سنه سته و ثمانين 
عبد الملك گفت كه من درين ماه از مرك بغايت ميترسم زيرا كه در رمضان متولد شده ام و در 

رمضان مرا از شير باز كرده اند و در رمضان با من بيعت نموده اند و چون هالل شوال هويدا گشت 
آن دغدغه از خاطرش مرتفع شد اما در منتصف همان ماه وفات يافت نقلست كه در وقت اشتداد 

مرض عبد الملك اطبا گفتند كه اگر آب آشامد جويبار حياتش بخاك ممات انباشته گردد و 
عطش بر وى غلبه كرده از وليد كه ولى عهدش بود آب طلبيد وليد گفت بنابر قول اطبا آشاميدن 

آب ممنوعست و عبد الملك روى بدختر خويش آورده همين التماس نمود وليد خواهر را از آب 
دادن مانع آمده عبد الملك گفت بگذار مرا تا آب دهد و اال ترا از واليت عهد عزل كنم وليد 

گفت كه ديگر هيچ نماند و فرمود تا او را آب دادند آشاميدن همان بود و بر خاك ريختن آب 
زندگانيش همان در تاريخ حافظابرو مزبور است كه عبد الملك شانزده پسر و سه دختر داشت 

بدين تفصيل وليد سليمان مروان اكبر عايشه اين چهار فرزندش يك مادر داشتند يزيد مروان اصغر 
معاويه ام كلثوم اين چهار ديگر از عاتكه بنت يزيد بن معاويه در وجود آمده بودند هشام والده اش 

عايشه مخزوميه بود ابو بكر از عايشه بنت موسى بن طلحة بن عبيد الّله تولد نموده بود و حكم 
مادرش ام ايوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان بود فاطمه والده اش مغيره نام داشت عبد الّله مسلم 

 مقدر عينية محمد سعيد الخير حجاج اين هفت پسر از امهات اوالد متولد گشته بودند

 ذكر وليد بن عبد الملك 

وليد بقول مورخان صاحب تاييد جبارى بود عنيد در زمان حكومت خود مرتكب جور و ظلم 
فراوان گرديد گويند رسول صلى الّله عليه و سلم اين نام را مكروه شمردى و بزبان وحى بيان 

آوردى كه مانند فرعون در امت من وليد نامى باشد كه او را فرعون ثانى خوانند و مضمون اين 
 حديث در شان وليد بن عبد الملك سمت وضوح يافت اما اعتقاد
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شاميان چنان است كه وليد افضل خلفاء بنى اميه بود زيرا كه مسجد جامع دمشق را كه مشهور 
است بجامع بنى اميه او ساخت و در مدينه مسجد رسول صلى الّله عليه و سلم را وسيع گردانيد و 

در بيت المقدس مسجد اقصى را نيز تجديد عمارت نمود و هرنابينائى را قايدى مقرر نمود و 



مجذومانرا از ساير برايا جدا كرده جهت ايشان وجه معاش تعيين فرمود و در ايام دولت او بالد 
ماوراء النهر تا فرغانه و مملكت كابل تا ملتان مفتوح گشت و در مرآة الجنان چنان مرقوم شده كه 

وليد با وجود وفور جور كثير التالوة بود چنانچه در هرسه روز يك ختم قرآن ميكرد و در ماه 
رمضان هفده ختم بجا مى آورد در تاريخ گزيده مسطور است كه وليد در ايام ايالت خويش در راه 

باديه مصانع و در دمشق دار الشفاء و دار الضيافه طرح انداخت و پيش ازو اين رسم نبود و در 
بعضى ديگر از كتب مكتوبست كه وضع منار جهت بانك نماز از مخترعات وليد است وفات وليد 
در جمادى االولى يا جمادى االخرى سنه سته و تسعين اتفاق افتاد مدت حياتش بروايتى چهل و نه 

سال و كسرى بود و زمان حكومتش نه سال و هشت ماه و كسرى و وليد بقول حمد الّله مستوفى 
المنتقم لّله لقب داشت و قعقاع بن الجليل بامر وزارتش قيام مينمود و حاجبش غالمى بود صور نام 

 و العلم عند اللّه العالم 

 گفتار در ايراد بعضى از وقايع كه در ايام دولت وليد در اطراف عالم واقع گرديد

چون وليد از دفن پدر خود عبد الملك بازپرداخت بمسجد شتافته بر منبر برآمد و بعد از اداء خطبه 
خاليق را بتجديد مبايعت خواند مردم بقدم متابعت پيش آمدند و در سنه سبع و ثمانين وليد هشام 

بن اسماعيل المخزومى را كه والى مدينه بود معزول گردانيده عمر بن عبد العزيز را بامارت آن 
بلده فرستاد و عمر بخالف هشام بتمهيد بساط نصفت و شريعت پرورى قيام نموده رسوم ظلم و 

بيداد منسوخ ساخت و درين سال وليد مسجد جامع دمشق را طرح انداخت و در تزئين و تكليف 
آن بناء سپهر سيما چند سال مساعى جميله بتقديم رسانيد در تاريخ گزيده مسطور است كه شش 

بار هزارهزار دينار در آن عمارت صرف شد و در مرآة الجنان مزبور است كه هرروز دوازده هزار 
كس در آن مسجد كار ميكردند تا باتمام رسيد و در همين سال قتيبة بن مسلم كه از قبل حجاج 

امير خراسان بود بلده بيكند و بعضى ديگر از بالد ماوراء النهر را فتح نمود و همدرين سال عتبة بن 
عبيد السلمى و مقدام بن معديكرب الكندى كه در سلك صحابه منتظم بودند وفات يافتند و عتبه 
نود و چهار سال عمر داشت و مقدام نود و يك سال و در سنه ثمان و ثمانين ميان قتيبة بن مسلم و 

خواهرزاده خاقان چين كه موازى دويست هزار مرد جرار بحدود فرغانه آورده بود مقاتله عظيم 
واقع شده كفار انهزام يافتند و درين سال عبد الّله بن بشر المازنى از عالم فانى انتقال كرد (و هو 



آخر من مات من الصحابة بحمص) و در سنه تسع و ثمانين بلده بخارا بسعى قتيبه مفتوح گرديد و 
 همدرين سال عبد الّله بن ثعلبة العدوى كه در طفوليت حضرت مقدس 
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نبوى صلوات الّله و سالمه عليه او را مسح نموده بود و در شانش دعا فرموده وفات يافت و در سنه 
تسعين قتيبه بر اهل طالقان مستولى گشت و مردم سغد طالب مصالحه گشته جزيه قبول كردند و 
هم درين سال وليد برادر خود عبد الّله را از ايالت مصر معزول كرده قرة بن شريك كه بصفت 

ظلم و شرارت موصوف بود حاكم آن واليت گرديد و همدرين سال ابو الخير مزيد بن عبد الّله 
المزنى كه مفتى مصريان بود بجهان جاودان منزل گزيد و در سنه احدى و تسعين وليد عم خود 

محمد بن مروان را از امارت جزيره معاف داشته آنمنصب را ببرادر خويش مسلمة بن عبد الملك 
داد و درين سال ابو العباس سهل بن سعد الساعدى بعالم ابدى انتقال نمود و اوقات حياتش نزديك 

بصد سال بود و بروايتى سهل آخرين كسيست از صحابه كه وفات يافت و در سنه اثنى و تسعين 
فتح واليت اندلس باهتمام طارق بن زياد تيسير پذيرفت و همدرين سال موسى بن نصير كه از 
جمله نوكران وليد بود جزيره سردابه را بگرفت و همدرين سال حجاج ابراهيم بن يزيد التيمى 

الكوفى را كه بزهد و عبادت موصوف بود بقتل رسانيد و همدرين سال طويس المغنى آهنگ سفر 
آخرت ساز كرد امام يافعى از ابن قتيبه روايت نموده كه طويس موسوم بعبد الملك بود غالم 

اروى بنت كريز و اروى مادر عثمان بن عفان و از كتاب اغانى نقل كرده كه طويس عيسى بن عبد 
اللّه نام داشت (قال الجوهرى فى الصحاح اسمه طاوس فلما تخنث سمى طويسا) و طويس در غنا 

بمثابه ماهر بود كه ضرب المثل گشت و همچنين در شام باو مثل ميزدند زيرا كه در روزى كه 
متولد شد رسول صلى الّله عليه و سلم وفات يافت و در روزى كه او را از شير باز كردند ابو بكر 

الصديق بمرد و در روزى كه او را ختنه كردند امير المؤمنين عمر كشته گشت و در روز تزويج او 
امير المؤمنين عثمان مقتول شد و در روزى كه او را پسرى تولد نمود امير المؤمنين على عليه 

السالم شهادت يافت (و هذا ان صح من عجائب االتفاقات) و طويس احول العين بود و بغايت 
طويل القامة و در مبادى حال در مدينه ساكن بود و بعد از آن بسويدا كه از مدينه تا آنجا دو 

مرحله است بطرف شام نقل كرد و از آنجا روى بعالم عقبى آورد و در سنه ثلث و تسعين بعضى از 
حدود خوارزم بحيز تسخير قتيبة بن مسلم درآمده لشكر بسمرقند كشيد و حاكم آن واليت كه 



غورك نام داشت در شهر متحصن گشته قتيبه آغاز محاصره نمود و در آن ايام شخصى از باالى 
باره سمرقند آوازه برآورد كه اى لشكر عرب زحمت مكشيد كه اين بلده را شما فتح نتوانيد كرد 
زيرا كه مادر كتب متقدمين خوانده ايم كه سمرقند را كسى تسخير كند كه نام او پاالن شتر باشد 

قتيبه چون اين سخن شنيد تكبير گفت و بر زبان راند كه و الّله كه مرا در كودكى پاالن شتر 
ميگفتند آنگاه بيشتر از پيشتر در تضييق اهل سمرقند كوشيده آخر االمر غورك طالب صلح شد و 
قبول نمود كه هرسال ده بار هزارهزار درم و سه هزار برده تسليم قتيبه نمايد و بعد از قرار مصالحه 
قتيبه بسمرقند درآمده مسجدى ساخت و هربتى كه يافت در آتش انداخت و همدرين سال وليد 

 بسعى حجاج عمر بن عبد العزيز را از امارت مدينه عزل كرده عثمان بن حبانرا بجايش 
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فرستاد و همدرين سال ابو حمزة انس بن مالك االنصارى رضى الّله عنه در بصره وفات يافت (و 
قيل توفى فى سنه تسعين و قيل فى سنه احدى و تسعين و قيل فى ستة اثنى و تسعين) بر تقدير 

صحت روايت اول يا آخر آخر كسى از صحابه كه فوت شده انس بوده باشد نه سهل بن سعد 
ساعدى و در تصحيح المصابيح مذكور است كه (آخر الصحابة موتا على االطالق ابو الطفيل عامر 

بن واثله مات سنة مائه و اما باالضافة الى النواحى فاخر موتا بمكة ابن عمر (رض) و قيل جابر و 
آخرهم بالمدينة سهل بن سعد و قيل السائب بن يزيد و بالبصرة انس بن مالك و بالكوفه عبد الّله 

بن ابى اوفى و بالشام عبد الّله بن بشر و بحمص قيل ابو امامة و بمصر عبد الّله بن الحارث بن جزاء 
و بدمشق واثلة بن االسقع و باليمامة الهرباس بن يزيد و بالجزيرة المعرس بن عمير و بافريقيه رويفع 
بن ثابت و بالبادية فى االعراب سلمة بن االكوع) و از جمله فضايل انس آنكه صاحب سير السلف 

بسند خود روايت نموده است كه انس بن مالك رضى الّله عنه گفت كه رسول صلى الّله عليه و 
سلم مرا دعا كرد كه (اللهم اكثر ماله و ولده و اطول حياته) پس خدايتعالى مال مرا بسيار گردانيد 

چنانكه مرا باغيست كه سالى دو بار بار مى دهد و از صلب من صد و شش فرزند متولد شد و 
بروايتى انس را هشتاد فرزند صلبى بود هفتاد و هشت پسر و دو دختر حفصه و ام عمر و در تاريخ 

يافعى مسطور است كه چون انس وفات يافت صد و بيست كس از اوالدش اجتماع نموده پيش از 
حضور حجاج او را دفن كردند و ايضا گويند كه او را نخله بود كه در سالى دو بار ميوه ميداد و 

باتفاق اكثر اهل خبر انس رضى الّله عنه ده ساله بخدمت حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم 



رسيد و مدت ده سال در مالزمت آنحضرت گذرانيد و اوقات حياتش از صد سال متجاوز بود و 
در همين سال بالل ابن ابى الدرداء بدرد مرك مبتال شد و در سير السلف مسطور است كه اول 

كسيكه در دمشق متعهد امر قضا گشت ابو الدرداء بود بعد از آن فضالة بن عبيد آنگاه نعمان بن 
بشير پس از آن بالل ابن ابى الدرداء و بالل را عبد الملك بن مروان از آن امر معزول گردانيد و 

همدرين سال ابو الشعثاء جابر بن زيد االزدى كه از جمله فقهاء بصره بود از عالم انتقال نمود و در 
همين سال ابو الخطاب عمر بن عبد الّله بن ابى ربيعة المخرومى كه در سلك مشاهير شعراء عرب 
انتظام داشت وفات يافت و عمر در ايام جوانى چنانكه افتد و دانى بثريا دختر على بن عبد الّله بن 

حارث بن امية بن عبد الشمس متعلق بود و در آن باب اشعار دلفريب نظم نمود در تاريخ يافعى 
مسطور است كه والدت عمر بن عبد الّله در شبى اتفاق افتاد كه در سحر آن شب عمر بن الخطاب 

رضى الّله زخم خورد و بدين روايت مدت حياتش هفتاد سال بوده باشد از جمله نوا در حكايات 
كه از عمر بن عبد الّله مورخان آگاه نقل نموده اند آنكه شبى عورتى در خلوت با وى مالقات 

كرده گفت يكى از بنات مكرمات ميخواهد كه امشب لحظه با تو بنشيند و از رياض مقاالت تو 
ميوه مقصود چيند اما چون پدرش از جمله اعيان ملك و ملت است نميخواهد كه اين صورت بر 

وجهى روى نمايد كه تو او را بشناسى اكنون اگر اختيار مينمائى چشم ترا محكم مى بندم و ترا 
 بمنزل او ميبرم و عمر باين معنى راضى شد و
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مقدارى حنا يا زعفران خمير ساخته بدست گرفت و آن ضعيفه چشم او را محكم بسته و دستش را 
گرفته در راه افتاد و چون عمر بمقصد رسيد آنچه در دست داشت بر در آن سرا ماليد آنگاه درون 

رفته بمالقات آن دختر فايز شد و تا آخر شب آنجا بوده بين الجانبين حكايات هرگونه در ميان 
آمد و اشعار بر يكديگر خواندند آنگاه آن عورت نوبت ديگر عمر بن عبد الّله را بدستوريكه 

آورده بود بمنزلش برد و چون صبح بدميد عمر يكى از غالمان خود را گفت برو و تمامى ابواب 
سرايهاى مردم را احتياط كرده معلوم نماى كه كدام در سرا بحنا يا زعفران رنگين است و غالم 

بطواف محالت شهر پرداخته آن منزل را بازيافت و خواجه خود را اخبار نمود و عمر بر حقيقت 
حال ساكن آن سرا مطلع شد اما از افشاء آن اسرار احتراز نمود گويند كه عمر در كشتى نشسته 
بغزا ميرفت كه ناگاه آن سفينه را كفار گرفته با هركه در آنجا بود بسوختند و همدرين سال ابو 



العاليه ربيع بن مهران الرياحى البصرى كه اقرء قراء زمان خود بود از عالم انتقال نمود و او در 
اوقات حيات شصت و پنج حج گذارده بود و در همين سال مدت عمر زرارة بن ابى اوفى العامرى 

بنهايت رسيده در وقتى كه نماز صبح ميگذارد و اين آيت قرائت ميكرد كه (فاذا نقر فى الناقور) 
بيك ناگاه بيفتاد و رخت هستى بباد فنا داد و همدرين سال عبد الرحمن بن يزيد االنصارى كه 

قاضى مدينه بود بقضاء ايزدى از عالم انتقال نمود و در سنه اربع و تسعين يزيد بن مهلب كه با اوالد 
و اخوان در زندان حجاج محبوس بود فرصت يافته بگريخت و پناه بسليمان بن عبد الملك برد و 
در اين سال چهل روز متعاقب در ممالك شام زلزله واقع شده بسيارى از عمارات منهدم گشت و 

همدرين سال ابو محمد سعيد بن المسيب كه يكى از فقهاء سبعه مدينه است داعى حق را لبيك 
اجابت گفت والدتش در سال پانزدهم از هجرت اتفاق افتاده بود و او بعد وصول بسن رشد و تميز 

بتحصيل علوم اشتغال نموده باندك زمانى در ميدان فضايل قصب السبق از ابناء زمان درربود در 
تاريخ يافعى مسطور است كه سعيد از عمر فاروق و عثمان ذى النورين و على مرتضى و صهيب 
رومى و محمد بن مسلمة و ابو هريرة رضى الّله عنهم سماع حديث كرد و با زيد بن ثابت و عبد 

الّله بن عباس و سعد بن ابى وقاص و عبد الّله بن عمر رضى الّله عنهم شرط مصاحبت بجاى آورد 
و از امهات مؤمنين ام سلمه و صديقه رضى الّله عنها را ديد و كارش در علم و فضل بجائى رسيد 

كه امام زين العابدين سالم الّله عليه در شان او فرمود كه سعيد بن المسيب اعلم الناس لما تقدمه 
من االثار و افضلهم فى رأيه) و زهد و عبادت سعيد بمرتبه بود كه در اوقات حيات چهل حج 

گذارد و مدت پنجاه سال در نماز بجماعت تكبير اولى از وى فوت نشد و از صف اول تخلف 
ننمود و سى سال پيش از استماع اذان در مسجد حاضر گشت در بعضى از كتب معتبره سمت 

تحرير يافته كه عبد الملك بن مروان در وقت ايالت خود دختر سعيد بن المسيب را خواستگارى 
نمود و سعيد از آن تزويج ابا فرموده عبد الملك فرمان داد كه در روزى سرد آب بر وى ريخته او 

 را صد تازيانه زدند مع ذلك سعيد بوصلت او
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راضى نشد و آخر االمر آن دختر را كه جمالى رايق داشت بكثير بن مطلب بن ابى وداعه كه از 
جمله طلبه علوم بود و در غايت فقر روزگار ميگذرانيد بدو درم يا سه درم عقد كرد و همان شب 

بى وقوف مردم بنفس خود و دختر را تنها بخانه كثير برده بوى سپرد و در سير السلف مسطور است 



كه در وقتى كه والى مدينه هشام بن اسماعيل بنام وليد و سليمان پسران عبد الملك بن مروان از 
مردم بيعت مى ستند سعيد بامر مبايعت اقدام ننمود و هشام عبد الملك را از مخالفت او اخبار نموده 
بموجب نوشته كه عبد الملك فرستاد سعيد را سى تازيانه زد و گرد بازار برآورده جامه از موى در 

وى پوشانيد و در زندانش محبوس گردانيد از سعيد مرويست كه گفت نميخواستم كه آنجامه را 
بپوشم از وهم آنكه مبادا مرا بقتل رساند و عورت من در وقت موت برهنه ماند بتلبس آن كسوت 

راضى شدم مدت عمر سعيد بروايت ابن جوزى هشتاد و چهار سال بود رحمة الّله عليه الى يوم 
الموعود و در همين سال ابو محمد عروة بن الزبير كه ايضا در سلك فقهاء سبعه مدينه انتظام 

داشت علم عزيمت بجانب عالم آخرت برافراشت و مادر عروة اسماء ذات النطاقين بود و تولد او 
در سنه اثنى و عشرين و قيل سنه سته و عشرين روى نمود در تاريخ يافعى از عتبى مرويست كه 
بعد از فوت معاويه روزى عبد الّله و عروة و مصعب ابناء زبير و عبد الملك بن مروان در مسجد 
الحرام با يكديگر نشسته بودند و از هرطرف سخن در پيوسته در آن اثنا باهم گفتند كه بيائيد تا 
بگوئيم كه هركدام چه تمنا داريم عبد الّله زبير گفت مراد من آنست كه مالك حرمين شريفين 
گشته بر مسند خالفت نشينم مصعب فرمود كه چنان ميخواهم كه حاكم عراقين گردم و عقيلتى 

قريش يعنى سكينه بنت الحسين رضوان الّله عليه و عايشه بنت طلحة را بعقد خود درآورم عبد 
الملك بر زبان آورد كه من تمنا دارم كه فرمان فرماى تمام بالد شوم مانند معاويه عروة گفت من 
طالب چيزى نيستم كه مطلوب شماست بلكه مقصود من زهد است در دنيا و فوز بجنت اعلى در 

اخرى و بحسب تقدير واهب العطيات جماعة مذكوره وفات نيافتند تا هريك بمدعاى خود 
رسيدند و لذا عبد الملك بن مروان ميگفت هركس مسرور ميشود كه مردى از اهل بهشت به بيند 

بايد كه در عروة بن زبير نظر كند و در زمان وليد بن عبد الملك آكله بر پاى عروه برآمد اطبا 
اتفاق نمودند كه عالج اين مرض منحصر در قطع است و در حضور وليد جراحى بقطع آن عضو 
پرداخته عروه اصال حركة نكرد و بعد از آن واقعه هشت سال ديگر زندگانى يافت فوت عروة در 

قريه از نواحى مدينه كه آنرا قرع گويند و از آنجا تا مدينه چهار روزه راه است واقع شد و 
همدرين سال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كه ايضا از جمله 

فقهاى سبعه است و راهب قريش لقب داشت از عالم انتقال نمود و او نبيره برادر ابو جهل بن هشام 
است و چشمش در آخر عمر از حليه بينائى عاطل بود و در همين سال سلمة بن عبد الرحمن بن 



عوف الزهرى كه در سلك علماء زمان منتظم بود وفات يافت و در سنه خمس و سبعين بفرمان 
 حجاج سعيد بن جبير كه 
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بصفت علم و فضيلت و زهد و عبادت موصوف بود و باظهار كرامات و خوارق عادات معروف 
شربت شهادت چشيد و سعيد از عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهم سماع حديث كرده نزد آنجناب 

تحصيل علم تفسير و قراءة نموده بود و در علوم مذكوره خصوصا قراءة قرآن مهارت كامل 
حاصل فرموده چنانچه يكى از سلف روايت كرده كه در ماه رمضان سعيد امامت ما ميكرد و در 
شبى بقراءة عبد الّله بن مسعود قرآن ميخواند و در شبى بقراءة زيد بن ثابت و شبى بقراءة ديگرى 

از اكابر قراء و تمامى آنماه مبارك حال برين منوال جريان داشت و ديگرى گويد كه سعيد در 
مسجد الحرام در يكركعت تمامى قرآنرا ختم كرد در روضة الصفا مسطور است كه در آن اوان 

كه حجاج عبد الرحمن بن محمد بن اشعث را بجانب سيستان و كابل ميفرستاد سعيد را حاكم 
علوفات متجندة گردانيده مصحوب او روان ساخت و چون عبد الرحمن اظهار مخالفت حجاج 

نمود سعيد از وى جدا شد و در آن وقت كه عبد الرحمن شكست يافته بكابل شتافت سعيد رحمه 
الّله باصفهان رفته پنهان گشت و منهيان خبر او را بسمع حجاج رسانيده آن ظالم نامه اى بحاكم 

اصفهان نوشت كه سعيد را نزد من فرست و حاكم اصفهان بنابر اعتقادى كه نسبت بآنجناب داشت 
در خفيه پيغام فرستاد كه ازين شهر بيرون رو كه حجاج ترا ميطلبد و سعيد از آن ديار بآذربايجان 

خراميده مدتى ديگر مخفى روزگار گذرانيد و باالخره از طول انزوا ملول شده بمكه رفت و رحل 
اقامت انداخت و چون خالد بن عبد الّله بحكم وليد در زمين حرم حاكم گرديد بعضى از متوطنان 

مكه سعيد را گفتند كه خالد خالى از شرارتى نيست مناسب آنكه نقل مكان فرمائى سعيد رحمه 
الّله جواب داد كه چندان گريختم كه ديگر از حقتعالى شرم ميدارم كه بگريزم آنچه مقدر باشد 

مرا پيش خواهد آمد و دران اثنا حجاج شنيد كه سعيد بن جبير و عطاء بن مجاهد و طلق بن حبيب 
و عمرو بن دينار پناه بحرم برده اند عرضداشتى نزد وليد فرستاد كه در طايفه از آن مردم كه در 
مخالفت من با ولد اشعث موافقت نموده بودند در مكه نشسته اند التماس آنكه حكم فرمائى تا 

ايشانرا بجزا رسانم و وليد برطبق مدعاى حجاج فرمان داده خالد بن عبد الّله آن چهار عزيز را نزد 
حجاج روان كرد محمد بن جرير الطبرى آورده است كه خالد دو كس را بر سعيد بن جبير موكل 



گردانيد تا او را نزد حجاج برند و بعد از وصول بر بذه يكى از آن دو شخص بنابر مهمى غايب 
گشت و ديگرى بخواب رفته چون بيدار شد گفت اى سعيد مرا در خواب گفتند كه از خون سعيد 

بن جبير ذمه خود را برى گردان اكنون بهر جانب كه خواهى توجه فرماى كه مرا با تو كار نيست 
سعيد گفت اميدوارم كه مآل حال بخير و خوبى مقرون باشد و ازيشان جدا نشد تا پيش حجاج 
رسيد روايت است كه چون نظر حجاج بر آن سعادتمند افتاد از وى بشقى بن كثير تعبير كرده 

بقتلش فرمان فرمود سعيد گفت مرا چندان مهلت ده كه دو ركعت نماز بگذارم حجاج اعونه خود 
 را گفت كه روى او را بجانب قبله نصارى كنيد سعيد فرمود كه (فاينما تولو فثم وجه الّله)
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حجاج گفت كه بر خاكش كشيد سعيد فرمود كه (منها خلقناكم و فيها نعيدكم) حجاج گفت 
گردنش بزنيد آنگاه سعيد كلمه توحيد بر زبان رانده جالد سر مباركش را از بدن جدا ساخت و 

سه نوبت از آن سر بريده كلمه ال اله اال الّله مسموع گشت يكنوبت درست بسمع حاضران رسيد و 
دو نوبت شكسته در تاريخ كامل مسطور است كه چون حجاج سعيد را بقتل رسانيد اختاللى 
فاحش و نقصانى كامل بعقل وى راه يافت و تا آخر عمر بر آنحال بماند و بعضى از مورخان 

آورده اند كه حجاج بعد از شهادة سعيد زيادى از چهل روز زنده نبود و در آن ايام هرگاه بخواب 
ميرفت سعيد را ميديد كه دامن او را فراگرفته ميگفت اى دشمن خداى بچه جهة مرا كشتى نقلست 

كه شخصى حجاج را بعد از وفاتش بخواب ديد و از حالش پرسيد جواب داد كه در عوض 
هركس كه كشته بودم مرا يكنوبت كشتند و بعوض سعيد بن جبير هفتاد بار و هنوز خالص نشده ام 

نعوذ بالّله من سخط الّله مدت حيات سعيد چهل و نه سال يا چهل و هفت سال بود و قبرش در 
واسط مشهور است رحمة الّله عليه رحمة واسعة و هم در اين سال ابو اسحق ابراهيم بن عبد 

الرحمن بن عوف وفات يافت و در همين سال عبد الّله بن الشخير العامرى البصرى كه از حضرت 
امير المؤمنين و عمار بن ياسر سماع حديث كرده بود بعالم آخرت شتافت و همدرين سال فقيه 

عراق ابو عمران ابراهيم بن يزيد النخعى و حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى فوت شدند و 
 اين دو عزيز برشد و تميز و وفور علم و تقوى در ميان فرق برايا مشهور بودند

 ذكر فوت حجاج بن يوسف و موت وليد بن عبد الملك 



افاضل مورخين در مؤلفات صحت قرين آورده اند كه روزى در مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه 
اللّه مذكور مى شد كه جهانرا ظلمت ظلم و بيداد احاطه كرده است و انوار عدل و رشاد از ميان 

جهانيان روى بمغرب آورده زيرا كه وليد در شام و حجاج در عراقين و قره در مصر و عثمان در 
مدينه و خالد در مكه بجور و تعدى مشغولند و عمر دست بدعا بر آورده مخلص اهل اسالم را از 
ظلم ارباب ظالم مسألت نمود و تير دعا بهدف اجابت رسيده حجاج بن يوسف و قرة بن شريك 

در يكماه باتفاق سفر سقر اختيار كردند و متعاقب ايشان وليد نيز فوت شد و عثمان و خالد از 
حكومت مدينه و مكه معزول گشتند نقلست كه چون حجاج پهلو بر بستر ناتوانى نهاد از منجمى 

پرسيد كه در اوضاع كواكب دليل فوت ملكى درين سال هست يا نى منجم گفت عنقريب ملكى 
بميرد كه او را كليب لقب باشد حجاج گفت بخدا سوگند كه مادر مرا در ايام طفوليت كليب 
مى گفت منجم گفت و الّله كه تو خواهى مرد حجاج گفت بارى ترا پيش از خود روان سازم 

آنگاه فرمود تا آن منجم بيچاره را گردن زدند و روايتى آنكه حجاج بعد از شهادت سعيد بن جبير 
بر قتل هيچكس قدرت نيافت در مروج الذهب مرويست كه والده حجاج فارغه نخست زن حارث 

بن كلده بود و ميان ايشان طالق اتفاق افتاده پدر حجاج يوسف بن ابى عقيل ثقفى او را بخواست 
 و چون حجاج متولد
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شد مخرج اسافلش مسدود بود و بمثقب آنرا سوراخ كردند و آن مولود نامحمود پستان نميگرفت 
تا شيطان بصورت طبيبى ظاهر شده گفت تا بزغاله اى را كشتند و خونش بر حجاج ماليدند و روز 

ديگر بزى بقتل رسانيدند و حجاج را در خون آن نشاندند و روز سيم مارى كشته آن طفل را 
بخونش ملطخ ساختند بعد از آن حجاج در صغر سن نيز پيوسته تمناى خونريزى و فتنه انگيزى 
مى داشت و گاهى ميگفت كه هيچ چيز نزد من لذيذتر از قتل نيست عبد الّله بن سهل در كتاب 

اوائل آورده است كه اول كسيكه محمل ساخت و بر آن سوار شد حجاج بود و اول شخصى است 
كه سفاين را بقير بيند و دو بر دو دست مردم نام مواضعى را كه مولد ايشان بود نقش كرد و 

نخست حاكمى كه در مجلس او هزار مايده بيكبار نهادند حجاج است و اول كسى است كه 
مردان و زنانرا در يك زنجير كشيده محبوس گردانيد و زندان بى سقف از جمله مخترعات خاطر 

شوم اوست و چون بمرد پنجاه هزار كس در زندان او بودند سى هزار مرد و بيست هزار زن گويند 



عدد مردمى كه باليقين به تيغ ستم حجاج كشته شدند بصد و بيست هزار رسيد و كميت مقتوالن 
حروب را غير عالم الغيوب كسى نمى دانست فوت حجاج در شوال سنه خمس و تسعين روى 

نمود مدت حياتش پنجاه و چهار سال بود و زمان امارتش بيست سال و در جمادى االولى يا 
جمادى االخرى سنه سته و تسعين وليد نيز از عقب حجاج روان شد در روضة الصفا مسطور است 
كه وليد در آخر عمر ميخواست كه برادر خود سليمانرا از واليت عهد خلع نموده پسر خويش عبد 
العزيز را قايم مقام سازد و سليمان از قبول اين معنى ابا كرده هرچند وليد او را از مسكنش كه رمله 

بود طلب داشت پيش او نرفت آنگاه وليد بنفس خويش متوجه سليمان شد و در راه عزرائيل 
بخدمتش رسيده روح او را مقبوض گردانيد در تاريخ حافظابرو مسطور است كه از وليد بن عبد 

الملك نوزده پسر ماند و اسامى ايشان اينست عبد العزيز محمد عباس ابراهيم يمام خالد عبد 
 الرحمن مبشر مودود ابو عبيده صدقه مروان عتبه عمر روح بشير يزيد يحيى 

 ذكر سليمان بن عبد الملك 

سليمان ابو ايوب كنيت داشت و لقبش بقول حمد الّله مستوفى الداعى الى الّله بود و چون سليمان 
در زمان حكومت خود بتمهيد بساط نصفت و احسان قيام نمود و منصب واليت عهد را بعمر بن 

عبد العزيز تفويض فرمود او را مفتاح الخير گفتند و سليمان در ميان مورخان بفصاحت و بالغت و 
كثرت فهم و فطانت اشتهار دارد اما گويند كه او را با كل و شرب نزهتى تمام بود چنانچه روزى 
احشاء سى بره بريان را با سى نان تنك بكار برد و چون شيالن كشيدند بيش از هريك از حضار 

مجلس طعام خورد و او ميفرمود تا شبها طبقهاء حلوا بر باالى سرش مى نهادند و در هرمحل از 
شب كه بيدار ميشد از آنها تناول مينمود و در بعضى از تواريخ مذكور است و العهدة على الراوى 
كه سليمان روزى صد رطل طعام خوردى بسنگ عراق و بسيار بودى كه مرغ بريان گرم پيش او 

 آوردندى او صبر نكردى 
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كه خنك شود و بآستين مرغ را گرفته بخوردى وفات سليمان در عاشر صفر سنه تسع و تسعين 
روى نمود مدت سلطنتش دو سال و هشت ماه بود و اوقات حياتش چهل و پنج سال و بعضى از 

مورخان گفته اند از تاريخ گزيده چنان مستفاد ميگردد كه جعفر پدر خالد برمكى بوزارت سليمان 



مشغولى ميفرمود و زر جعفرى بوى منسوب است و در بعضى ديگر از كتب مسطور است كه ليث 
 بن ابى رقيه وزير سليمان بود و العلم عند الّله تعالى 

 گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان حكومت سليمان 

بثبوت پيوسته كه چون سليمان در ممالك عالم نافذ فرمان گشت كما ينبغى بضبط و ربط مهمات 
پرداخته يزيد بن مهلب را در عراق عرب حاكم ساخت و اكثر عمال ظالم وليد را معزول گردانيده 
در هرشهرى عاملى عادل نصب فرمود و در مبادى حكومت سليمان حاكم خراسان قتيبة بن مسلم 

داعيه كرد كه اشراف و اعيان آن مملكت را با خود متفق ساخته لواء مخالفت سليمان برافرازد 
سبب اين داعيه آنكه در آن اوان كه وليد خاطر بر خلع سليمان و واليت عهد پسر خود عبد العزيز 

قرار داده بامراء اطراف در آن باب مكتوبات نوشت قتيبه بخالف اكثر حكام آن معنى را قبول نمود 
بناء على هذا چون سليمان بر مسند ايالت نشست قتيبه از وى خايف گشته از سرداران آنجائى 

التماس اتفاق فرمود اما آن جماعت ابن ملتمس را سمع اجابت نشنوند و بين الجانبين غبار نقار 
ارتفاع يافته عظماء خراسان عزم جزم كردند كه وكيع بن اسود تميمى را بر خود امير ساخته قتيبه 

را از آن امر معاف دارند و قتيبه را اين معنى معلوم شده قاصدى فرستاد تا وكيع را نزد او برد و 
وكيع تمارض نموده اضطراب قتيبه در طلب زياده گشت عاقبت وكيع با اتباع خود سوار شده 
بطرف سراپرده قتيبه تاخت و آتش قتال اشتعال يافته خرمن عمر قتيبه و يازده كس از اوالد و 

اخوان او محترق شد و وكيع رؤس ايشانرا پيش سليمان فرستاد و در سنه سبع و تسعين سليمان 
امارت خراسان را نيز به يزيد بن مهلب داد و يزيد بدان واليت رفته لشكر فراوان فراهم كشيده 

بطرف جرجان شتافت و آن خطه را بضرب شمشير در حيطه تسخير آورد آنگاه بجانب طبرستان 
روانشد و اصبهبد كه والى آن واليت بود با لشكر باران عدد درصدد حرب يزيد آمده مقدمه سپاه 

اسالم را منهزم گردانيد در اين اثنا خبر به يزيد رسيد كه جرجانيان آغاز مخالفت كرده بعضى از 
مسلمانانرا بقتل رسانيده اند الجرم وسيله انگيخت تا اصبهيد از مقام جنگ و جدال گذشته قبول 

نمود كه هفتصد هزار درم و چهار صد خروار زعفران و چهار صد غالم كه بر سر هرغالمى طبقى 
از سيم كه طيلسان و شقه از حرير بر آن پوشيده باشد نزد يزيد فرستد تا بازگردد و يزيد مبانى 
مصالحه را استحكام داده بطرف جرجان مراجعت نمود و مرزبان كه والى آن واليت بود تاب 



محاربه نياورده در يكى از قالع تحصن جست و يزيد بمحاصره مشغولى نموده بعد از هفت ماه 
 قلعه را مفتوح گردانيد و مرزبان را با اتباع كشته بسيارى از ساير جرجانيان را مقتول ساخت و چون 
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او را از استعمال شمشير صورت مالل روى نمود فرمان فرمود تا دوازده هزار كس از مخالفان را 
بحلق آويختند و غنايم موفور و اموال نامحصور درين سفر نصيب يزيد و لشگريانش گرديد و در 

سنه مذكوره طلحة بن عبد الّله بن عوف الزهرى كه بصفت فقاهت و سخاوت اتصاف داشت و 
قاضى مدينه بود از عالم انتقال نمود و همدرين سال قيس بن ابى حازم البجلى الكوفى كه در 

سلك علماء انتظام داشت و صحبت جمعى از اصحاب پدر را دريافته بود فوت شد عمرش را از 
صد سال زياده گفته اند و در همين سال سليمان حج اسالم گذارده در منزل وادى القرى ابو عبد 

الرحمن موسى بن نصير االعرج كه در مالزمتش بود وفات يافت و جمال حال موسى بزيور علم و 
حزم و دليرى در ميدان رزم تزئين داشت و مملكت اندلس و اكثر بالد مغرب باهتمام او مفتوح 

گشت و در سنه ثمان و تسعين سليمان بن عبد الملك بدابق كه از توابع قنسرين است رفت و برادر 
خود مسلمة بن عبد الملك را كه از غايت صفرت لون و نحافت بدن جراد صفر لقب يافته بود 

بغزو روم نامزد كرد و مسلمه در آن واليت بجهاد اشتغال داشت تا زمانى كه عمر بن عبد العزيز بر 
مسند خالفت نشسته او را طلب فرمود و درين سال ابو عمرو الشيبانى الكوفى كه با امير المؤمنين 

على رضوان الّله عليه و عبد الّله بن مسعود رضى الّله عنه صحبت داشته بود و اوقات حياتش بصد و 
بيست سال رسيده متوجه عالم آخرت گرديد و هم درين سال ابو هاشم عبد الّله بن محمد الحنفيه 

رضى الّله عنه از منزل فنا بجهان بقا انتقال فرمود و بروايتى كه امام يافعى بصحتش اشارت نموده 
در همين سال عبيد الّله بن عبد الّله بن عتبة بن مسعود الهذلى كه در سلك فقهاء سبعه مدينه انتظام 
داشت فوت شد و همدرين سال عمرة فقيهه بنت عبد الرحمن االنصارية وفات يافت و در سنه تسع 

و تسعين بقول صحيح ابو االسود ظالم بن عمرو الدئلى البصرى جهان گذران را بدرود كرد و ابو 
االسود از جمله اعيان اصحاب امير المؤمنين على سالم الّله عليه بود و بتعليم آن حضرت وضع علم 

نحو نمود و در تاريخ يافعى از خليفة بن خياط مرويست كه در آخر ايام خالفت شاه واليت عبد 
الّله بن عباس رضى الّله عنهما از بصره بجانب حجاز رفت و ابو االسود را بنيابت خويش در آن 
مملكت تعيين فرمود و ابو االسود بحكومت بصره اشتغال داشت تا وقتى كه امير المؤمنين على 



شهادت يافت گويند كه در آن اوقات شبى ابو االسود شنيد كه سائلى ميگفت كه كيست كه طعام 
دهد گرسنه را او را طلبيده سير ساخت و چون سائل قصد بيرون رفتن كرد ابو االسود گفت 

هيهات من ترا اطعام نكردم مگر بدانجهة كه امشب مسلمانان را ايذا نكنى آنگاه او را قيد كرده تا 
صباح نگاهداشت مدت عمر ابو االسود هشتاد و پنج سال بود و در همين سال نافع بن جبير بن 

مطعم النوفلى و برادرش محمد بن جبير بن مطعم كه در سلك اعيان علماء قريش منتظم بودند از 
عالم انتقال نمودند و همدرين سال عبد الّله بن محيريز الجمحى المكى كه از جمله عباد زمان خود 

 بود و در بيت المقدس بسر ميبرد روى بجهان جاودان آورد
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 ذكر وفات سليمان بن عبد الملك و بيعت عمر بن عبد العزيز

در اوايل سنه تسع و تسعين بموضع دابق مرض ذات الجنب بر سليمان استيال يافته دانست كه وقت 
رحلت است بنابرآن قصد كرد كه يكى از اوالد خود را بواليت عهد نامزد گرداند و چون 

فرزندانى كه همراه داشت مجموع صغير السن بودند بعضى از ناصحان با وى گفتند كه اگر امر 
سلطنت را بكودكى تفويض فرمائى احتمال قريب دارد كه از عهده آن خطب كبير بيرون نتواند 

آمد و خاليق در تفرقه افتند سليمان گفت پسرم داود قابل اين امر است جواب دادند كه او در 
خدمت برادرت مسلمه در ممالك روم است و حيات و ممات او غيرمعلوم است آنگاه سليمان 

باستصواب اصحاب نيكوخواه عمر بن عبد العزيز را بدان مهم نامزد كرده مقرر ساخت كه بعد از 
وى يزيد بن عبد الملك والى باشد و نام عمر را بر كاغذى نوشته آنرا بر جاء بن الحيات داد و 

گفت اين نوشته را بنظر خويشان من رسان و بگوى كه با كسى كه نامش درين صحيفه مكتوب 
است بيعت نمائيد و رجا بموجب فرموده عمل نموده معارف بنى اميه گفتند كه ما ميخواهيم كه 
امير المؤمنين را به بينيم و آنچه فرمايد بتقديم رسانيم و رجا آن طايفه را نزد سليمان برده سليمان 

گفت با كسى كه نامش را درين وثيقه نوشته ام بيعت كنيد و ايشان بامتثال امر مبادرت نمودند رجا 
گويد كه بعد از آن عمر بن عبد العزيز پيش من آمده گفت اگر ترا معلوم شده كه واليتعهد را 

بمن مفوض ساخته اعالم نماى تا استعفا كنم جواب دادم كه از افشاء اين سر مرا معذور دار و پس 
از بيرون رفتن آنجناب هشام بن عبد الملك آمده از آن مهم استفسار نمود و من همان جواب كه با 



عمر گفته بودم با وى گفتم و هشام دست بر دست كوفته گفت اگر اوالد عبد الملك از نعمت 
خالفت محروم گردند فتنه بسيار پديد آيد و چون سليمان وفات يافت رجاء بن حيات قبل از 

اشتهار فوت او بمسجد جامع شتافت و خاليق را جمع كرده گفت فرمان امير المؤمنين چنانست كه 
كرت ديگر با شخصى كه نامش درين صحيفه قلمى شده بيعت كنيد و مردم مبايعت نموده رجاء 

وفات سليمان را ظاهر كرد و صحيفه را بآواز بلند بخواند و چون بنام عمر رسيد هشام آواز برآورد 
كه من ازين بيعت بيزارم رجا گفت اگر خالف كنى سرت از تن بردارم و هشام بالضرورة دم 

دركشيد در روضة الصفا مسطور است كه از غرايب اتفاقات آنكه روزى سليمان از عقب جنازه 
يكى از اعيان شام رفته خاكى را كه از لحد آن ميت بيرون آورده بودند ببوئيد و گفت چه پاكيزه 

 خاكى است و عجب بوى خوش دارد و هفته ديگر در پهلوى قبر او را دفن نمودند

 ذكر عمر بن عبد العزيز بن مروان عليه الرحمة و الغفران 

باتفاق مورخان دانشور مادر عمر ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الّله عنه بود و 
آنجناب ابو حفص كنيت داشت و چون سم ستورى بسر مباركش رسيده شكسته بود او را شدخ 

 بنى اميه ميگفتند و بقول حمد الّله مستوفى المعتصم بالّله نيز از جمله القاب 
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آنجناب است و نقش خاتمش اين كلمه بود كه عمر يؤمن بالّله و چون عمر بن عبد العزيز رحمة 
الّله عليه بر جاده محبت اهل بيت رسول صلى الّله عليه و سلم ثابت قدم بود در ايام خويش مزرعه 

فدك را بسادات بازگذاشته منتسبان دودمان شاه مردانرا رعايتها فرمود و بخالف اباء و اقرباء 
خويش خطبا را از لعن امير المؤمنين على و اوالد امجاد آنحضرت منع نمود و آنچه خلفاء سابق و 

عظماء بنى اميه بظلم و تعدى از مردم گرفته بودند همه را بصاحبانش رد فرمود و عمر رحمه الّله 
در ايام خالفت از بيت المال روزى زياده از دو درم تصرف نكردى و در ديوان مظالم بر خاك 

نشسته جامه بتكلف نپوشيدى در روضة الصفا از صاحب مناقب و مفاخر امام محمد الباقر رضوان 
عليه مرويست كه فرمود كه در ميان هرقومى مردى صالح نيكوكردار مى باشد و بهترين بنى اميه 
عمر بن عبد العزيز است و از فاطمة بنت الحسين بن على المرتضى على المصطفى و عليهم سالم 

الّله تعالى منقولست كه پيوسته زبان بستايش عمر گشادى و گفتى كه اگر او زنده بودى ما را 



بهيچكس حاجت نيفتادى وفات عمر در ماه رجب سنه احدى و مائه در دير سمعان واقع شد مدت 
خالفتش دو سال و پنج ماه بود و اوقات حياتش بقول جمهور مورخان چهل سال و بزعم حمد الّله 

 مستوفى سى و سه سال بوزارت عمر سليمان بن نعيم قيام مينمود

 گفتار در بيان بعضى از وقايع و احوال على سبيل االيجاز و االجمال 

در سير السلف و بعضى ديگر از نسخ اهل شرف مسطور است كه چون اعيان شام از دفن سليمان 
بن عبد الملك بازپرداختند اصحاب اصطبل اسبان تازى نژاد نزد عمر آوردند كه بر هركدام خواهد 

سوار شود عمر فرمود كه مرا همان استر كه سابقا بر آن سوارى ميكردم كفايتست و بر همان االغ 
نشسته بمسجد جامع تشريف برد و بر منبر برآمده گفت ايها الناس من بخالف رضاء خود باين امر 

يعنى خالفت مبتال شده ام اكنون رقاب شما را از بيعت خود متبرا گردانيدم پس هركس را كه 
خواهيد بر مسند ايالت بنشايند مردم از اطراف و جوانب آواز برآوردند كه ما ترا اختيار كرديم يا 

امير المؤمنين و بامارت تو رضا داديم و غير ترا نميخواهيم و عمر بعد از شنيدن اين سخنان زبان 
باداى حمد و ثناى الهى و درود حضرت رسالت پناهى گشاده فرق انام را بطاعت و پرهيزگارى و 

احسان و كم آزارى داللت نمود و از منبر فرود آمده متوجه منزل خود شد بعضى از مالزمان گفتند 
يا امير المؤمنين بدار الخالفت بايد رفت فرمود كه اهل بيت ابو ايوب در آنمقام بتعزيت اشتغال 

دارند و حاال همان خانه من بسنده است و مادام كه متعلقان سليمان بطوع و رغبت قصر خالفت را 
خالى نكردند بدانجا نرفت و چون عمر بر مسند خالفت متمكن شد مسلمة بن عبد الملك را كه در 

آن اوان با فوجى از مسلمانان بمحاصره استنبول مشغول بود بازطلبيد و مسلمه مراجعت نموده از 
 متابعتش گردن نه پيچيد و عمر در مبادى ايام ايالت يزيد بن 
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مهلب را از امارت خراسان معزول ساخته جراح بن عبد الّله را بجايش فرستاد و چون يزيد بجانب 
شام طى مسافت نموده بنهر معقل رسيد والى مصر باشارت عمر او را مقيد گردانيده بدمشق روان 

ساخت و عمر يزيد را بمالى كه از جرجان و طبرستان گرفته بود و برطبق دلخواه خود صرف 
نموده مؤاخذه نمود و فرمود كه آن اموال حق مسلمانان است من نتوانم كه آنرا نستانم و يزيد از 

اداء آن عاجز گشته در زندان حلب محبوس شد و در زمانى كه مرض بر ذات عمر استيالء داشت 



بنابرآنكه از يزيد بن عبد الملك خائف بود بگريخت و در سنه مائه هجرى عمر خطبا را از طعن و 
سب امير المؤمنين عليه السالم و اهل بيت سيد المرسلين صلى الّله عليه و سلم منع نمود و فرمود كه 

 (ربنَا اغْفرْ لَنا و لإِخْواننَا الَّذينَ سبقُونا بِالْإِيمانِ و ال درعوض آنسخنان مستنكر اين آية را بخوانند كه 
(يمحر ؤُفر نا إِنَّكبنُوا رينَ آملَّذا للي قُلُوبِنا غلْ فعو درين سال آغاز دعوت و بيعت بنى عباس تَج 

واقع شد و باعث اين امر آن بود كه ابو هاشم عبد الّله بن محمد بن حنفيه را رضى الّله عنه كه از 
كبار فضالء علويه بود سليمان ابن عبد الملك در شير زهر داد و ابو هاشم احساس اين مكيدة 
نموده بسراة رفت و با محمد بن على بن عبد الّله بن عباس مالقات فرموده گفت نزد اهل بيت 

بتحقيق پيوسته كه سلطنت از بنى اميه باوالد تو انتقال خواهد يافت بايد كه بامر دعوت اشتغال 
نمائى و ابو هاشم هم در آن ايام وفات يافته شيعه او با محمد بيعت كردند و طلب خالفت در 

ضمير محمد راسخ شده در سنه مذكوره داعيان بخراسان و ديگر اطراف جهان فرستاد تا خاليق را 
به بيعت آل عباس دعوت نمايند از آنجمله ابو عكرمه سراج را با دو شخص ديگر بخراسان ارسال 

داشت و ميسره را بعراق و ابو عكرمه كه او را ابو محمد الصادق نيز ميگفتند بمشورت ميسره 
دوازده نقيب در بالد خراسان متفرق گردانيد تا بامر دعوت پردازند و يكى از ايشان سليمان بن 

كثير بود و ديگرى قحطبة بن مسيب و در سنه مذكوره ابو امامه اسعد بن سهل بن حنيف االنصارى 
كه در زمان حيات رسول صلى الّله عليه و سلم قدم از كتم عدم بصحراى وجود نهاده بود از عالم 

انتقال نمود و همدرين سال و قيل فى سنة عشر و مائه ابو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى الليثى در 
مكه وفات يافت قال اليافعى و هو آخر من رأى النبى صلى الّله عليه و سلم موتا و يروى عنه هذا 

البيت و ما شاب رأسى عن سنين تتابعت* على و لكن شيبتنى الوقايع) و در همين سال سالم بن ابى 
جعد الكوفى كه از مشاهير محدثانست فوت شد و ايضا درين سال خارجة بن زيد بن ثابت 

االنصارى كه يكى از فقهاء سبعه مدينه است بعالم آخرت نقل كرد و همدرين سال ابو عثمان عبد 
الرحمن الزيدى البصرى وفات يافت و ابو عثمان در زمان حيوة رسول صلى الّله عليه و سلم ايمان 

آورده زكوة بعمال آنحضرت داد اما بشرف مالقات سيد كاينات عليه افضل الصلوات مشرف 
نگشت و دوازده سال با سلمان (رض) مصاحبت داشت در تاريخ گزيده مسطور است كه ابو 

عثمان از بنى قضاعه بود و در كوفه اقامت مينمود ليكن بعد از واقعه كربال بر زبان آورد كه در 
ميان مردمى كه بقتل اهل بيت رسول الّله صلى الّله عليه و سلم جسارت نمايند نتوان بود و از آنجا 

 ببصره شتافت اوقات 
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حيوتش بروايت ابن جوزى و امام يافعى صد و سى سال است و در همين سال شهر بن حوشب 
االشعرى كه نزد عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما قرآن خوانده بود از عالم انتقال نمود و 

همدرين سال مسلم بن يسار كه در سلك عباد و فضالء بصره انتظام داشت علم عزيمت بصوب 
عالم عقبى برافراشت و در همين سال عيسى بن طلحة بن عبيد الّله التيمى كه از جمله عقال و 

اشراف قريش بود فوت شد و در سنة احدى و مائه شوذب خارجى يشكرى با هشتاد نفر در نواحى 
كوفه خروج نمود و عمر بن عبد العزيز بعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كه در آن 

وقت حاكم كوفه بود نامه نوشت مضمون آنكه مرد هشيار كارديده را بدفع خوارج نامزد كن 
بشرط آنكه مسلمانان تلف نشوند و عبد الحميد محمد بن جرير بن عبد الّله البجلى را با دو هزار 
سوار بسر شوذب كه او را بسطام نيز گويند فرستاد و پيش از آنكه محمد و شوذب باهم محاربه 

نمايند از جانب عمر بن عبد العزيز نامه بشوذب رسيد مضمون آنكه چنان استماع افتاد كه خروج 
تو از براى تعصب دين است اگر چنين باشد بيا تا با يكديگر مناظره كنيم و برطبق صالح اهل 

اسالم عمل نمائيم بسطام بعد از مطالعه نامه خليفه انام گفت كه عمر از سر انصاف سخن ميگويد 
آنگاه عاصم نامى را با ديگرى از بنى يشكر بدار الخالفه روانه گردانيد و عمر از آن دو نفر پرسيد 

كه سبب خروج شما چيست جواب دادند كه از ايالت تو شكايتى نداريم زيرا كه طريق عدل و 
انصاف مسلوك ميدارى و اگر يك سخن ما را بسمع رضا جاى دهى شرايط متابعت بجاى آوريم 
عمر گفت آن سخن كدام است آن دو شخص گفتند كه چون تو مخالفت اعمال و افعال بنى اميه 
كرده و آن اطوار ناپسنديده را مظالم نام نهاده اى و سالك طريق هدايت گشته اى بايد بر ايشان كه 

سلوك راه ضاللت مينمودند لعنت كنى عمر گفت هرچند مطلوب شما ازين سخن آخرتست نه 
دنيا اما خطا كرده ايد زيرا كه ايزد تعالى پيمبر خود را بلعنت مامور نگردانيده و لعن بر اهل عصيان 

واجب نيست و اگر شما برعكس اين اعتقاد داريد موافق مدعاى خود باقامت دليل قيام نمائيد و آن 
دو شخص سخن بجاى ديگر برده گفتند يا امير المؤمنين چون مى بينى مرديرا كه حاكم 

مسلمانانست و بصفت عدل و انصاف اتصاف دارد و بعد از خود امر امارت را بكسى حواله ميكند 
كه ميداند كه ظلم خواهد كرد عمر گفت چنين شخصى از جمله خطاكارانست ايشان گفتند پس 
تو چرا سرانجام مهمام انام را حواله يزيد بن عبد الملك ميكنى با آنكه بر تو ظاهر است كه يزيد 



بظلم نفس و ساير اطوار ناپسنديده موصوفست عمر از استماع اين سخن گريان شد و گفت سه 
روز مرا مهلت دهيد تا درين باب فكرى كنم رسوالن گفتند اكنون پيش ما بيقين پيوست كه تو 

امام عادلى و چون بنى اميه ازين مكالمه وقوف يافتند توهم نمودند كه مبادا عمر شخصى را 
ولى عهد سازد كه از آن قوم نباشد الجرم يكى از خدمش را فريفتند تا او را زهر داد و عمر پهلو بر 
بستر ناتوانى نهاده در ماه رجب سنه مذكوره وفات يافت رحمة الّله عليه رحمة واسعة ذكر يزيد بن 

عبد الملك جد پدرى يزيد مروان بن حكم است و جد مادرى او يزيد بن معاويه الجرم شرارت 
 موروثى 
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در وى تاثير نمود و چون بر مسند حكومت نشست در تغيير اطوار پسنديده عمر بن عبد العزيز 
كوشيد و عمال عادل او را معزول ساخته عامالن ظالم منصوب گردانيده و كنيت يزيد ابو خالد بود 
و لقبش بقول حمد الّله مستوفى القادر بصنع الّله و او مدت چهار سال و كسرى حكومت نموده در 

ماه شعبان سنه خمس و مائه درگذشت و بعضى از مورخان در احدى و عشرين ربيع االول سنه 
 مذكوره گفته اند اوقات حياتش چهل سال بود و اسامة بن زيد بامر وزارتش قيام مينمود

 گفتار در مآل حال شوذب و ذكر خروج اوالد مهلب 

چون خبر فوت عمر بن عبد العزيز بسمع والى كوفه عبد الحميد رسيد بمحمد بن جرير نامه تحرير 
نمود كه در محاربه شوذب مسارعت نمايد و محمد مستعد قتال گشته شوذب گفت ظاهرا آنمرد 
صالح يعنى عمر بن عبد العزيز وفات يافته كه اين شخص قبل از مراجعت رسوالن ما در امر قتال 

استعجال مينمايد آنگاه بتعبيه سپاه پرداخته و تيغ جالدت آخته محمد را منهزم ساخت و يزيد 
برينمعنى وقوف يافته چند كرت جنود نامعدود بدفع شوذب نامزد كرد و در جميع الحروب 

شوذب غالب گشته آخر االمر سعيد بن عمرو الجرشى با ده هزار سوار تيغ گذار بمقاتله آن طايفه 
مامور شد و شوذب در آن جنگ نيز آثار مردانگى و شجاعت بظهور رسانيده عاقبت با اكثر 

متابعان بقتل آمد و در سنه اثنى و مائه يزيد بن مهلب كه از زندان حلب گريخته بود در بصره 
بمعاونت جمعى از هواخواهان خروج نمود و عدى بن ارطاة را كه حكومت آن واليت تعلق باو 

ميداشت بعد از محاربه گرفته محبوس گردانيد آنگاه با سپاه رزم خواه بجانب واسط حركت كرد و 



چون يزيد بن عبد الملك از كيفيت آن حادثه آگاه شد برادر خود مسلمة بن عبد الملك و عباس 
بن وليد را با لشكر بسيار بدفع يزيد بن مهلب نامزد نمود و در نواحى واسط تالقى فريقين دست 

داده غبار جنگ و شين ارتفاع يافته بعد از كوشش بسيار بصريان قرار بر فرار داده نسيم فتح و ظفر 
بر پرچم علم مسلمه و زيد و يزيد با اكثر برادران كشته گشته مفضل بن مهلب ببصره شتافت و 

فوجى از گريختگان بر وى جمع آمده مسلمه هالل بن اعور تميمى را با سپاه بال انتها باستيصال آل 
مهلب روان خاست و چون ايشان طاقت مقاومت شاميان نداشتند در كشتى نشسته بطرف هرموز 
گريختند زيرا كه در آنحدود حصارى استوار بود و يزيد بن مهلب آنرا بوداع بن حميد االزدى 

سپرده باو گفته بود كه اگر مرا واقعه پيش آيد و اهل بيت من پناه بدينجانب آورند ايشانرا باين قلعه 
دراورى و چون اخوان و اوالد و اهل بيت يزيد بن مهلب بنواحى آن قلعه رفتند وداع از غايت 

بى مروتى آن جماعت را بقلعه راه ندادند ايشان فرزندانرا وداع كرده در غايت عجز و اضطرار در 
بيرون آن حصار نشسته بودند كه ناگاه سپاه شام دررسيدند و مفضل و زياد و عبد الملك و مروان 

 ابناى مهلب و معاوية بن يزيد بن مهلب منهال بن علية بن مهلب و عمرو و مغيره 
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پسران قبيصة بن مهلب را بكشتند و نعمان بن ابراهيم بن مالك اشتر و محمد بن اسحق بن اشعث را 
با عورات اسير كرده مع رؤس مقتوالن پيش مسلمه فرستادند مسلمه اسيران را بنابر نذرى كه كرده 

بود بصد هزار درم بجراح بن عبد الّله حكمى فروخت اما آن وجه را نطلبيد پوشيده نماند كه آل 
مهلب در ميان اشراف و اعيان بجود و سخاوت اشتهار تمام داشته اند و شعرا در مدايح ايشان قصايد 
غرا بر لوح بيان نگاشته اند در تاريخ يافعى مسطور است كه اجمع علماء التاريخ انه لم يكن فى دولة 

بنى اميه اكرم من بنى المهلب لم يكن فى دولة بنى العباس اكرم من برامكه و از جمله اوالد مهلب 
يزيد و زياد و مدرك در يكسال متولد شده بودند و يكبار كشته گشتند و مدت عمرشان چهل و 
هشت سال بود و در سنه مذكوره يعنى اثنى و مائه يزيد بن عبد الملك امارت عراق و خراسان را 
بعمرو بن هبيره داد و عمرو سعيد بن عمرو الجرشى را از قبل خويش بخراسان فرستاد و سعيد بعد 

از ضبط خراسان فى سنه ثلث و مائه لشكرى بماوراء النهر ارسالداشت تا اهالى آن واليت را كه سر 
از حلقه مصالحه پيچيده جزيه نميدادند بار ديگر مطيع و منقاد گردانيدند و در سنه اربع و مائه 



عمرو بن هبيره بسعايت بعضى از اهل حسد سعيد بن عمرو را از آن عمل معزول كرده مسلم بن 
 سعيد بن اسلم الكالبى را قايم مقامش ساخت 

 ذكر بعضى از اكابر انام كه ايام حيات ايشان در زمان ايالت يزيد بنهايت انجاميد

در سنه احدى و مائه بروايت اكثر مورخان حسن بن محمد بن حنفيه رضوان الّله عليهما بجنت 
اعلى انتقال نمود و جمال حال حسن بوفور علم و عقل مزين و محلى بود و همدرين سال ابراهيم 

ابن جبير المدنى و ابراهيم بن عبد الّله بن سعيد بن عباس الهاشمى قطامى كه از جمله مشاهير شعراء 
عربست و بشير بن بشار المدنى الفقيه و عبد الرحمن بن كعب بن مالك االنصارى و ابو بكر بن 

موسى االشعرى وفات يافتند و احوال اين جماعت چيزى كه اليق بسياق اين كتاب تواند بود 
بوضوح نه پيوست بنابرآن بمجرد تعداد اسامى ايشان اختصار نمود و همدرين سال عايشه بنت 

طلحة بن عبيد الّله التيمية كه يكى از عقيلتى قريش است و مصعب بن زبير مدتها در تمناى او بود 
باالخره بمبلغ صد هزار دينار او را عقد فرمود از عالم انتقال نمود و در سنه اثنى و مائه يزيد بن ابى 
مسلم الثقفى كه كاتب حجاج بود و در ميدان فصاحت و كتابت و عقل و فراست گوى مسابقت از 

امثال و اقران مى ربود وفات يافت گويند كه نوبتى سليمان بن عبد الملك يزيد بن ابى مسلم را 
گفت كه ايامى بينى صاحب خود يعنى حجاج را كه در قعر جهنم فرورفته و در ميان شعالت نيران 
منزل گرفته يزيد گفت همچنين مگوى يا امير المومنين بدرستى كه حجاج دشمن ميداشت دشمن 

شما را و با دوست شما دوست بود پس او در روز قيامت بر يمين عبد الملك و بر يسار وليد 
خواهد بود و او را خواهند برد بجائى كه دوست دارد و بروايتى گفت كه حجاج را در ميان پدر و 

 برادر تو حشر خواهند كرد و سليمان 
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از طالقت لسان يزيد متعجب گشته گفت قاتله الّله ما اوفى لصاحبه و همدرين سال بخراسان 
ضحاك بن مزاحم الهاللى كه در علم تفسير و فقه ماهر بود فوت شد در تاريخ امام يافعى مسطور 
است كه در مكتب ضحاك سه هزار كودك جمع گشته بتعلم اشتغال مينمودند و در سنه ثلث و 

مائه عطاء بن يسار كه فقيه مدينه و غالم ام المومنين ميمونه بود وفات يافت و او مدت هشتاد سال 
عمر داشت و همدرين سال ابو الحجاج مجاهد بن جرة المكى كه در سلك اعاظم انتظام داشت در 



حين سجده كردن فوت شد در تاريخ امام يافعى از مجاهد مسطور است كه گفت سه نوبت نزد 
عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما بقرائت قرآن قيام نمودم مدة عمر مجاهد هشتاد و سه سال بود و 

در همين سال مصعب بن سعد بن ابى وقاص الزهرى و موسى بن طلحة بن عبيد الّله التيمى كه از 
جمله محدثان زمان خود بودند از عالم انتقال نمودند در تصحيح المصابيح مسطور است كه موسى 
بن طلحه تابعى جليل القدر كان يسمى المهدى فى زمانه ولد فى زمن النبى صلى الّله عليه و سلم و 

هو سماه موسى) و همدرين سال زيد بن االصم العامرى كه پسرخاله ابن عباس رضى الّله عنهما بود 
و از خاله خود ام المؤمنين ميمونه روايت داشت وفات يافت و در سنه اربع و مائه بروايت صحيح 
ابو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبى الكوفى كه بوفور علم و فضل در ميان ارباب اخبار اشتهار دارد 
بعلت فجأة عالم آخرت را منزل ساخت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه جد شعبى از اعاظم 
يمن بود و او از جمله عظماء تابعين و اكابر علماء مسلمين است از شعبى مرويست كه گفت عبد 
الملك بن مروان در ايام ايالت خود مرا برسم رسالت نزد پادشاه روم فرستاد و چون من با قيصر 

مالقات نمودم از هيچ چيز سؤال نكرد مگر آنكه بر وجه صواب جواب گفتم با وجود آنكه معهود 
نبود كه ملك روم رسل را در آن ديار نگاهدارند قيصر مرا آنمقدار توقيف نمود كه ملول شدم و 

بعد از آنكه رخصت انصراف ارزانى داشت پرسيد كه تو از اهل بيت مملكتى گفتم نى من مردى ام 
عرب آنگاه رقعه سربمهر تسليم من كرده گفت چون نزد عبد الملك رسى و از اداء رسالت فارغ 
گردى اين رقعه را بوى رسان و من بخدمت عبد الملك رفته و سخنان ملك روم را عرض نموده 

از آن رقعه فراموش كردم در وقتى كه از مجلس بيرون آمدم آنمعنى بخاطرم رسيده بازگشتم و 
رقعه را بدو دادم عبد الملك آنرا مطالعه نموده مرا گفت پيش از آنكه قيصر اين نوشته را بتو دهد 

هيچ سخنى از تو پرسيد گفتم سؤال كرد كه تو از اهل بيت مملكتى جواب دادم كه نى من مردى ام 
از عرب آنگاه از پيش عبد الملك بيرون رفتم و مرا از در سرا بازگردانيده گفت ميدانى كه در اين 
رقعه چه نوشته است گفتم نى پس رقعه را بمن داد ديدم كه در آنجا نوشته است كه تعجب ميكنم 

از قومى كه مثل اين شخص در ميان ايشان باشد و ايشان غير او كسى را بر خود حاكم سازند 
الجرم متغير شدم و بعرض عبد الملك رسانيدم كه و الّله اگر من مى دانستم كه اين چنين سخنى 

درين رقعه مرقوم است آنرا نزد تو نمى آوردم عبد الملك گفت ميدانى كه بچه جهت اين رقعه را 
 نوشته است گفتم نى گفت حسد برده است بر من كه مثل تو كسى دارم و اراده كرده است كه من 
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ازين سخن انديشناك شده ترا بكشم و اين حديث بقيصر رسيده گفت (ما اردت اال ما قال) و از 
شعبى منقولست كه گفت زياده بر پانصد كس را از صحابه مالزمت كردم و از آنجمله يكى امير 
المؤمنين على بن ابى طالب است عليه السالم مدت حيات شعبى بروايتى هفتاد و هفت و بقولى از 
هشتاد سال متجاوز بود و در سنه مذكوره خالد بن معدان الفقيه كه بزهد و عبادت اتصاف داشت 
وفات يافت گويند كه او هرروز چهل هزار بار تسبيح ميگفت و هفتاد كس را از صحابه دريافته 

بود و بروايتى همدرين سال عامر بن سعد بن ابى وقاص فوت شد و بقول بعضى از ارباب اخبار در 
همين سال ابو بردة عامر بن ابى موسى االشعرى كه بعد از وفات شريح قاضى بقضاء واليت كوفه 

منصوب گشته بود بقضاء اجل گرفتار شده دست تقدير سجل حياتش طى نمود و در سنه خمس و 
مائه عبد الرحمن الخزاعى كه مشهور است بكثير عزه فوت شد و كثير از جمله اجله شعراء عربست 

و بنابرآنكه نسبت بغرة بنت جميل بن حفص الغفار تعشق ميورزيد و در آن باب اشعار بسيار در 
سلك نظم كشيد بكثير غره اشتهار يافت و كثير باتفاق مورخان عرب شيعى مذهب بود و مع ذلك 

با ملوك بنى اميه مصاحبة مينمود و ايشان بسبب حسن طبع و جودة ذهنى كه داشت متعرض او 
نمى گشتند در تاريخ امام يافعى از ابن قتيبه مرويست كه روزى كثير بر عبد الملك بن مروان 

درآمد و عبد الملك او را مخاطب ساخته گفت يا كثير بحق على بن ابى طالب رضى الّله عنه ترا 
سوگند مى دهم كه راست بگوى كه هرگز از خود عاشق تر كسى ديده اى كثير گفت يا امير 

المؤمنين اگر بحق خود نيز مرا سوگند مى دادى راست ميگفتم آنگاه كثير گفت روزى در بعضى 
از بيابانها ميگشتم ناگاه ديدم كه كسى نشسته و دامى نهاده ازو پرسيدم كه چه چيز ترا بدينجا 

آورده است جواب داد كه نزديك بآن رسيده كه من با اهل بيت از گرسنگى هالك شويم اكنون 
اين دام را نصب كرده ام باميد آنكه صيدى بدست آرم و سد رمق سازم گفتم ميخواهم كه با تو 
نشينم و از شكارى كه در دام افتد نصيبى گيرم گفت بلى و هنوز با يكديگر در سخن بوديم كه 

آهوئى در دام افتاد و من خواستم كه آهو را از دام بيرون آورم اما آنشخص پيشتر از من بآهو 
رسيده آنرا آزاد گردانيده من متعجب شده پرسيدم كه چرا چنين كردى جواب داد كه چون 

بچشم مشابه ليلى بود بر وى ترحم نمودم مدت عمر كثير هشتاد و دو سال بود و همدرين سال 
عكرمه كه غالم عبد الّله بن عباس بود در سلك علماء كبار انتظام داشت علم عزيمت بعالم 



آخرت برافراشت در تاريخ امام يافعى مسطور استكه عكرمه بربرى االصل بود و يكى از مغربيان او 
را بابن عباس رضى الّله عنهما بخشيده آنجناب عكرمه را بتعليم قرآن و سنن سرافراز ساخت و 
عكرمه در علم حديث و فقه مهارت كامل حاصل كرده حكام و امرا او را تعظيم ميكردند مع 
ذلك على بن عبد الّله بن عباس بعد از فوت پدر خود او را بخالد بن يزيد بن معاويه فروخت 

بچهار هزار دينار و در آن حين عكرمه او را گفت كه علم پدر خود را بچهار هزار دينار ميفروشى 
و على خجل شده آن بيع را اقاله كرد و عكرمه را آزاد ساخت واقدى گويد كه عكرمه و كثير 

 شاعر در يكروز فوت شدند بمدينه و مردم بر ايشان 
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بيكبار نماز گذارده گفتند امروز افقه مردم و اشعر انام از عالم رفتند و بروايتى كه امام يافعى 
تصحيح نموده در همين سال ابو رجاء العطاردى در بصره وفات يافت و او را صد و بيست و هشت 

سال عمر بود و همدرين سال عبيد الّله و عبد الّله پسران عبد الّله بن عمر و ابان بن عثمان بن عفان 
 رضى اللّه عنه فوت شدند

 ذكر واليت عهد هشام و مردن يزيد بدنام 

در روضة الصفا مسطور است كه در آن ايام كه يزيد بن عبد الملك برادرو برادرزاده خود مسلمة 
بن عبد الملك و عباس بن وليد را بجنگ آل مهلب ميفرستاد عباس با وى گفت كه مردم عراق 
بغدر و مكر اتصاف دارند اگر در اثناء كارزار آوازه دراندازند كه امير المؤمنين وفات يافت و ما 

نميدانيم كه وليعهد كيست يمكن كه فتنه اى حادث گردد كه تدارك نپذيرد و غرض عباس از 
عرض اين سخن آن بود كه واليتعهد ببرادرش عبد العزيز بن وليد تعلق گيرد اما يزيد بسعى مسلمه 

برادر خود هشام را ولى عهد ساخت و بساط عيش و عشرت مبسوط گردانيده و در سنه خمس و 
مائه بمرض سل وفات يافت و روايتى آنكه يزيد در اواخر حيات بواليت اردن با جاريه حنانه كه 

محبوبه او بود در بستانى صحبت ميداشت و يزيد دانهاى انگور بجانب حنانه افكنده او بدندان 
ميگرفت ناگاه دانه در حلق جاريه جسته بسيار بسرفيد و درگذشت و يزيد پليد يكهفته آن ميته را 

نگاهداشته چند كرت با وى مباشرت كرده آخر االمر بنابر مالمت يكى از مقربان حنانه را دفن 



نموده متاسف و اندوهناك از مقبره بازگشت و مدت هفت روز با كسى سخن نكرد و در همان 
 چند روز روى بعالم عقبى آورد

 ذكر هشام بن عبد الملك 

چون هشام تولد نمود عبد الملك او را موسوم بمنصور گردانيد اما مادرش آن پسر را بنام پدر 
خويش هشام ميخواند و باالخره عبد الملك متابعت منكوحه نموده باين اسم راضى شد و كنيت 

هشام ابو الوليد بود و بقول صاحب گزيده هشام المنصور بالّله لقب داشت و بروايتى در سن چهل 
و سه سالگى بر مسند كامرانى نشست و نوزده سال و نه ماه پادشاه بود و فتح قيساريه و اسالم اهل 

سمرقند و امارت نصر بن سيار در خراسان و لشگر كشيدن ملك خزر بجانب آذربيجان و شهادت 
زيد بن على بن الحسين رضوان الّله عليهم در ايام حكومت هشام بوقوع پيوست و او بغايت 

ممسك بود و بجمع كردن اسب اظهار شعف مينمود چنانچه چهار هزار اسب در طويله اش جو 
ميخوردند و هشام در سنه خمس و عشرين و مائه بمرض خناق درگذشت مدت حياتش بدين 
روايت شصت و دو سال و چند ماه باشد و بعضى از مورخان پنجاه و پنج سال و برخى پنجاه و 

چهار سال گفته اند صاحب بناكتى گويد كه غالم سعيد بن عبد الملك عالم نام بوزارت هشام قيام 
 مينمود
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 ذكر بعضى از وقايع زمان ايالت هشام و بيان فوت فرقه از كبراء انام 

علماء اعالم آورده اند كه بعد از فوت يزيد بن عبد الملك بسه روز هشام از مقام رصافه كه 
مسكنش بود بدمشق رسيده بر سرير حكومت متمكن گرديد و در اوايل سنه ستة و مائه عمرو بن 

ميسره را از امارت عراق و خراسان عزل كرده خالد بن عبد الّله القشيرى را والى آن واليت 
گردانيد و درين سال ميان دو طايفه از اعراب كه در نواحى بلخ ساكن بودند غبار نزاع ارتفاع يافته 

مهم بحرب انجاميد و حاكم خراسان مسلم بن سعيد نصر بن سيار را بدفع آن حادثه نامزد كرده 
نصر بمساعى موفور اشتعال نايره فتنه را تسكين داد و سر و ريش بعضى از مردم فتان را تراشيد و 

همدرين سال خالد بن عبد الّله مسلم بن سعيد را از امارت خراسان عزل كرده حكومت آن 



مملكت را ببرادر خويش اسد بن عبد الّله داد و همدرين سال عبد الملك بن عمر كه از كبار 
تابعين بود و مدتى بقضاء كوفه قيام نمود وفات يافت و همدرين سال سالم بن عبد الّله بن عمر بن 
الخطاب بعالم عقبى شتافت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه سليمان بن عبد الملك در خانه 
كعبه سالم را ديده گفت حاجتى كه دارى از من طلب نماى جواب داد كه و الّله در خانه خدا از 
غير خدا چيزى سؤال ننمايم و در همين سال مرغ روح ابو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليمانى 
الجندى الخوالنى كه صاحب علم و عمل بود قفص قالب شكسته در عالم جاودانى آشيانه گزيد 

در تاريخ امام يافعى مزبور است كه طاوس در وقت احرام حج قبل از روز ترويه بيكروز وفات 
يافت و هشام بن عبد الملك كه آن سال در سلك حجاج انتظام داشت بر وى نماز گذارد در سير 

السلف از ابن شوذب مرويستكه گفت حاضر شدم بجنازه طاوس سنه ستة و مائه و مردم ميگفتند 
رحمت كند خداى بر تو اى ابو عبد الرحمن چهل نوبت بمناسك حج قيام نمودى و بعضى از 

مورخان برآنند كه طاؤس چندگاه بقضاء واليت صنعا و جند پرداخت و بعد از وفات او پسرش 
عبد الّله بن طاوس سرانجام آن مهم را پيش نهاد همت ساخت و در سنه سبع مائه اسد بن عبد الّله 

كه حاكم خراسان بود غور و غرچستان و جبال نيم روز را فتح نمود و درين سال ابو ايوب سليمان 
بن يسار كه يكى از فقهاء سبعه مدينه است وفات يافت و بروايتى همدرين سال قاسم بن محمد بن 

ابى بكر التيمى عالم فانى را وداع كرد و او نيز داخل فقهاء سبعه مدينه است و از كبار تابعين و 
اعاظم علماء متبحرين و در سنه ثمان و مائه مسلمة بن عبد الملك بفرمان هشام لشگر بروم كشيده 

بلده قرقيسا را مفتوح گردانيد و درين سال ابو عبد الّله المزنى الفقيه و يزيد بن عبد الّله الشخير و 
محمد بن كعب القرطى وفات يافتند و يزيد نودساله بود و در سنه تسع و مائه هشام خالد بن عبد 
الّله و برادرش اسد را از ايالت خراسان و عراق معزول ساخته حكم كلبى را بحكومت خراسان 
روان كرد و پس از اندك فرصتى رقم عزل بر صحيفه حال حكم كشيده اسرش بن عبد الّله را 

بجايش فرستاد و درين سال ابو الحارث بن االسود الدئلى روى بعالم عقبى نهاد و در سنه عشر و 
 مائه اكثر اهل 
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سمرقند باهتمام اسرش و ابو الصيداء كه از جمله مالزمانش بودند در سلك اهل اسالم انتظام يافتند 
و در ماه رجب اين سال ابو سعيد حسن بن ابى الحسن البصرى فوت شد و حسن دو سال پيش از 



شهادت عمر بن الخطاب رضى الّله عنه متولد شده بود و پدر حسن غالم زيد بن ثابت االنصارى 
بود و مادرش كنيزك ام سلمه رضى الّله عنها و در وقت طفوليت حسن گاهى كه مادرش غائب 

ميگشت و او ميگريست ام سلمه پستان مبارك در دهانش مى نهاد و شرف علم و فصاحت 
بدانسبب او را حاصل شد در تاريخ امام يافعى مسطور است كه عمر بن عبد العزيز در وقت 

خالفت خود بحسن نوشت كه من بدين امر مبتال شده ام و ميخواهم كه جمعى كه معاونت من 
توانند كرد بدينجانب فرستى حسن در جواب قلمى نمود كه (ابناء الدنيا فال تريدهم و اما ابناء 

اآلخرة فال يريدونك فاستعين بالّله) اوقات حيوة حسن هشتاد و نه سال بود و در شوال همين سال 
امام معتبرين و مقتداى متبحرين ابو بكر محمد بن سيرين وفات يافت در تاريخ امام يافعى مسطور 
است كه پدر محمد كاتب انس بن مالك بود و مادرش موالة امير المؤمنين ابى بكر بن ابى قحافه 

و تولد او قبل از شهادت عثمان بن عفان رضى الّله عنه بدو سال اتفاق افتاد و محمد هجده كس از 
اصحاب بدر و دوازده كس از ساير صحابه را دريافت و او را سى پسر در وجود آمد اما همه در 

زمان حياتش فوت شدند غير از عبد الّله و در باب تعبير خواب ارباب يقظه و انتباه حكايات غريبه 
از ابن سيرين نقل نموده اند و تحرير آن اليق بسياق اين مختصر نيست بنابرآن بر يك واقعه كه 

داللت دارد بر ممات او اختصار مينمايد و در مرآة الجنان مذكور است كه در وقتيكه ابن سيرين 
باكل طعام اشتغال داشت عورتى بر وى درآمده گفت خوابى ديده ام كه ميخواهم كه بر تو عرض 

كنم ابن سيرين گفت على الفور ميگوئى يا صبر ميكنى كه از طعام خوردن فارغ شوم ضعيفه گفت 
بلكه هرگاه كه از اكل طعام فراغت يابى بگويم كه چه خواب ديده ام و چون ابن سيرين دست از 

طعام بازكشيد آن ضعيفه گفت در خواب ديدم كه ماه بثريا درآمد و منادى پس پشت من ندا كرد 
كه برو نزد ابن سيرين و واقعه خود را بگوى راوى گويد كه چون ابن سيرين اين حكايت شنيد 
متغير شده بازپرسيد كه چگونه خواب ديده ضعيفه نوبت ديگر اعاده واقعه كرده رنك روى ابن 

سيرين زرد گشت و برخواسته دست بر شكم خود گرفت پس خواهرش پرسيد كه چه شد ترا 
جواب داد كه اين زن گمان ميبرد كه در روز هفتم ازين تاريخ من خواهم مرد چنانچه بر زبانش 
گذشته بود بوقوع انجاميد و ميان فوت حسن بصرى و محمد بن سيرين صد روز واسطه گرديد و 

در همين سال جرير و فرزدق كه در سلك مشاهير شعراء عرب انتظام دارند وفات يافتند و پدر 
جرير عطيه نام داشت و كنيتش ابو حرزه بود اما فرزدق (فهو ابو االحظل همام بن غالب من جملة 
قومه و سراتهم) اشعار جرير و فرزدق در دواوين فضالء عرب بسيار است و جودت و لطافت آن 



اشعار زياده از حد شمار و از جمله ابيات فرزدق قصيده است كه در مدح زين العابدين رضوان الّله 
عليه در سلك نظم انتظام داده چنانچه شمه از قضيه آن قصيده در ضمن احوال آن امام 

 ستوده خصال مرقوم كلك بيان گشت و در همين سال عون بن 
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عبد الّله بن عتبة بن مسعود كه بزهد و عبادت موصوف بود از عالم انتقال نمود و در سنه احدى 
عشر و مائه هشام اسرش را از امارت خراسان عزل كرده جنيد بن عبد الرحمن را بجايش فرستاد و 

همدرين سال عطية بن سعد الكوفى العوفى روى بجنت اعلى نهاد در تاريخ امام يافعى مذكور 
است كه حجاج عطيه را چهارصد تازيانه زد كه امير المؤمنين على رضوان الّله عليه را سب كند و 
عطيه تحمل كرده اصال بموجب مدعاء آن لعين ناسزا نگفت و در سنه اثنى عشر و مائه ملك خرز 

بمدد و معاونت پسر خاقان با سپاه بى پايان از راه دربند شروان متوجه آذربيجان شد و جراح بن عبد 
الّله كه حكومت آن واليت تعلق بوى ميداشت باستقبال روان گشت و در موضعى كه آب كر و 
آب ارس بهم مى پيوندد تالقى فريقين دست داده شكست بر اهل اسالم افتاد جراح با بسيارى از 
مسلمانان شهيد شدند و اينخبر بهشام بن عبد الملك رسيده سعيد بن عمرو الجرشى را با سپاه بال 

انتها نامزد قتال اتراك بى باك گردانيد و سعيد بعد از قطع منازل به بيلقان نزول نموده در آن مرحله 
روزى شخصى با جامهاء سفيد بر اسب خنك سوار پيش او آمد و گفت اى امير اگر طالب جهاد و 

اخذ غنيمتى برخيز كه ده هزار كس از خرزيان با پنج هزار نفر از اسيران مسلمانان در فالن موضع 
غافل نشسته اند سعيد بتهيه ايلغار اشتغال نموده آن شخص غايب گشت و سعيد با چهار هزار سوار 

بر آن كفار تاخته و ايشانرا منهزم ساخته غنيمت بى نهايت بدست آورد و هنوز در منزل فرود نيامده 
بود كه همان عزيز بجمعى ديگر از كفار خرز او را داللت فرمود و سعيد لشگر بسر ايشان كشيده 

غالب گرديد آنگاه پسر خاقان با چهل هزار كس متوجه مسلمانان شد و شخص مذكور باز بنزد 
سعيد رسيد و او را از آن حال آگاه گردانيد و سعيد مستعد پيكار گشته بعد از وصول سپاه دشمن 

محاربه عظيمه بوقوع انجاميد و نسيم نصرت بر رايت ارباب ملت وزيده اصحاب ضاللت بگريختند 
و روز ديگر باز صاحب اسب خنك پيش سعيد آمده گفت اى امير آماده مقاتله باش كه ولد خان 

سپاه پراكنده را جمع كرده داعيه دارد كه دست بردى نمايد ليكن و هم بخود راه مده كه بارى 
سبحانه و تعالى ترا نصرت كرامت خواهد فرمود و سعيد بتعبيه سپاه پرداخته چون تالقى فريقين 



روى نمود و آتش قتال اشتعال يافت از هر دو جانب گروه انبوه بقتل رسيدند اما عاقبت علم كفار 
سرنگون گشته اعالم اسالم مرتفع گرديد و غنيمت موفور نصيب مسلمانان شد نقله اخبار آورده اند 
كه در آن چند بار كه شخص خنك سوار بنزد سعيد بن عمرو آمد و او را در جنگ كفار داللت 

نمود هرچند سعيد از وى پرسيد كه تو كيستى و از كجائى اصال به تقرير نام و نشان خود نپرداخت 
و هيچ چيز از وى قبول نكرد و چون هشام خبر فتوحات سعيد را شنيد حكومت مملكت آذربيجان 
و شروان را ببرادر خويش مسلمه مفوض گردانيد و درين سال ابو مقدام رجاء بن حيوة الكندى كه 

از جمله فقهاء و اتقياء شام بود و مهم واليتعهد عمر بن عبد العزيز بسعى او تمشيت پذيرفت راه 
سفر آخرت پيش گرفت و در سنه ثلث عشر و مائه هشام عبد الّله بن حجاب را والى افريقيه 

 گردانيد و بعضى از بالد سودان بر دست عبد الّله مفتوح گرديد و درين سال مفتى شام و زبده 
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فضالء كرام ابو عبد الّله مكحول هذلى وفات يافت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه مكحول 
فتوى نميداد تا وقتى كه ميگفت ال حول و ال قوة اال بالّله هذا ربى و الرائى يخطى و يصيب و در 

سنه اربع عشر و مائه هشام حكومت واليت جزيره را بمروان بن محمد بن مروان كه بمروان حمار 
اشتهار دارد ارزانى داشت و درين سال فقيه حجاز ابو محمد عطاء بن ابى رباح در هشتاد و هشت 

سالگى سفر آخرت اختيار كرد و همدرين سال بروايتى على بن عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهم 
وفات يافت در تاريخ امام يافعى از واقدى و حازمى مرويست كه على بن عبد الّله در شب جمعه 
هفدهم شهر رمضان سنه اربعين تولد نمود و بروايت اكثر مورخان در سحر همان شب سيد عرب 

يعنى امير المؤمنين على عليه السالم زخم خورد و روايتى آنكه والدتش در زمان صحت آنحضرت 
اتفاق افتاد و عبد الّله او را نزد على المرتضى آورد تا بتحنكش التفات كرد و كنيت على بن عبد 

الّله نخست ابو الحسن بود اما عبد الملك بن مروان بسبب عداوتى كه نسبت بشاه مردان داشت 
روزى او را گفت نام يا كنيت خود را تغيير كن كه من نميخواهم كه كسى باين اسم و كنيت 

موسوم و مكنى باشد بنابرآن على آن كنيت را بابو محمد مغير گردانيد و على اصغر اوالد عبد الّله 
بن عباس و اجمل قوم قريش بود و قدى بلند و جسدى جسيم و لحيه طويل و پايهاى بزرك داشت 
و طول قامتش بمرتبه بود كه هرگاه طواف مينمود چنان تصور ميشد كه او سوار است و مردم پياده 

و عظم قدمش بمثابه بود كه كفش و موزه كه گنجايش آن داشته باشد يافت نمى شد و على با 



وجود درازى قامت تا منكب پدر خود عبد الّله بود و عبد الّله تا منكب عباس و عباس تا منكب 
عبد المطلب و على بن عبد الّله نزد اهالى حرم معزز و محترم ميزيست و همه كس بچشم تعظيم و 

تكريم در وى مى نگريست اما وليد بن عبد الملك بن مروان دو بار آنجناب را تازيانه زد نوبت اول 
بجهة آنكى على رحمه الّله لبابه بنت عبد الّله بن جعفر بن ابى طالب را بحباله خويش درآورد و 

حال آنكه لبابه پيش از آن منكوحه عبد الملك بن مروان بود و نوبتى عبد الملك سيبى را دندان 
زده پيش وى انداخت و لبابه موضع آسيب دندان او را از آن سيب بكارد ببريد پس ازان آنرا 

بخورد و عبد الملك پرسيد كه بچه سبب سيب را همچنان نخوردى جواب داد كه بجهة آنكه از 
نتن دهان تو ايذا نيابم و عبد الملك در غضب رفته او را طالق داد القصه چون على بن عبد الّله 
رضى الّله عنه مطلقه عبد الملك را بخواست وليد او را بضرب تازيانه متاذى ساخت نوبت دوم 

آنكه محمد بن شجاع باسناد خود روايت كرده است كه على بن عبد الّله بن عباس را وليد بن عبد 
الملك فرمود كه تازيانه زده باژگونه بر شترى نشاندند و گرد بازار گردانيده منادى كردند كه اين 
على بن عبد الّله كذابست و در آن حال كسى از وى پرسيد كه چرا ترا كذاب ميگويند جواب داد 
كه از براى آنكه بوليد رسانيده اند كه من گفته ام كه امر خالفت باوالد من انتقال خواهد يافت و در 
تاريخ طبرى مسطور است كه وليد بن عبد الملك على بن عبد الّله را از دمشق اخراج كرده فرمان 

فرمود كه در خيمه ساكن باشد و على و اوالد او آنجا ساكن مى بودند تا وقتى كه دولت بنى اميه به 
 نهايت رسيد عدد اوالد على بن عبد الّله از بيست متجاوز بود و مدت 
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حياتش قريب هشتاد سال امتداد يافت و همدرين سال ابو عبد الّله وهب بن منبه اليمانى الصغانى 
كه بوفور فضايل و كماالت نفسانى سيما در علم تاريخ و اخبار از ساير ابناء روزگار امتياز و استثناء 

داشت علم توجه بجانب عالم آخرت برافراشت و او بصحبت عبد الّله بن عباس و جمعى ديگر از 
صحابه رسيده بود و در باب وقايع و احوال ملوك بنى حمير كتابى مفيد تصنيف نموده است در 
تاريخ امام يافعى از وهب مرويست كه گفت من بمطالعه هفتاد و دو كتاب از صحف الهى فايز 

گشته ام بنابرآن بر چگونگى حال امم اطالع دارم مدت عمر وهب بروايتى هشتاد سال بود و بقولى 
نود سال و برادر بزرگترش همام بن منبه نيز در سلك فضال علماء انتظام داشت و در سنه خمس 

عشر و مائه در شام علت وبا و در خراسان بالء قحط و غال شيوع يافت و درين سال قاضى ابو سهل 



عبد الّله بن بريدة االسلمى از سمت سالمت عارى گشته درگذشت و همدرين سال ضحاك بن 
فيروز الديلمى كه از قبل عبد الّله بن زبير چندگاه در بعضى از بالد يمن حاكم بود بجهان جاودان 

انتقال نمود و در سنه سته عشر و مائه هشام بن عبد الملك جنيد بن عبد الرحمن را از حكومت 
خراسان معزول ساخته عاصم بن عبد الّله الهاللى را بدان كار نامزد كرد و درين سال قاضى كوفه 

محارب بن دثار السدوسى روى بعالم آخرت آورد و در سنه سبع عشر و مائه هشام عاصم را از 
ايالت خراسان معاف داشته اسد بن عبد الّله را قائم مقامش گردانيد و درين سال عبد الّله بن عبد الّله 

بن ابى مليكة التيمى كه مؤذن حرم مكه بود و چندگاه از قبل ابن زبير در مدينه بامر قضا اشتغال 
نموده از عالم انتقال فرمود و همدرين سال قاضى جزيره ميمون بن مهران و فقيه مدينه ابو عبد الّله 
نافع غالم عبد الّله بن عمر كه از ثقات اهل حديث است وفات يافتند و در همين سال عبد الّله بن 

عامر كه يكى از قراء سبعه است و عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الّله بن عمرو بن العاص بعالم 
آخرت شتافتند و در همين سال ذو الرمه ابو الحارث غيالن بن عقبة الشاعر كه از جمله مشاهير و 

اعاظم شعرا است فوت شد و ذو الرمه در سلك عشاق عرب انتظام دارد و معشوقه او ميه بنت 
مقاتل بن طلبه بن قليس بن عاصم بود و ايضا ذو الرمه نيز به خرقا كه نسبش بعامر بن صعصعه 

مى پيوست تعشق ميورزيد در تاريخ امام يافعى از مفضل العتبى مرويست كه گفت در راه حج در 
خانه يكى از اعراب منزل گزيدم و صاحب بيت مرا گفت كه ميخواهى كه صاحبه ذو الرمه را بتو 

نمايم گفتم بلى آنگاه مرا موازى يكميل از جاده بيرون برد و نزديك بخيامى كه از شعر بافته بودند 
فرود آورد ناگاه در يكى از آن خانها باز شده زنى صاحب جمال بلندباال بيرون آمد و سالم كرده 

نزديك من بنشست و بنياد تكلم كرد در آن اثنا پرسيد كه ديگر حج گذارده گفتم بلى چند كرت 
 ديگر بطواف خانه فايز گشته ام گفت آيا نشنيده قول ذو الرمه كه شعر

 تمام الحج ان تقف المطايا
 

 على خرقاء كاشفة اللثام 

و ندانسته اى كه زيارت من از جمله مناسك حج اسالم است و آن مقدار سخنان سنجيده گفت كه    
من از فصاحت و طالقت لسان او متعجب گشته مراجعت نمودم مدت حيات ذو الرمه چهل سال 

بود و در سنه ثمان عشر و مائه معاويه و سليمان پسران هشام بغزو روم رفته بر نصارى ظفر يافتند و 
 در سنه تسع عشر و مائه در خراسان ميان اسد بن عبد الّله و خاقان پادشاه تركستان حربى 
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صعب دست داده كفار بصوب فرار شتافتند و درين سال بهلول بن بشر شيبانى بقريه از قراى موصل 
رسيده غالم خود را فرمود كه مقدارى سركه بخر و غالم از كمال حماقت عوض سركه شراب 

ستانده در نظر خواجه آورد بهلول غالم را زجر كرد و گفت شراب را به بقال رد كن و بهايش را 
بستان بقال قبول ننمود و بهلول كيفيت معامله را بحاكم آن قريه رسانيده حاكم گفت شراب از تو 

و قوم تو بهتر است و بهلول كينه او را در دل گرفته چهل كس را با خود متفق ساخت و بيك ناگاه 
بآن قريه رفته بناء حيات آنشخص را برانداخت و والى كوفه ششصد نفر از لشكر بدفع شر بهلول 

فرستاده بهلول با هفتاد كس كه در زمان تابع فرمان او بودند با آن سپاه حرب كرد و سردار ايشانرا 
كشته بقيه متفرق شدند و لشكر ديگر بيشتر از پيشتر از كوفه بجنك بهلول رفته آن طايفه نيز 

بدستور ياران سابق مراجعت نمودند و سيم نوبت قرب بيست هزار كس از كوفه و موصل متوجه 
بهلول شده در اين نوبت برو غالب آمدند و در اثناء محاربه بهلول بقتل رسيد و در سنه عشرين و 

مائه اياس بن سلمة بن االكوع رضى الّله عنه اساس حيات را وداع كرد و همدرين سال اسد بن عبد 
الّله از روبه بازى زمانه بچنگ گرك اجل گرفتار شد و امارت خراسان بر نصر بن سيار قرار يافت و 

در سنه احدى و عشرين مسلمة بن عبد الملك بن مروان كه بصفت شجاعت موصوف بود بعالم 
عقبى شتافت و همدرين سال حماد بن ابى سليمان فقيه كوفه و عبد الّله بن كثير كه يكى از قراء 

 سبعه است و ابو بكر بن محمد بن عمرو كه قاضى مدينه بود بعالم آخرت توجه نمودند

ذكر ظهور و شهادة زيد بن امام زين العابدين على نبينا و عليهما السالم و بيان شمه اى از تتمه وقايع 
 ايام حكومت هشام 

زمره اى از مورخان آورده اند كه در آن زمان كه خالد بن عبد الّله القشيرى از قبل هشام بن عبد 
الملك مالك واليات عراق بود نوبتى زيد رضى الّله عنه باتفاق داود بن على بن عبد الّله بن عباس 

و محمد بن عمر بن على بن ابو طالب رضى الّله عنهم بديدن او رفتند و خالد صالت كرامند و 
جوايز دلپسند نزد آن سه سعادتمند فرستاد و چون خالد از امارت معزول گشته و يوسف بن عمر 
الثقفى كه در اوايل حال از قبل هشام امير يمن بود بجاى او حاكم شد بهشام نوشت كه خالد از 

زيد بن على بن الحسين رضوان الّله عليهم مزرعه خريده است بده هزار دينار و ثمن تسليم نموده و 
مزرعه را نيز باو بازگذاشته هشام زيد و داود و محمد را بشام طلبيده از كيفيت آن قضيه استعالم 

فرمود و ايشان سوگند ياد كردند كه آنچه يوسف بتو نوشته است موافق واقع نيست هشام تصديق 



نمود اما گفت كه شما را بعراق بايد رفت و بحضور يوسف و خالد درين قضيه سخن بايد گفت و 
ايشان بكراهيت تمام سفر عراق پيش گرفتند و بعد از وصول و مرافعه آن قضيه چيزى بر زيد رضى 

الّله عنه ثابت نشد و آنجناب با اصحاب رخصت انصراف يافته چون بقادسيه منزل گزيد مكاتيب 
 كوفيان بوى رسيد مضمون آنكه بكوفه 
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مراجعت بايد نمود تا زمام امر خالفت را در قبضه اقتدار آنجناب نهيم زيد رضى الّله عنه عزم 
مراجعت جزم كرد و هرچند رفيقان زبان نصيحت گشادند و او را از ارتكاب آن كار مانع آمدند 
بجائى نرسيد و چون آنجناب بكوفه تشريف برده ساكن گرديد در شهور سنه احدى و عشرين و 

مائه بعضى از اهالى آن بلده آغاز مالزمتش كردند و بقول اكثر اهل خبر چهل هزار نفر با او بيعت 
نمودند و زيد رضى الّله عنه داعيه خروج فرموده در خالل آن احوال طايفه از معارف كوفه كه 

دست بيعت بدانجناب داده بودند بسببى كه در تواريخ مشهوره مسطور است از قبول امامتش 
برگشته و بيعتش را شكست گفتند امام جعفر صادق است عليه السالم و زيد رضى الّله عنه آن 

طايفه را مخاطب گردانيده گفت يا قوم رفضتمونى يعنى اى قوم ترك بيعت من نموده از راه بيك 
طرف افتاديد و بروايتى بنابراين سخن اسم رافضى بر شيعه اطالق يافت القصه زيد رضى الّله عنه 
در شب اول صفر سنه اثنا و عشرين و مائه از سراى معاويه ابن اسحق بن زيد بن حارثه االنصارى 

خروج كرده فرمود تا آتشها برافروختند و مالزمان آستانش بشعار خويش زبان گشاده آواز 
برآوردند كه يا منصور امت و بعضى از بيعتيان بموكب شريفش پيوستند اما عدد آنجماعت از 
پانصد متجاوز نشد و ازينجهة غبار مالل بر حاشيه خاطر زيد نشسته از عدم وفا و عهد كوفيان 

تعجب نمود و يوسف در آن صباح بر سر تلى ايستاده فوج فوج از سپاه را متعاقب يكديگر بحرب 
زيد رضى الّله عنه ميفرستاد و آنجناب بمدافعه پرداخته لشكرش را منهزم ميساخت اما چون 

مخالفان در غايت كثرت بودند و اتباع زيد در نهايت قلت عاقبت يوسف غالب شد و زيد بن 
خزيمه و معاوية بن اسحق و زياد بن عبد الرحمن كه از جمله روساى اصحاب آنجناب بودند با 

شصت و هفت نفر ديگر شهادت يافتند و رؤس ايشان را پيش يوسف بن عمر بردند و زيد رضى 
الّله عنه همچنان پاى ثبات فشرده جنگ ميكرد در آن اثنا تيرى بر پيشانى مباركش رسيد و از اسب 

درگرديد و خادمى آنجناب را بر دوش گرفته بخانه يكى از شيعه برد و طبيبى آورد كه بمعالجه 



قيام نمايد ليكن چون اوقات حيات زيد رضى الّله عنه بنهايت انجاميده بود كار طبيب از پيش 
نرفت و روح پرفتوحش برياض قدس منزل گزيده مالزمان پوشيده و پنهان در ممر آبى قبر حفر 
كردند و جسد مطهرش را بخاك سپردند و يوسف چند روز سعى موفور نموده از مدفنش نشان 
نيافت باالخره يكى از غالمان زيد را بقتل تهديد كرده آن غالم از خوف جان او را نشان داد و 
يوسف جسد آنجنابرا از گور بيرون آورده فرمود تا سرش را نزد هشام بردند و جثه او را بر دار 

كردند مدت حيات زيد رضى الّله عنه چهل و دو سال بود در تحفة الملكيه مذكور استكه زيد را 
رضى الّله عنه برهنه بر دار كردند و همانروز عنكبوتى بر عورت او تنيد تا از نظر خلق نهان شد و 

يوسف مدت دو سال جسد او را بر دار گذاشت و بعد از آن باشارت وليد بن يزيد آن قالب مطهر 
را بآتش عدم ديانت محترق گردانيد نقلست كه چون خبر صلب زيد رضى الّله عنه بشام رسيد 

 حكم بن عباس كلبى اين دو بيت منظوم گردانيد شعر
 صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة
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 و لم ار مهد يا على الجذع يصلب 

 
 و قسم بعثمان عليا سفاهة

 و عثمان خير من على و اطيب 
  

و اين دو بيت را امام جعفر صادق سالم الّله عليه شنيده فرمود كه (اللهم ان كان عبدك كاذبا 
فسلط عليه كلبك) و در آن زمان حكم كلبى متوجه كوفه گشته شيرى در راه او را از هم بردريد 
صادق عليه السالم از حال او خبر يافته گفت (الحمد لّله الذى انجزنا ما وعدنا) و بعد از واقعه زيد 

ولد ارشدش يحيى با ساير اوالد و اهل بيت او بجانب خراسان تشريف برد و در آن واليت آنجناب 
نيز شربت شهادت خورد و در سنه مذكوره يعنى سنه اثنى و عشرين و مائه قاضى بصره اياس بن 
معاوية بن قرة المزنى كه باصناف فضايل انسانى و انواع كماالت نفسانى موصوف بود و بفراست 

تمام و كياست ماالكالم معروف از عالم انتقال نمود روايت كنند كه روزى اياس با بعضى از 
نزديكان خود گفت دوش خواب ديدم كه من و پدر من هريك بر اسبى سواريم و باهم ميرانيم و 



هيچ يك از ما دو كس را مسابقت ميسر نشد تعبير اين رؤيا آنستكه ايام عمر من با اوقات حيات 
پدرم برابر خواهد بود و او هفتاد و شش سال عمر داشت و در شبى كه مدت زندگانى اياس هفتاد 

و شش سال كامل شد گفت كه وقت رحلت من نزديك رسيد و همان شب متوجه عالم آخرت 
گرديد و در سنه ثلث و عشرين و مائه نصر بن سيار با اهل سغد كه بار ديگر در مقام عصيان آمده 

بودند حرب كرده كفار از اظهار خالف پشيمان شدند و باز جزيه قبولنمودند و درين سال ثابت بن 
اسلم البنانى كه از جمله كبار تابعين و عباد مسلمين بود و سماك بن حرب كه بزهد و تقوى 

اتصاف داشت و محمد بن واسع االزدى كه او را زين القراء ميگفتند وفات يافتند و در سنه اربع و 
عشرين و مائه بروايت بعضى از مورخان صاحب فطنت ابو عبد الّله محمد بن على بن عبد الّله بن 

عباس كه بعظم شان و جاللت قدر مشهور بود در شصت سالگى داعى حق را لبيك اجابت گفت 
و پسرش ابراهيم كه شيعه ابن عباس او را امام لقب دادند قائم مقامش گشت و بدين روايت ابراهيم 
امام همدران ايام آثار دولت و اقبال در ناصيه احوال ابو مسلم مشاهده نمود و امارت شيعه خود را 
بوى مسلم داشته ابو مسلم بنابر فرموده او روى توجه بخراسان نهاد و در ماه رمضان همين سال ابو 
بكر محمد بن عبيد الّله بن عبد الّله بن شهاب الزهرى كه از عظما و علماء تابعين است و نزد فقهاء 
سبعه مدينه تحصيل فقه نموده و بصحبت ده كس از صحابه رسيده بود فوت شد و در سنه خمس 

 و عشرين و مائه هشام بن عبد الملك درگذشت و برادرزاده اش وليد بن يزيد قايم مقام گشت 

 ذكر وليد بن يزيد بن عبد الملك 

كنيت وليد ابو العباس بود و لقبش بقول حمد الّله مستوفى المكتفى بالّله و او بسخاوت و لطف طبع 
و مهارت در نظم اشعار اشتهار داشت اما بارتكاب منهيات بتخصيص شرب شراب بغايت مشعوف 
بود و پيوسته بتمهيد بساط نشاط و عشرت اشتغال مينمود و در آن باب بمرتبه اى مبالغه ميكرد كه 

 طايفه از علماء امت او را بكفر و زندقه نسبت كرده اند و از
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جمله داليل صدق اين مقال آنكه در تاريخ گزيده و بعضى ديگر از مؤلفات پسنديده مسطور است 
 (و كه روزى وليد برسم تفأل مصحف مجيد بگشاد و در اول سطور صفحه يمنى اين آيه ديد كه 

(يدنارٍ عبكُلُّ ج و از غايت خشم مصحف را از دست انداخته و نيزه ها بر آن زده گفت شعرخاب  



 اتوعد كل جبار عنيد
 

 فها انا ذاك جبار عنيد

 اذا ما جئت ربك يوم حشر
 

 فقل يا رب مزقنى الوليد

 و زمره گفته اند كه آن پليد نسبت برسول صلى الّله عليه و سلم گفته بود كه شعر   
 يلعب بالخالفة هاشمى 

 
 بال حق اتاه و ال كتاب 

 فقل الّله يمنعنى طعامى 
 

 و قل الّله يمنعنى شرابى 

در روضة الصفا مسطور استكه در سنه سته عشر و مائه هشام وليد را امير قافله ساخته بگذاردن حج    
اسالم امر كرد و وليد سگان شكارى را در صناديق بار كرده همراه خود برد و خيمه بزرك ترتيب 

داده ميخواست كه آنرا بر بام خانه كعبه نصب كند و آنجا نشسته با كنيزكان مغنيه شراب خورد 
بعضى از نواب او را از ارتكاب آن امر شنيع مانع شدند و چون هشام اين نوع حركات ناشايسته از 
وليد مشاهده نمود خاطر بر آن قرار داد كه او را از واليت عهد خلع كرده پسر خود مسلمه را كه 

ابو شاكر كنيت داشت وليعهد سازد و وليد از قبول آن امر سر باز زده در آن اوقات مسلمه نيز 
 بارتكاب شراب متهم شد و وليد اين بيت در سلك نظم كشيد كه شعر

 ايها السائل عن ديننا
 

 نحن على دين ابى شاكر

الجرم هشام بر پسر غضب كرد و ارتفاع غبار نقار ميان هشام و وليد بدانجا انجاميد كه وليد از    
دمشق بيرون رفته در ناحيه اردن مقيم شد و آنجا مى بود تا وقتيكه هشام از عالم انتقال نمود آنگاه 

بدار الملك شتافته و بر سرير ايالت نشسته اوالد و متعلقان هشام را در شكنجه كشيد و هرچه 
داشتند از ايشان بستاند و وليد در ايام حكومت خود اسامى كوران و مردم معيوب را قلمى كرده 

جهت ايشان وظايف مقرر فرمود و در مرسومات امرا و لشگريان بيفزود و در مبادى زمان 
جهان بانى وليد يحيى بن زيد رضى الّله عنه كه بعد از شهادت پدر بزرگوار خويش بجانب خراسان 
تشريف برده بود با هفتصد نفر خروج نمود و در نواحى جرجان باهتمام مسلم بن احور المازنى كه 
بفرمان نصر بن سيار بجنگ آنجناب رفته بود بعز شهادت رسيد و در سنه سته و عشرين و مائه يزيد 

بن وليد بن عبد الملك بر وليد بن يزيد خروج كرده بين الجانبين مهم بقتال انجاميد و در جمادى 
االخرى سنه مذكوره وليد مقتول گرديد مدت حياتش سى و هشت سال يا سى و شش سال بود و 

 زمان حكومتش يكسال و سه ماه بود و سعيد بن عبد الملك بوزارتش قيام مينمود

 ذكر اسباب نكبت وليد و بيان خروج يزيد



يكى از موجبات تنفر مردم از ايالت وليد شعف او بود بشرب مدام و ميل خاطر شومش بانهدام 
مبانى دين اسالم ديگر آنكه پسرعم خود سليمان بن هشام را صد تازيانه زده و سر و ريش او را 

 بتراشيد و او را بعمان فرستاده محبوس گردانيد ديگر آنكه خالد بن 
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عبد الّله القشيريرا كه بصفات حميده اتصاف داشت و همواره بايثار درم و دينار تخم مهر و محبت 
در زمين دل صغار و كبار ميكاشت بيوسف بن عمر الثقفى سپرد تا بعد از تعذيب بسيار نام او را از 

لوح هستى بسترد و در تاريخ امام يافعى مسطور استكه خالد با وجود وفور جود بفصاحت و بالغت 
در ميان عرب مشهور بود و نسبش بروايت ابو الفتوح اصفهانى بشق كاهن كه شمه اى از صفت او 

سبق ذكر يافت مى پيوست القصه بنابر اسباب مذكوره جمهور نزديك و دور كمر عداوت وليد بر 
ميان بسته اشراف و اعيان نزد يزيد بن وليد كه در آن اوان بزهد و تقوى اشتهار داشت رفتند و 

دست بيعت باو داده علم مخالفت وليد مرتفع گردانيدند و در سنه سته و عشرين و مائه كه وليد از 
خوف طاعون از دمشق بيرون رفته بود يزيد خروج كرده خزانه و جيبه خانه را تصرف نمود و روز 
ديگر بين الجانبين مقابله و مقاتله اتفاق افتاد و آخر االمر وليد شكست يافته بقصر امارت گريخت 

و عبد العزيز ابن حجاج بن عبد الملك كه سرور مقدمه سپاه يزيد بود او را محاصره نموده 
لشگريان از اطراف و جوانب ببام آن كوشك برآمدند و بسروقت وليد رفته سرش از تن جدا 

كردند و نزد يزيد بردند و يزيد سر بسجده نهاده فرمود تا سر وليد را بر سر نيزه كرده گرد شهر 
برآوردند و همدرين سال يعنى سنه سته و عشرين و مائه عمرو بن دينار التيمى الضعانى جهان فانى 
را وداع نموده و او بصحبت عبد الّله بن عباس و جابر بن عبد الّله االنصارى و جمعى ديگر از اكابر 
رسيده سماع حديث و تحصيل علوم فرموده بود مدت حياتشرا هشتاد سال گفته اند و در همين سال 
عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بكر كه از جمله فقهاء مدينه بود و بمزيد علم و تقوى امتياز 
 داشت بعالم آخرت شتافت و ايضا درين سال سعيد بن مسروق كه پدر سفيان ثوريست وفات يافت 

 ذكر يزيد بن عبد الملك بن مروان 

بقول بعضى از فضالء صاحب تأييد مادر يزيد بن وليد ماه آفريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار 
بود و مادر فيروز دختر شيروية بن خسرو پرويز و مادر اين دختر با والده شيرويه بنت قيصر و مادر 



هرمز بن انو شيروان كه پدر پرويز است دختر خاقان بودند بنابرآن يزيد گفته بود كه انا ابن كسرى 
و ابى مروان و جدى قيصر و جدتى خاقان كنيت يزيد ابو الوليد بود و لقبش بقول حمد الّله 

مستوفى الشاكر ال نعم الّله و چون يزيد بر مسند حكومت نشست مرسومات سپاهيان را كم كرد 
بنابرآن ملقب بناقص شد در تاريخ امام يافعى مسطور استكه يزيد قدرى بود القصه در جمادى 
االخرى سنه سته و عشرين و مائه كه وليد بن يزيد بقتل رسيد يزيد بن وليد در دمشق بر مسند 
حكومت نشسته اشراف و اعيان شام با وى بيعت كردند اما بعضى از امرا و حكام واليات مثل 

مروان سركشى نموده در اطراف ممالك فتنها پديد آمد و نصر بن سيار نيز مانند يزيد در خراسان 
 از علوفات لشكريان چيزى كم كرده مردم از امارتش متنفر گشتند و با خديع كرمانى 
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بيعت كردند و ميان نصر و خديع كرمانى تا زمان خروج ابو مسلم نزاع قائم بود و يزيد در ايام 
ايالت خود يوسف بن عمر الثقفى را از حكومت عراق عزل كرده آن منصب را بمنصور جمهور 

داد و چون يوسف از قرب وصول منصور خبر يافت بنابر توهمى كه از يزيد داشت راه سماوه 
پيش گرفته بطرف بلقاء گريخت و پس از آنكه بدانجا رسيد متلبس بلباس عورات گشته با جمعى 
از نسوان همخانه شد و منهى اين بگوش يزيد رسانيده يزيد قاصدان فرستاد تا يوسف را در همان 

لباس بدمشق آوردند و بمردم نموده محبوس كردند و يزيد بعد از روزى چند كه منصور بن 
جمهور در كوفه بحكومت پرداخت رقم عزل بر صحيفه حالش كشيده عبد الّله بن عمر بن عبد 

العزيز را در آن واليت والى گردانيد و در سنه مذكوره يعنى صد و بيست و شش بكر بن ماهان كه 
يكى از داعيان عباسيان بود بخراسان رفته بسيارى از خاليق دست بيعت بوى دادند و او اموال و 

افزار بيعتيان ستانده بنظر ابراهيم بن محمد االمام رسانيد و در بيستم ذى الحجه سنه مذكوره يزيد 
بعلت طاعون متوجه عالم آخرت گرديد مدت عمرش بروايتى سى و هفت سال بود و اوقات 

ايالتش شش ماه و بوزارتش بشير بن سليمان قيام مينمود گويند آخر سخنى كه بر زبان يزيد رفت 
 اين بود كه وا حسرتاه و يا اسفاه 

 ذكر ابراهيم بن وليد بن عبد الملك و انتقال ملك بمروان بن محمد بن مروان 



چون يزيد بن وليد در مرض موت برادر خود ابراهيم را ولى عهد خود كرده بود بعد از وفاتش 
دمشقيان با ابراهيم بيعت نمودند اما مهم او رواج نگرفت و حكومتش استقامت نپذيرفت زيرا كه 

در اوايل سنه سبع و عشرين و مائه مروان بن محمد بن مروان كه قتل وليد بن يزيد بخالف رضاء او 
واقع شده بود هشتاد هزار كس از لشكر جزيره و حمص فراهم آورده متوجه دمشق گشت و 

ابراهيم با صد و بيست هزار نفر از مردم جوشن پوش او را استقبال نموده در نواحى چشمه آب گرم 
آتش رزم اشتعال يافت و نسيم نصرت بر شقه علم مروان وزيد و ابراهيم منهزم بدمشق شتافت و از 

متابعان او هجده هزار بقتل رسيده قرب بيست هزار بقيد اسارت گرفتار شدند و مروان از اسيران 
بنام حكم و كيسان كه پسران وليد بن يزيد بودند و در زندان دمشق اقامت داشتند بيعت ستاند و 

چون ابراهيم و رفقاء او يعنى عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك و يزيد بن خالد بن عبد الّله 
القشيرى از معركه چشمه آب گرم بدمشق رسيدند باهم گفتند كه اگر سلطنت باوالد وليد انتقال 
نمايد از كشندگان پدر خود هيچكس را زنده نگذارند و يزيد بن خالد يكى از غالمان را فرمود 

كه بزندان رفته حكم و كيسانرا بوادى خاموشان فرستاد و يوسف بن عمر الثقفى را نيز كه در 
زندان بود بيرون آورده گردن زدند و سليمان بن هشام بن عبد الملك كه در آن اوان از محبس 

 عمان خالص شده بود و بدمشق آمده با ابراهيم بيعت نموده بود بعد از مشاهده آنحاالت بيت 
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المال دمشق را غارت كرده از شهر بيرون رفت و مقارن اين صورت مروان بدمشق در آمده 
بروايتى ابراهيم كشته شد و بقول امام يافعى و جمعى ديگر از مورخين روزى چند مختفى بوده بعد 
از آن بامان نزد مروان رفت و باو بيعت كرد مدت حياة ابراهيم بعقيده بناكتى سى و شش سال بود 

 و زمان حكومتش سه ماه كنيت او ابو اسحق بود و لقبش بمذهب حمد الّله مستوفى المتعزز بالّله 

 ذكر مروان بن محمد بن مروان 

لقب مروان چنانچه در تاريخ گزيده مسطور است القايم بحق الّله بود و او را حمار بجهة آن 
ميگفتند كه اعراب سر هرصد سال را سنة الحمار گويند و از زمان استيالء معاوية بن ابى سفيان بر 

دمشق تا وقت حكومت مروان صد سال بود باندك چيزى كم يا بيش و جعدى نيز از القاب 
مروانست و سبب اشتهار او باين لقب آنكه نزد جعد بن درهم تلمذ مينمود و جعد معتزلى مذهب 



بود و مروان در اوايل سنه سبع و عشرين و مائه بر مسند حكومت نشسته مدت پنج سال و چند ماه 
جهانبانى فرمود و ظهور عبد الّله بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر طيار رضى الّله عنه و شهادة 

آنجناب و قتل خديع كرمانى و خروج ضحاك و سليمان و ابو مسلم مروزى و انتقال دولت از بنى 
اميه بآل عباس در ايام او بوقوع پيوست و مروان در منزل ذات السالسل كه از حدود مصر است فى 

ذى الحجه سنه اثنى و ثلثين و مائه بر دست صالح عباسى يا ابو عون كه بفرمان سفاح خليفه او را 
تعاقت نموده بودند بقتل رسيد و شعله غضب مالك الملك قدير اساس تسلط بنى مروان را محترق 
و نابود گردانيد مدت عمر مروان بقول زمره اى از مورخان پنجاه و نه سال و بعقيده فرقه اى شصت 

و نه سال بود و وزارتش تعلق بعبد الحميد بن يحيى ميداشت و حجابتش بصقالن الملك و العزة 
 للّه المنان و عليه االعتماد و التكالن 

گفتار در بيان ظهور عبد الّله بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر طيار و ذكر بعضى از وقايع حكومت 
 مروان بن محمد بن مروان الحمار

بروايت اكثر اهل خبر در اواخر ماه صفر كه در سلك شهور سنه سبع و عشرين و مائه منتظم بود 
مروان در دمشق پاى بر مسند رياست نهاده خاليق دست بيعت بوى دادند و همدرين سال هواى 

خالفت در سر عبد الّله بن معاويه رضى الّله عنهما پيدا شده خروج فرمود و تفصيل اين اجمال 
آنكه عبد الّله در ايام حكومت يزيد بن وليد بكوفه تشريف برد و حاكم آن واليت عبد الّله بن 

عمر بن عبد العزيز آنجناب را تعظيم نموده هرروز جهة اخراجاتش سيصد درم تعيين فرمود و چون 
يزيد فوت شد و ابراهيم قايم مقام او گشت اسماعيل بن عبد الّله القشيرى نشانى مزور از زبان 

ابراهيم در باب ايالت خويش بكوفه آورد و عبد الّله بن عمر بقدم ممانعت پيش آمده اسماعيل 
 ترسيد كه تزوير او ظاهر شود
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الجرم گفت من سفك دماء را مكروه ميدارم و از سر حكومت درگذشتم آنگاه اسماعيل در 
گوشه ساكن گشته نزد عبد الّله بن معاويه تردد آغاز نهاد درين اثنا خبر انهزام ابراهيم و استيالء 

مروان بكوفه رسيده عبد الّله بن عمر عبد الّله بن معاويه را محبوس گردانيد و بعضى از رؤساء قبايل 
را بانعامات وافره اختصاص داد و طايفه اى را مشمول لطف و احسان نساخت و حوشب بن رويم و 



عثمان بن خبيرى و جعفر بن نافع كه بايشان چيزى نرسيده بود از عبد الّله بن عمر كه در آن اوان 
در حيرة اقامت داشت روى گردان شده بكوفه رفتند و اظهار مخالفت كرده جمعى كثير با ايشان 

موافقت نمودند و عبد الّله بن عمر برادر خود عاصم را باستمالت مخالفان مامور ساخته عاصم 
بكوفه شتافت و هريك از نام بردگان را صد هزار درم داد و شيعه اين عطيه را بر ضعف عبد الّله بن 

عمر حمل كرده عبد الّله بن معاويه را از زندان بيرون آوردند و باتفاق اسماعيل بن عبد الّله 
القشيرى و منصور بن جمهور او را بخالفت برداشته بامر مبايعت پرداختند و عبد الّله عاصم را از 

كوفه اخراج نموده اسباب مقابله و مقاتله بهم رسانيد و با سپاه چيره متوجه حيره شده بين الجانبين 
قتالى شديد بوقوع انجاميد و عبد الّله بن معاويه شكست يافته بكوفه بازگرديد و شيعه زيديه 

بآنجناب ملحق گشته عبد الّله از آنجا بمداين شتافت و از مداين لشكر بحلوان كشيده حلوان و 
جبال و اصفهان و همدان و ريرا مسخر گردانيد اما مروان در اوايل ايام حكومت از دمشق بحران 

رفت و در آن مقام سليمان بن هشام پيش آمده امان يافت و مروان از حران متوجه رصافه گشته از 
آنجا عازم قرقيسياء شد و سليمانرا گفت تو در همين مكان توقف نماى تا لشكرها مجتمع گردند و 
بهر جانب كه مصلحت باشد توجه نمايند و سليمان بموجب فرموده عمل نموده قرب ده هزار كس 

بدو پيوستند و بعضى از اهل فتنه با سليمان گفتند كه تو از مروان بخالفت سزاوارترى سليمان از 
شنيدن آن سخن مغرور شده باطراف و جوانب قاصدان فرستاد و مردم را بمتابعت خويش خواند و 

از هرطرف طايفه روى بمعسكر او آورده عدد سپاهش بهفتاد هزار رسيد و سليمان در قنسرين 
رحل اقامت انداخته مروان از كيفيت حادثه آگاه گرديد متوجه او شده بين الجانبين جنگى سخت 

دست داد ابراهيم بن سليمان و خالد بن هشام المخزومى با قرب سى هزار كس از لشكر سليمان 
كشته گشتند الجرم انهزام يافت اما بار ديگر متجنده را جمع آورده با مروان پيكار كرد و درين 

كرت نيز شش هزار كس از اتباع او بقتل رسيده سليمان منهزم بكوفه رفت و با ضحاك كه از بنى 
بكرين وايل بود و در آن وقت علم مخالفت مروان افراخته بر آن بلده استيال داشت بيعت نمود و 

ضحاك مثنى بن عمران را بخالفت خويش در كوفه گذاشته باتفاق سليمان بجانب موصل شتافت 
و در سنه ثمان و عشرين و مائه مروان يزيد بن عمرو بن هبيره را بايالت عراقين سرافراز ساخته 

بجنك ضحاك و سليمان مامور گردانيد و يزيد بكوفه رفته ميان او و گماشته ضحاك محاربات 
واقع شد و مثنى با بعضى از سرهنگان ضحاك بر خاك هالك افتاده يزيد بر مسند امارت تمكن 

 يافت آنگاه مروان بنفس خود متوجه دفع ضحاك و سليمان گشت و
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ضحاك از موصل در جنبش آمده در نصيبين آن دو لشكر پرخشم و كين بهم رسيدند و حربى 
صعب دست داده بروايت امام يافعى شش هزار كس از جانبين كشته گشتند و لباس حيات 

ضحاك در آخر روز چاك شده در آنشب خوارج بابن خيبرى بيعت نمودند صباح روز ديگر باز 
جنگ و جدال آغاز كردند و در اين روز آثار غلبه در طرف لشكر ابن خيبرى ظاهر گشته مروان 

انهزام يافت و ابن خيبرى بمخيم او شتافته بر تختش نشست اما چون ميمنه سپاه مروان پاى ثبات 
استوار داشتند او نيز با سه هزار كس باز گشته ابن خيبرى را با بسيارى از مخالفان بكشت و بقية 

السيف شيبان بن عبد العزيز يشكرى را بامارت گزيده خندقى بر گرد معسكر خود كندند و مروان 
در برابر ايشان نزول نموده قرب ده ماه ميان آن دو لشكر آتش قتال مشتعل بود و در اكثر آن ايام 
شكست بر جانب مروان مى افتاد اما عاقبت شيبان در آن ديار بقتل آمد و سليمان بطرف سند رفته 
در ايام خالفت ابو العباس سفاح نزد او شتافت و نخست نوازش يافته عاقبت كشته شد و در اثناء 

وقايع مذكوره فى سنه سبع و عشرين و مائه قاضى مدينه ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزبيرى 
كه پيوسته روزه مى داشت و هفتاد و يكسال از عمرش گذشته بود و سدى الكوفى كه از مشاهير 

مفسران است وفات يافتند و همدرين سال زاهد عاليمقدار ابو يحيى مالك بن دينار كه در بلده 
بصره مقيم بود از عالم انتقال نمود در تاريخ امام يافعى از مؤلف ابو القاسم خلف اندلسى منقولست 

كه روزى مالك بن دينار نشسته بقرائت كالم پروردگار اشتغال داشت كه مردى آمده گفت يا ابا 
يحيى دعا كن در حق ضعيفه كه چهار سالستكه حامله است و حاال بكرب و تعب شديد گرفتارى 

دارد مالك دست بر دعا برآورده گفت (اللهم مذه المرأة ان كان فى بطنها جارية فابدلها فانك 
تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب) و بعد از ساعتى آن مرد بازآمد و بر گردن او بود پسرى 

چهارساله كه دندانها داشت و درين سال يعنى سنه سبع و عشرين و مائه عاصم بن ابى النجود 
االزدى كه يكى از قراء سبعه است روى بعالم آخرت نهاد و از جمله تالمذه ابو عبد الرحمن 

السلمى و زر بن جيش بود و در همين سال يحيى بن يعمر العدوانى النحوى البصرى كه بصحبت 
عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما و بعضى ديگر از صحابه رسيده بود از عالم انتقال نمود و يحيى 

در سلك قراء بصره انتظام داشت اما بعد از كسب كمال از عراق بخراسان رفته چندگاه بقضاء بلده 
مرو اشتغال فرمود و در سنه تسع و عشرين و مائه قاضى افريقيه خالد بن ابى عمران البونى كه از 



جمله علماء و زهاد مغرب بود بقضاء ايزدى درگذشت و درين سال بروايت صحيح ابو نصر يحيى 
ابن ابى كثير كه يكى از علماء حديثست از عالم انتقال نمود و در ماه مبارك رمضان همين سال 

 خروج ابو مسلم مروزى بوقوع پيوست و صدمت سياست او پشت دولت مروانيانرا فروشكست 
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گفتار در بيان مبادى احوال و كيفيت حصول آمال ابو مسلم و ذكر كشته شدن بسيارى از مروانيان 
 بتقدير قادر مختار و جبار منتقم 

حاوى فضايل انسانى حمزة بن حسن اصفهانى ابو مسلم را از آل حمزة بن عماره شمرده و در حيز 
بيان آورده كه نسبت حمزة بن عماره منتهى بگودرز بن گشواد ميشود و از غرايب اتفاقات آنكه 
گودرز در عزاى سياوش اختراع پوشيدن جامه سياه كرد و در غير وقت جنگ نمى خنديد و ابو 

مسلم نيز در حين خروج كسوت سياه پوشيده در غير معركه كارزار لب بخنده نمى گشاد و طايفه 
از مورخان برآنند كه نسب ابو مسلم ببوزرجمهر حكيم ميرسيد و زمره اى را عقيده آنكه ابو مسلم 
از فرزندان سليط است و سليط از جاريه اى متولد شده بود كه ملك عبد اللّه بن عباس بود رضى 

الّله عنهما و عبد الّله نوبتى با وى صحبت داشته بود و بعد از آن او را بغالمى عقد بسته و سليط 
چون بسن رشد و تميز ترقى نمود بنابر اغواء وليد بن عبد الملك دعوى كرد كه من از اوالد عبد 
الّله بن عباسم و گواهان گذرانيده قاضى دمشق بواسطه ميل خاطر وليد برطبق مدعاء سليط حكم 
فرمود و ازين جهة ايذاء بسيار بعلى بن عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما رسيد و بروايتى كه در 
روضة الصفا مسطور است ابو مسلم در وقت ارتفاع رايات اقبال ميگفت كه من از اوالد سليط بن 

عبد اللّه ام و ابو جعفر منصور در وقت قتل او را باين دعوى مؤاخذه كرد و نام ابو مسلم بقول بعضى 
از مورخان مسلم بود و بمذهب فرقه اى عثمان و بروايتى ابو مسلم موسوم بابراهيم و مكنى بابو 

اسحق بود و بزعم حمزه اصفهانى در سنه مائه هجرية در اصفهان تولد نمود و در كوفه نشوونما 
يافته در وقتى كه نوزده ساله بود بخدمت ابراهيم امام رسيد و ابراهيم آثار اقبال در ناصيه احوال او 

مشاهده نموده گفت تغيير نام و كنيت خود كن و ابو مسلم نام خويش را بر عبد الرحمن قرار داده 
جهت كنيت ابو مسلم اختيار فرمود و ابراهيم او را در سنه اربع و عشرين و مائه بامارت شيعه خود 
سرافراز ساخته بخراسان فرستاد و چون ابو مسلم بدان مملكت رسيد باتفاق ساير داعيان چند سال 



مردم را پوشيده و پنهان بخالفت عباسيان دعوت مى نمود تا خلق بى نهايت دست بيعت بدو دادند 
و در سنه ثمان و عشرين و مائه ابراهيم االمام باصحاب خود كه در خراسان بودند نوشت كه من 

امارت آن واليت را بر سبيل استقالل بابو مسلم مسلم داشته ام بايد كه هيچكس سر از حكم و 
فرمانش نه پيچد حكم او حكم من و فرمانش فرمان منست و بعضى از داعيان از قبول رياست ابو 

مسلم عار داشته متوجه مكه شدند تا بى واسطه در آن قضيه با ابراهيم گفت و شنيد نمايند و ابو 
مسلم نيز با ايشان اتفاق نموده بعد از وصول بخدمت ابراهيم االمام بتجديد زمام سرانجام مهام 

دعوت و عنان امارت خراسان در قبضه اقتدار ابو مسلم قرار يافت و ابو مسلم باتفاق رفيقان 
بخراسان معاودت نموده بجد هرچه تمامتر بدعوت نزديك و دور و تهيه اسباب خروج و ظهور 

 اشتغال فرمود

 194، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

و در سنه تسع و عشرين و مائه ابراهيم امام ابو مسلم را طلب داشت و او با هفتاد نقيب نهضت 
فرموده چون بقومش رسيد مكتوبى از نزد ابراهيم امام وصول يافت مضمون آنكه از منزلى كه اين 
مكتوب بتو رسد بازگرد و در خراسان باظهار دعوت زبان گشاده قحطبة بن شبيب را بدين جانب 

روان گردان و ابو مسلم قحطبه را با هدايا بطرف مكه فرستاده خود بمرو بازگشت و نامه ابراهيم را 
بسليمان بن كثير نموده داعيان باطراف بالد خراسان متفرق گردانيد تا بيعتيان را از فرمان ابراهيم 

آگاه سازند و چنان مقرر كردند كه در اواخر ماه رمضان سنه تسع و عشرين و مائه خروج نمايند 
در روضة الصفا مسطور است كه در آن اوان ابو مسلم مردم خود را فرمود تا بهيأت اجتماعى 
متلبس بلباسهائى كه يكرنگ داشته باشد شوند تا هررنگى كه مناسب داند شعار خود سازد و 

آنجماعت كرة بعد اخرى تغيير لباس كرده هيچكدام موافق مزاج ابو مسلم نيفتاد و چون جامهاى 
سياه پوشيده و دستار هاى سياه بسته بخدمت مبادرت نمودند از آن رنگ هيبتى در دلش افتاد و 

لباس سياه شعار سپاه ساخت و در شب بيست و پنجم شهر رمضان كه موعد خروج بود ابو مسلم و 
سليمان ابن كثير با مجموع متابعان از صغير و كبير لباسهاى شبرنگ دربر كرده در حدود مرو كه 

معسكر ايشان بود آتش بسيار برافروختند و در آن ايام خلق كثير از فرق انام در ظل اعالم ظفر 
اعالم ابو مسلم جمع گشته چون هالل شوال بفرخى و اقبال بر منبر نه پايه گردون برآمد ابو مسلم 
در روز عيد سليمان بن كثير را فرمود تا بخالف بنى اميه بى اذان و اقامه باقامت نماز عيد و شرايط 



امامت قيام و اقدام نمايد و بعد از آن بر منبر رفته ايستاده خطبه خواند و سليمان بموجب فرموده 
عمل نموده پس از آنكه از منبر فرود آمد ابو مسلم خوان كرم بگسترد و خاليق را طعام داد آنگاه 
بنصر بن سيار كه بمدافعه خديع كرمانى درمانده بود نامه نوشت و آيات قرآنى در آن كتابت درج 
كرده او را به بيعت عباسيان خواند و چون آن مكتوب بنصر بن سيار رسيد متحير و سراسيمه گشته 

بعد از هشت ماه يا هيجده ماه غالم خود يزيد را با چند هزار سوار بمحاربه ابو مسلم نامزد كرد و 
ابو مسلم مالك بن هثيم خزاعى را بمقاتله يزيد فرستاده نايره قتال ملتهب گرديد و در اثناء ارتفاع 
غبار هيجا از سپاه مالك عبد الّله طائى زخمى بر يزيد زده او را اسير گردانيد و نزد ابو مسلم برد و 
ابو مسلم برعايت آن غالم اهتمام نمود و چون جراحتش اندمال يافت اجازتش داد تا پيش خواجه 
خود رود و يزيد نزد نصر رفته آنچه از اعمال حميده و افعال پسنديده ابو مسلم مشاهده نموده بود 

عرض كرد و گفت ظن من چنانست كه مهم ايشان عنقريب ترفع تمام خواهد يافت و اگر من 
مملوك تو نمى بودم مفارقت ابو مسلم اختيار نمى نمودم و از شنيدن امثال اين سخنان پريشانى تمام 

بحواشى ضمير نصر راه يافته چون خديع كرمانى در برابرش نشسته بود نتوانست كه ديگر لشكر 
بحرب ابو مسلم فرستد و در خالل آن احوال شيعه آل عباس از اطراف و جوانب ديار خراسان بابو 
مسلم پيوستند و ابو مسلم بجانب نصر بن سيار و خديع كرمانى نهضت نموده در ميان دو خندق كه 

 ايشان در گرد معسكر
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خود كنده بودند فرود آمد و آن دو سردار ازين جرات خايف و ترسان گشته ابو مسلم بكرمانى 
پيغام داد كه من با تو طريق اتفاق مسلوك ميدارم و همت بر دفع نصر ميگمارم و اين معنى موجب 

ازدياد توهم نصر گشته بكرمانى پيغام فرستاد كه بگفتار ابو مسلم مغرور مشو و ببلده مرو برو كه 
من هم بآنجا مى آيم تا با يكديگر مصالحه نمائيم و كرمانى بمرو رفته نصر نيز بدان بلده شتافت و 
روزى بحسب ظاهر جهت تشييد مبانى صلح و صفا هريك از آن دو سردار با صد سوار در برابر 

يكديگر آمدند و هردو را در باطن آن بود كه فرصت يافته دشمن را بقتل رسانند و در آن معركه 
يكى از نوكران نصر پيش دستى كرده بزخم تير كرمانى را بجهان جاودانى فرستاد و على بن خديع 

كرمانى در سنه ثلثين و مائه پيش ابو مسلم آمد و روزى چند در خدمتش بوده روى گردان شد و 
بنصر بن سيار پيوست آنگاه سليمان بن كثير بوى پيغام فرستاد كه ترا هيچ حميت نيست كه 



مالزمت شخصى مينمائى كه ديروز پدر ترا بقتل رسانيده و اين سخن در مزاج ابن كرمانى مؤثر 
افتاده با نصر بنياد مخالفت كرد و قبيله ربيعه با او همداستان شده قوم نصر متابعت نصر اختيار 

نمودند و هريك ازين دو سردار كس نزد ابو مسلم فرستاده مدد طلبيدند ابو مسلم جواب داد كه با 
نقبا مشورت كنيم و هرچه صالح دانند بتقديم رسانيم و در خفيه با شيعه عباسيه مواضعه فرمود كه 
جانب ابن كرمانى را ترجيح كنند الجرم روز ديگر كه مجلس انعقاد يافت سليمان بن كثير گفت 

كه خديع كرمانى را بخديعت كشته اند و معاونت پسرش واجبست و ساير نقباء درين سخن 
متابعتش نموده رسوالن نصر بن سيار شرمسار و قاصدان ابن كرمانى با فرح و سرور بسيار بازگشتند 
بعد از آن ابن كرمانى عزيمت مرو مصمم گردانيده از ابو مسلم نوبت ديگر استمداد كرد او جواب 

داد كه هنوز مرا بر قول تو اعتماد نيست وظيفه آنكه يكبار با نصر سيار محاربه نمائى تا به بينم كه 
حال بچه مى انجامد و پسر كرمانى بمرو شتافته ميان او و نصر نيران قتال اشتعال يافت و ابن كرمانى 

نصف شهر را بتحت تصرف درآورد و ابو مسلم اينخبر شنوده با لشكر خجسته اثر از ماخان روان 
گشته بمرو درآمد و پسر كرمانى با قبيله ربيعه بوى پيوسته فتور موفور باحوال نصر بن سيار راه 

يافت الجرم قصد كرد كه بخدمت ابو مسلم مبادرت نموده شرط متابعت بجاى آورد اما آخر االمر 
بنابر كثرت توهم گريخته بسرخس رفت و از آنجا بطوس آمد و از طوس برى شتافته در آن 

واليت بيمار شد و بنابر آنكه از ابو مسلم خائف بود او را در محفه نهاده بساوه بردند و در ساوه 
متقاضى اجل دررسيده نصر بن سيار بدار البوار انتقال نمود و ابو مسلم بعد از فرار نصر بن سيار در 

مرو رايت اقتدار برافراشته از اصحاب نصر و مروانيه هركرا يافت بقتل رسانيد و روزى چند ابن 
كرمانى را در سلك نوكران خود جاى داده باالخره او را نيز بعالم آخرت فرستاد و تمامى ممالك 

خراسان ابو مسلم را مسلم گشت و پايه قدر و ارتفاع يافته از فرق فرقدين درگذشت و ابو مسلم 
بصفت فصاحت و بالغت موصوف بود و بلغت فارسى و عربى تكلم مينمود هرگز مزاح نكردى و 
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يكبار طعام نخوردى از حصول كثرت اموال اظهار فرح و انبساط نمينمودى و از پيش آمدن 
قضاياء صعب ملول و متأسف نبودى و هرگز ترحم پيرامن ضميرش نگشتى و باندك جريمه 

مخصوصان خود را بكشتى تأديبش بغير تحرك شمشير صورت نبستى و هيچ مجرمى ساعتى از 



خوف او ايمن ننشستى لقب ابو مسلم صاحب الدعوة و صاحب الدولة بود و او را مروزى بجهت 
آن گويند كه خروجش در نواحى مرو روى نمود و قتل ابو مسلم بفرمان ابو جعفر منصور دوانيقى 
در روز چهارشنبه بيست و پنجم ماه شعبان سنه سبع و ثلثين و مائه دست داد و او مدت هشت سال 

و دو ماه پاى بر سرير امارت نهاد و زمان حياتش در سى و هفت سالگى بنهايت انجاميد و عدد 
 مردمى كه باليقين بحكم او كشته شدند بعد از مقتوالن معارك بششصد هزار رسيد

ذكر مآل حال عبد الّله بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر الطيار و بيان خروج ابى حمزه و طالب الحق 
 بعزم تسخير بالد و امصار

علماء اخبار رحمهم الّله الغفار آورده اند كه در شهور سنه تسع و عشرين و مائه واليات فارس و 
عراق عجم تا حدود دامغان بسعى محارب بن موسى عبد الّله بن معاويه را مسخر گشت و خلق 

بسيار از بنى هاشم و غير ايشان از اصاغر و اعاظم در ظل رايت فتح آيتش مجتمع شدند و عبد الّله 
در اصطخر فارس رحل اقامت انداخته امارت جبال را ببرادر خود حسن مفوض ساخت و عمال 
بواليات ارسال داشته در هربلده از قلمرو خود حاكمى را نصب فرمود و چون يزيد بن عمرو بن 
هبيره كه از قبل مروان والى عراقين بود از استقالل عبد الّله خبر يافت عامر بن ضباره و معن بن 

زايده را با جنود بالانتها فرمود كه از دو جانب متوجه مقاتله عبد الّله گردند و آن دو سردار 
بموجب فرموده عمل نموده بعد از تقارب فئتين سپاه عبد الّله متفرق گشتند و آنجناب بحسب 

اضطرار فرار بر قرار اختيار كرده باميد آنكه ابو مسلم مردم را برضاء آل محمد صلى الّله عليه و 
سلم دعوت ميكند بصوب خراسان شتافت و بعد از وصول ببلده هراة مالك بن هيثم خزاعى كه در 
آن زمان از قبل ابو مسلم حاكم آن بلده بود قاصدى نزد ابو مسلم فرستاد و او را از رسيدن آنجناب 

آگاهى داد و ابو مسلم حكم كرد كه مالك عبد الّله را بقتل رساند و برادرانش را مطلق العنان 
گرداند نقلست كه قبل از معاودت قاصد روزى مالك از عبد الّله پرسيد كه عبد الّله و جعفر از 

جمله اسامى اهل بيت پيغمبر است بخالف معاويه سبب چيست كه پدرت را اين نام نهاده اند عبد 
الّله جواب داد كه روزى جد من در مجلس معاوية بن ابى سفيان بود كه باو خبر آوردند كه 

بخشنده بى منت ترا پسرى كرامت فرمود و معاويه از جد من التماس كرد كه صد هزار درم بگير و 
اين پسر را موسوم باسم من گردان بنابرآن پدرم بمعاويه مسمى شد مالك بن هيثم گفت زر اندك 
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بر دهان عبد الّله نهاده نفسش را منقطع ساخت مدفن آنجناب مصرخ هراتست و بمزار سادات 
اشتهار دارد و همدرين سال ابو حمزه و عبد الّله بن يحيى كه ملقب بطالب الحق بود بى از آنكه 
كسى ايشانرا از حال و شعار ابو مسلم اخبار نمايد در يمن دستارهاى سياه بر سر بسته و جامهاى 

سياه پوشيده الويه اسود برافراختند و در مخالفت مروان حمار ظاهر گشتند و بلده صنعا را بتحت 
تصرف درآورده طالب الحق آنجا توقف نمود و ابو حمزه متوجه مكه گشت و در موسم حج 

بيكناگاه جمعى سياه پوش در حرم ريخته حاجيان و مقيمان آنمنزل متبرك بغايت متوهم شدند و 
پرسيدند كه شما چه كسانيد جواب دادند كه ما مخالفان بنى اميه و دشمنان مروانيم و عبد الواحد 

بن سليمان بن عبد الملك كه در آن زمان از قبل مروان حاكم مكه بود از ابو حمزه التماس نمود 
كه چندانى مزاحم مردم نشويد كه از مناسك حج اسالم فارغ گردند و ابن ملتمس را مبذول 

داشته بعد از انقضاء ايام حج عبد الواحد بمدينه گريخت و ابو حمزه بمكه درآمد و عبد الواحد در 
يثرب لشكرى از اطراف و جوانب فراهم آورده متوجه حريم حرم گشت و ابو حمزه بر جرأة او 

اطالع يافته از مكه بيرون خراميد و در منزل قديد قتالى شديد روى نمود از لشكر عبد الواحد 
هفتصد مرد بقتل رسيد و او بمدينه رفت و آنجا نيز مجال توقف نيافته بشام شتافت و ابو حمزه 

حرمين را در حيز تسخير آورده مدت سه ماه بتمهيد بساط نصفت و احسان مردم را شادمان ساخت 
و چون عبد الواحد نزد مروان رسيد كيفيت حادثه را معروض گردانيد مروان عبد الملك بن محمد 

بن عطية السعدى را با چهار هزار كس جهت دفع خوارج بجانب حجاز ارسال داشت و ابو حمزه 
از مدينه باستقبال آن سپاه روان شده در وادى القرى تالقى عسكرين اتفاق افتاد و ابو حمزه با اكثر 
متابعان بزخم تيغ شاميان از پاى درآمده معدودى بمدينه گريختند و مدنيان خون ايشانرا بر خاك 
هالك ريختند و ابن عطيه بعد از فراغ از مهم حجاز بصوب يمن شتافته ميان او و طالب الحق نيز 

محاربه واقع گشت و بار ديگر بعنايت واهب العطيه ابن عطيه ظفر يافته طالب الحق بقتل آمد و ابن 
عطيه سرش را بشام فرستاده روزى چند در صنعا لواء اقامت برافراخت و چون موسم حج نزديك 
رسيد با دوازده نفر و چهل هزار دينار زر بجهت امارت حجاج بنابر فرموده مروان متوجه مكه شد 
و در اثناء راه طايفه از بنى مراد بديشان رسيده همه را گرفتند كه شما دزدانيد و هرچند ابن عطيه 

گفت كه من بحكم مروان امير حاجيانم و بطرف مكه مباركه ميروم و اينك منشور امارت بدست 



دارم بجائى نرسيد و او را با تمامى مالزمان بقتل رسانيدند و در بعضى از نسخ معتبره مسطور است 
كه مذهب ابو حمزه و طالب الحق آن بود كه عباد بمجرد ارتكاب زنا و سرقه كافر ميشوند و 

 هركه زانى و سارق را كافر نمى داند او نيز در سلك كفار انتظام دارد و العلم عند الّله تعالى 
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گفتار در بيان لشكر كشيدن قحطبة بن شبيب بجانب عراق عرب و گرفتار شدن مروان بانواع رنج و 
 تعب 

در سنه ثلثين و مائه قحطبة بن شبيب كه مروان حمار او را هبط حق گفتى از نزد ابراهيم امام 
بخراسان رفته علمى نزد ابو مسلم برد و ابو مسلم امارت جيوش را بقحطبه ارزانى داشته او را با 

جنود بالانتها و امراء شجاعت انتما مثل خالد بن برمك و عثمان بن نهيك بتسخير ممالك غربى 
مامور گردانيد و قحطبه رايت جهانگيرى افراشته نخست بضرب شمشير واليت طوس را از تصرف 

اتباع نصر بن سيار بيرون آورد و آنگاه بصوب جرجان حركت نموده حاكم آنحدود كه موسوم 
به نباتة بن حنظله بود با جنود نامعدود بمقاتله او اقدام نمود و در ذى حجه مذكوره شكست بر 

جرجانيان افتاده نباته با قرب ده هزار سوار كشته گشت و قحطبه بجرجان درآمده سى هزار كس 
ديگر را از مروانيان بقتل آورده بعد از آن بجانب عراق عجم توجه كرد و داود بن يزيد بن عمرو 

بن هبيره و عامر بن ضباره كه در آن زمان از قبل يزيد بن عمرو در كرمان بودند با سپاه فراوان 
متوجه قحطبه گشتند و در سنه احدى و ثلثين و مائه بنواحى اصفهان خراسانيان و شاميان بهم 

رسيده حرب صعب اتفاق افتاد و عامر بن ضباره بقتل آمده داود بن يزيد طريق فرار گزيد و قحطبه 
غنيمت بى نهايت گرفته مدت بيست روز در اصفهان رحل اقامت انداخت و بعد از آن بنهاوند رفته 

آنخطه را نيز مسخر ساخت و خلقى را بعالم بقا فرستاده روى بعراق عرب آورد اما داود بن يزيد 
چون بمالقات پدر خود فايض گرديد و كيفيت استيالء قحطبه را معروض گردانيد يزيد سپاه عراق 

را فراهم آورده و از مروان مدد طلبيده موضع جلوال را معسكر ساخت و چون قحطبه در خانقين 
رايت استيال برافراخت وهم بر ضمير ابن هبيره راه يافته بطرف كوفه شتافت و قحطبه او را تعاقب 
نموده نماز شامى بكنار فرات رسيد و بعضى از لشكريان از آب گذشته با فوجى از سپاه يزيد كه 
در آنطرف رود بودند آغاز كارزار نمودند و قحطبه نيز اسب در آب رانده ناگاه پاى ستورش در 



الى فرورفت و كشتى عمرش بگرداب فنا افتاد و سپاه خراسان بى از آنكه بر اين حال اطالع يابند 
مانند باد بر آب عبور كردند و لشكر ابن هبيره روى بوادى انهزام آوردند آنگاه امرا و لشكريان 

هرچند قحطبه را جستند نيافتند در آن اثنا اسبش با زين و لجام پيدا شده مردم دانستند كه قحطبه را 
چه پيش آمده و با حسن بن قحطبه بيعت كرده متوجه كوفه گشتند و ابن هبيره تاب مقاومت 

نياورده بواسط گريخت و حسن با سى هزار مرد تيغ زن در محرم الحرام سنه اثنى و ثلثين و مائه 
بكوفه درآمده با ابو سلمه جعفر بن سليمان الخالل كه او را وزير آل محمد ميخواندند مالقات 
نمود و حسن ابو سلمه را تعظيم كرده مكتوبى از ابو مسلم بوى رسانيد و ابو سلمه خاليق را در 
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نامه ابو مسلم را كه بوى نوشته بود و از وى بوزير آل محمد تعبير نموده بر مردم خواند و عمال 
 باطراف واليات فرستاد

 ذكر وفات بعضى از اعاظم ايام و خبر شهادت ابراهيم امام 

بروايت جمعى كثير از علماء امت در سنه ثلثين و مائه مدت حيات محمد بن المنكدر بآخر رسيده 
وفات يافت و محمد در سلك اكابر زهاد و افاضل تابعين منتظم بود و در همين سال يزيد بن 

رومان المدنى كه يكى از شيوخ امام يافعى است در علم قرائت از عالم انتقال نمود و بروايت حمد 
الّله مستوفى مالك بن دينار كه سابقا ذكر او گذشت درين سال وفات يافت و در سنه احدى و 

ثلثين و مائه ابو ايوب سجستانى كه از جمله اكابر اهل دانش بود بعالم عقبى شتافت و درين سال 
واصل بن عطاء المعتزلى كه در علم كالم و اصول تصانيف دارد جهان فانى را بدرود كرد و اوالثغ 
بود چنانچه اصال بحرف را تكلم نميتوانست نمود و عوض را عين ميگفت در تاريخ امام يافعى از 

كتاب انساب كه مؤلف سمعا نيست مرويست كه در وقتيكه واصل بن عطا بدرس حسن بصرى 
ميرفت اختالف در ميان امت پيدا شد خوارج گفتند كه مرتكب كبائر كافر است و جماعتى بر آن 
رفتند كه مؤمن بارتكاب كبائر كافر نميشود اما فاسق ميگردد و ابن عطا انكار اين دو مذهب نموده 

گفت فاسق اين امت نه مؤمنست و نه كافر و حسن او را از مجلس خود مردود ساخته ابن عطا 
باتفاق عمرو بن عبيد از مصاحبت حسن بصرى اعتزال گزيد بنابرين ايشانرا با اتباع معتزله گفتند و 



همدرين سال همام بن منبه برادر بزرگ تر وهب فوت شد و در سنه اثنى و ثلثين و مائه وفات عبد 
الّله ابن طاوس اليمانى النحوى بوقوع پيوست و جمال حال عبد الّله بحليه علم و تقوى و مهارت در 

فن عربيت آراسته بود و در اين سال حافظ ابو غياث منصور بن المعتم السلمى الكوفى كه بصفت 
زهد و عبادت اتصاف داشت از عالم انتقال نمود گويند كه يكى از حكام زمان او را هرچند بقضاء 

كوفه اكراه كرد زياده از دو ماه آن منصب را قبول نفرموده و همدرين سال در مدينه اسحق بن 
عبد الّله بن ابى طلحة االنصارى الفقيه وفات يافت و در همين سال يونس بن ميسره كه از جمله 

اكابر اصحاب فضيلت و زهادتست بعالم عقبى شتافت و يونس اعمى بود و مدت صد و بيست سال 
در جهان فانى زندگانى نمود و در اوايل همين سال يا در اواخر سالگذشته ابراهيم االمام و عبد الّله 

بن عمر بن عبد العزيز و عباس بن وليد بن عبد الملك بن مروان كه در حران بزندان مروان حمار 
محبوس بودند از عالم ناپديدار بدار القرار انتقال نمودند و سبب حبس و كيفيت شهادت ابراهيم 

امام بروايت بعضى از فضالء انام چنان بود كه چون نصر بن سيار از ضرب تيغ ابو مسلم فرار نموده 
برى رسيد عرضه داشتى مشتمل بر قوت دولت ابو مسلم قلمى كرده نزد مروان حمار فرستاد و 

مروان هنوز از مطالعه كتابت نصر فارغ نشده بود كه يكى از قاصدان ابو مسلم را كه مكتوبى بنام 
 ابراهيم مصحوب او بود گرفته پيش مروان آوردند و مروان نامه ابو مسلم را كه اشتمال 
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داشت بر تسخير ممالك خراسان و فرار نصر بن سيار خوانده قاصد را گفت ابو مسلم چه چيز بتو 
داده كه اين كتابت را بابراهيم رسانى و آن شخص مبلغى نام برده مروان گفت من ده چندان بتو 

ميدهم اگر اين نوشته را نزد ابراهيم برى و جواب ستانده پيش من آورى قاصد اين خدمت قبول 
كرده نامه را بابراهيم رسانده و جواب گرفته نزد مروان آورد آنگاه مروان آن شخص را نگاهداشته 
كتابتى بوليد بن معاوية بن عبد الملك كه از قبل او حاكم دمشق بود نوشت مضمون آنكه رقعه اى 
بوالى بلقاء نويسد كه ابراهيم را كه در قريه حميمه ساكن است گرفته و مقيد ساخته بحران فرستد 

و وليد بموجب فرموده عمل نموده چون ابراهيم بمجلس مروان رسيد مروان او را بمخاطبات 
عنيف برنجانيد و او نيز جوابهاى درشت گفته بر زبان آورد كه من از قضيه ابو مسلم وقوف ندارم 
و ميان من و او مراسله نيست مروان رسول ابو مسلم و نامه ابراهيم را ظاهر كرده خدمتش ملزم شد 

و مروان او را بزندان فرستاده در خانه كه عبد الّله بن عمر بن عبد العزيز و عباس بن وليد بن عبد 



الملك مقيد بودند محبوس گردانيد و بعد از چند روز شبى جمعى را فرستاد تا آن سه كس را 
هالك ساختند گويند سر ابراهيم را در انبان پرنوره نگاهداشتند تا نفسش انقطاع يافت و بالش بر 

 دهان عبد الّله و عباس نهاده بر آن باال نشستند تا رخت سفر آخرت بربستند

 ذكر انجام روزگار بنى مروان و انتقال دولت و اقبال بعباسيان 

راويان اخبار متقدمين اين حكايت را چنين گفته اند كه چون كسان مروان در حميمه ابراهيم امام را 
گرفتند ابراهيم برادر خود عبد الّله بن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس را كه ملقب بسفاح بود 

ولى عهد گردانيد و عبد الّله باتفاق برادر ديگر خويش ابو جعفر منصور و بعضى ديگر از اعيان 
عباسيان پوشيده و پنهان از حميمه بكوفه شتافت و ابو سلمه خالل آنجماعت را در گوشه نشانده 

كيفيت آمدن ايشان را با امراء خراسان در ميان ننهاد زيرا كه داعيه آن داشت كه يكى از اوالد 
امجاد امير المؤمنين على عليه السالم و التحيه را بر مسند خالفت نشاند بناء على هذا در آن اوقات 
سه مكتوب نوشته و التماس قبول خالفت كرده نزد سه بزرگوار از عترت سيد ابرار صلى الّله عليه 

و آله االطهار فرستاد اول امام جعفر بن محمد باقر دوم عبد الّله بن حسن بن حسن بن على 
المرتضى سيم عمر بن على بن الحسين عليهم السالم اما امام همام جعفر الصادق عليه السالم چون 

ميدانست كه بحسب تقدير آنمهم تيسيرپذير نيست نامه ابو سلمه را قبل از آنكه مطالعه نمايد 
بسوخت و عبد الّله بن حسن و عمر بن على نيز درين باب با آنحضرت مشورت نمودند و بقبول آن 

مسئول اقبال نفرمودند طرفه آنكه قبل از بازگشتن قاصد ابو سلمه از مدينه كه مسكن آن سه 
 عاليمقدار بود امراء خراسان پى؟؟؟

عباسيان بردند و غرض ابو سلمه را دانسته ابو سلمه نيز بحسب ضرورت بعدم متابعت پيش آمد و 
 سفاح را از گوشه انزوا بيرون آورد و بدار االمارة برد و در روز جمعه از جمعات 

 201، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

ربيع االول يا ربيع اآلخر يا جمادى االخرى سنه اثنى و ثلثين و مائه سفاح بحشمت هرچه تمامتر 
بمسجد جامع شتافته بخالف بنى اميه ايستاد و خطبه خواند و بعد از امامت نماز جمعه كرت ديگر 

بر منبر صعود نموده خطبه فصيح بليغ آغاز كرد و چون در آن روز ضعفى داشت بر باالى منبر 



بنشست و عمش داود بن على از وى بيكدرجه پايان تر ايستاده خطبه را تمام كرد و گفت اى 
مردمان بدانيد كه بعد از فوت رسول صلى الّله عليه و سلم هيچ خليفه پاى برين منبر ننهاده مگر امير 

المؤمنين على عليه السالم و اين امام كه بر منبر نشسته است و بر شما پوشيده نماند كه اين امر بما 
متعلق شد و از ميان ما بيرون نرود تا وقتى كه عيسى صلوات الّله و سالمه عليه از آسمان فرود آيد 

بعد از آن سفاح از منبر فرود آمده بدار االمارة رفت و ابو جعفر تا نماز ديگر در مسجد توقف كرد 
و از مردم بنام برادر خود بيعت بستاند و روز ديگر كه خسرو خاور فضاء سپهر اخضر را مضرب 

اعالم مسا گستر ساخت سفاح موضع حمام اعين را معسكر گردانيده عم خويش عبد الّله بن على 
را بحرب مروان حمار نامزد كرد و عبد الّله با سپاه ظفرپناه متوجه مروان گشته او نيز از حران در 

حركت آمد و در منزل زاب بكنار آبى تالقى فريقين دست داده بباد حمله ابطال رجال آتش قتال 
اشتعال يافت و مروان خاكسار فرار بر قرار اختيار كرده بسيارى از شاميان در آن آب غريق بحر فنا 

گشتند و بعضى از مورخان گفته اند كه سبب فرار مروان از آن معركه آن بود كه در اثناء كروفر 
جهة اراقة بول در گوشه اى فرود آمد و در آن حين اسب او رميده در ميان صفوف پيدا شد و 

سپاهيان اسب را خالى ديده تصور نمودند كه مروان كشته گشته الجرم ترك ستيز كرده روى 
بوادى گريز آوردند و بعضى از ظرفا نسبت بمروان گفتند كه (ذهبت الدولة ببوله) القصه مروان 

حمار بعد از فرار مانند سگ پاسوخته در اطراف بالد سرگردان شده بدر هرشهرى كه رفت او را 
راه ندادند الجرم وداع ملك و مال نموده بطرف مصر شتافت و عبد الّله بن على كه مروان را 

تعاقب مينمود چون بدمشق رسيد وليد بن معاوية بن عبد الملك در شهر متحصن شد و عبد الّله 
شرايط محاصره بجاى آورده آن بلده را گرفت و وليد را با جمعى از بنى اميه بقتل رسانيده از آنجا 

بقنسرين و از قنسرين بفلسطين رفت و در آن حدود فرمان سفاح بوى رسيد كه از برادران خود 
صالح را بطلب مروان روان ساز و عبد الّله بموجب فرموده عمل نموده صالح با ابو عون و عامر بن 

اسماعيل از عقب مروان بشتافت و در حدود مصر در منزلى كه او را ذات السالسل ميگفتند بمروان 
رسيده در شبى تاريك قصد گرفتنش كردند و مروان با جمعى از اعوان بقدم محاربه پيش آمده 

در اثناء جنگ نيزه اى بر تهيكاهش خورد چنانچه از پاى درافتاد و يكى از نوكران ابو عون سرش 
از تن جدا كرده نزد صالح برد و شخصى باشارت صالح آن سر را جنبانيده زبان از دهان مروان 

بيرون افتاد و گربه اى آنرا ربوده صالح گفت اى ياران از عجايب روزگار عبرت گيريد و بر دولت 



چند روزه اعتماد مكنيد آنگاه سر مروان را پيش سفاح فرستاد و سفاح سر بسجده نهاده مراسم 
 سپاس الهى بتقديم رسانيد و چون مروان كشته شد دو
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پسرش عبد الّله و عبيد الّله نام بحبشه گريختند و عبيد الّله آنجا بقتل رسيده عبد الّله نجات يافت و 
مردم صالح عباسى زنان و دختران مروان را اسير گرفته صالح آنجماعت را بخراسان ارسال داشت 

و بعد ازين واقعه اعيان بنى عباس در بالد اسالم بتمهيد اساس حكومت پرداخته انهدام مبانى حيات 
بنى اميه را پيش نهاد همت ساختند از آنجمله عبد الّله بن على در دمشق در يك مجلس فرمود تا 

اعضاء هفتاد نفر از آن قوم را بضرب چوب درهم شكستند و گليمها بر زبر آن خون گرفتگان 
گسترده بر آن باال نشست و شيالن كشيد و ايضا عبد الّله فرمود كه قبور تمامى ملوك بنى اميه را 

سواى قبر عمر بن عبد العزيز رحمه الّله بشكافتند و در گور معاويه مقدارى خاك يافتند و در گور 
يزيد قدرى خاكستر ديدند و كاسه سر عبد الملك بن مروان بنظر بينندگان درآمد و چون اعضاء 
هشام بن عبد الملك هنوز از هم نريخته بود او را از قبر بيرون كشيده تازيانه بسيارى زدند پس بر 
دار كردند و باالخره آن جثه خبيثه را بسوختند و در بصره سليمان بن على بن عبد الّله بن عباس 
فرمان داد تا عظماء بنى اميه را گردن زده اجسام ايشان را در ميان راه انداختند تا كالب آن ديار 

دهان بگوشت و پوست ايشان ملوث ساختند و برين قياس يحيى بن على بن عبد الّله بن عباس در 
موصل بسيارى از محبان مروان را بزندان خاموشان فرستاد و محمد بن عبد الملك بن مروان و عمر 

بن يزيد بن عبد الملك و عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك و ابو عبيدة بن سليمان بن عبد 
الملك از جمله مردمى بودند كه در آن وقايع بقتل رسيدند و هركس از بنى اميه كه در اين واقعه 

كشته نشد ما دام الحيوة در زواياى ناكامى و اختفا بسر برد مگر عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن 
عبد الملك كه بجانب اندلس گريخته بروايت حمد الّله مستوفى در سنه تسع و ثلثين و مائه بر 

بعضى از حدود آن واليت استيال يافت و قريب سيصد سال سلطنت در خاندانش بماند بر ضمير 
منير مطالعه كنندگان اين اوراق پريشان پوشيده و پنهان نماند كه در باب محاربات مروانيان با 

عباسيان و كيفيت فرار مروان حمار و كشته شدن او در ميان ارباب اخبار اختالف بسيار است و 
چون ايراد مجموع روايات شيوه جامع اين حكايات نيست بر تحرير يك روايت كه بصحت اقرب 



بود اختصار نمود و عنان بيان بصوب جزو سيم از مجلد ثانى كه مبنى است از وقايع زمان ايالت 
 عباسيان انعطاف داد نظم 

 پرتو توفيق چو بر خامه تافت 
 

 جزو دوم صورت اتمام يافت 

 گشت دلم راغب آن كز هنر
 

 بازگشايد در گنج گهر

 جزو دگر را ز گهر پر كند
 

 زيور گوش خرد از در كند

 تا شود اين تازه رقم نامياب 
 

 از نظر سرور عاليجناب 

 آصف جم قدر سليمان حشم 
 

 مرجع اشراف كبار امم جامع اوصاف 
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 حبيب اللهى 

 
 لطف و كرم گشته باو منتهى 

 گلشن جان خرم از احسان اوست 
 

 بلبل دل ريزه خور خوان اوست 

 مظهر الطاف الهى دلش 
 

 زاب كرم گشته سرشته گلش 

 شرح كمالش چو بود بى كران 
 

 آمده عاجز ز بيانش بيان 

 كلك سخن گوى بالغت نثار
 

 به ز دعايش نكند هيچ كار

 تا سخن از خامه پذيرد سواد
 

 تا مدد خامه نمايد مداد

 باد مباهى بدعايش قلم 
 

 مفتخر از مدح و ثنايش قلم 

 تا بابد نامه اهل هنر
 

 باد ز نام و لقبش نامور

 باتمام رسيد جزو دوم از جلد دوم حبيب السير   
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 بسم الّله الّرحمن الّرحيم 

 جزو سيم از مجلد دوم در تمهيد اساس بيان وقايع زمان خلفاء بنى عباس 



اصناف حمد و سپاس بيقياس مالك الملكى را كه رفعت سراپرده عظمتش برتر از ساحت موفورة 
المساحت كون و مكانست و بسطت بساط بسيط مملكتش بيرون از فضاى وسعت نماى زمين و 

 زمان نظم 

 كمال پادشاهى در دو عالم 
 

 نباشد غير او كس را مسلم 

   
تعالى و تقدس سلطانه و تعظم و توالى احسانه على طريق االشمل و االعم و اجناس درود و 

صلوات مكرمة اساس عظيم الشأنى را كه پوشيدن لباس خالفتش سبب افتخار اساطين سالطين 
 كامرانست و نوشيدن كأس اطاعتش موجب استظهار صناديد خواقين نافذ فرمان بيت 

 تعالى اللّه زهى شاه مكرم 
 

 مباهى از قدومش نسل آدم 

   
 صلى الّله عليه و آله و سلم على وجه االكمل و االتم 

اما بعد هوشمند سخن شناس بى شبه و التباس داند كه مورخان فضيلت اقتباس از اوالد عباس سى و 
هفت كس را بخالفت نام برده اند و ايام جهانبانى ايشانرا پانصد و بيست و سه سال و كسرى 

شمرده اند و نخستين خلفاى عباسى سفاح بود و آخرين ايشان مستعصم اسأل الّله تعالى ان يعصمنى 
 فى ذكر اخبارهم من الزلل و المأثم 

 ذكر اول خلفاى عباس كه بسفاح مشهور است بين الناس 

نام سفاح عبد الّله است و كنيتش ابو العباس و چون بعد از خونريزش بسيار خالفت بدو رسيد 
بسفاح ملقب گرديد و هو ابن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس و سفاح صورت خوب و سيرت 

 مرغوب داشت و در ايام ايالت انبار را دار الملك ساخته رايت عدالت برافراشت 
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و بيعت او بقول حمد الّله مستوفى در روز جمعه سيزدهم ربيع االول سنه اثنى و ثلثين و مائه بوقوع 
پيوست و مسعودى گويد كه سفاح در شب جمعه چهاردهم ربيع اآلخر سنه مذكوره بخالفت 

نشست و بعضى ديگر از اهل خبر چنان اعتقاد دارند كه آنصورت در منتصف جمادى االخرى 



آنسال اتفاق افتاد اما وفاتش بيخالف در سيزدهم ذى حجه سنه سته و ثلثين و مائه دست داد و 
اوقات حياتش بروايتى چهل و دو سال بود و زمان سلطنتش بقول اول چهار سال و هشت ماه و 
وزارت سفاح در اوائل حال تعلق بابو سلمه خالل ميداشت و چون ابو سلمه كشته شد خالد بن 

 جعفر برمكى بدان امر اشتغال نمود

گفتار در بيان شمه از وقايع زمان خالفت ابو العباس سفاح و ذكر وفات زمره از اصحاب علم و 
 صالح 

چون زمام مهام فرق انام بقبضه اقتدار سفاح درآمد كما ينبغى بضبط بالد و امصار اهتمام نموده بر 
ديار مصر و شام عم خود عبد الّله بن على را حاكم ساخت و عم ديگرش داود بن على در حرمين 
شريفين رايت ايالت برافراخت و برادر سفاح ابو جعفر منصور بفتح واسط و حرب يزيد بن عمرو 
بن هبيره مأمور گشته باتفاق حسن بن قحطبه بدانجانب شتافت و يزيد آن بلده را مضبوط كرده و 

ابو جعفر شرايط قلعه گيرى بجاى آورده مدت يازده ماه زمان محاصره امتداد يافت و چون خبر 
قتل مروان نزد ابن هبيره بتحقيق انجاميد از ابو جعفر امان طلبيده از مضيق حصار بيرون خراميد و 
ابو جعفر او را با بعضى ديگر از سرهنگان بنى مروان چند روزى مالزم خود ساخت اما باالخره 

باشارت سفاح قصر حيات اكثر ايشانرا از بنياد برانداخت بلكه بغير از عبد الرحمن بن بشر عجلى و 
معن بن زايده هيچكس از آن طايفه نجات نيافت و يزيد بن عمرو بن هبيره در سن چهل و پنج 

سالگى عنان عزيمت بجانب آخرت تافت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه يزيد بصفت 
فصاحت و شجاعت موصوف بود و در اكل و شرب اطعمه و اشربه افراط مينمود و در سال اول از 
خالفت سفاح بروايت بعضى از اهل رشد و نجاح ابو جعفر يزيد بن القعقاع القارى فوت شد و او 

غالم عبد الّله بن عباس بن ابى ربيعة المخزومى بود و علم قرائت را از عبد الّله بن عباس رضى الّله 
عنهما و بعضى ديگر از صحابه اخذ نمود و در سنه ثلث و ثلثين و مائه وزير آل محمد ابو سلمه 
خالل بضرب تيغ آل عباس لباس حيات چاك زده از عالم انتقال كرد تفصيل اين اجمال آنكه 

چون سفاح بر مسند خالفت متمكن گشت بنابر ميالن خاطر ابو سلمه بجانب عترت طاهره نبويه و 
تعويقى كه در بيعتش افكنده بود ميخواست كه او را بكشد اما بى مشورت ابو مسلم اين حركت 

اشكاليداشت بناء على هذا ابو جعفر منصور را جهة استجازه قتل وزير آل محمد و اخذ بيعت نزد 
ابو مسلم فرستاد و ابو جعفر چون بحدود مرو رسيد ابو مسلم شرط استقبال بجاى آورده پيشكش 



كشيد و ابو جعفر روزى چند آنجا بسر برده در خلوتى سبب آمدن خود را بسمع ابو مسلم رسانيد 
 و برين نهج جواب يافت كه من و ابو سلمه در سلك 
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غالمان امير المؤمنين انتظام داريم هرگاه پاى از حد خود بيرون نهيم قتل ما واجب ميشود و ابو 
جعفر مقضى الوطر بكوفه بازگشته رسيدنش همان بود و كشته شدن ابو سلمه همان و بعضى گويند 

كه سفاح پيش از مراجعت ابو جعفر كار او را ساخته بود و در تاريخ امام يافعى مسطور است كه 
ابو مسلم مراد الضبى را بعراق فرستاد تا رخت هستى ابو سلمه را بباد فنا داد و در آن اوان كه ابو 

جعفر در خراسان بود ابو مسلم بهانه بر سليمان بن كثير گرفته در حضور منصور او را بقتل رسانيد 
و اين حركت سبب آزار خاطر ابو جعفر گرديد و درين سال داود بن على بن عبد الّله بن عباس 

كه والى حجاز بود از عالم مجاز انتقال نمود و سفاح منصب او را بخال خود زياد بن عبد الّله 
تفويض فرمود و در سنه اربع و ثلثين و مائه ابو العباس از كوفه بانبار نقل كرده در تعمير مدينه 

هاشميه مراسم اهتمام بجاى آورد و در سنه خمس و ثلثين و مائه زياد بن صالح در ماوراء النهر بابو 
مسلم ياغى شد و ابو مسلم لشكر بدان جانب كشيده زياد بخانه دهقانى گريخت و دهقان از بيم 

جان خود زياد را كشته سرش نزد ابو مسلم برد و درين سال عبد الّله بن ابى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم االنصارى المدنى كه شيخ مالك بود و از انس روايت داشت وفات يافت و 

همدرين سال صاحب مقامات رابعه بنت اسماعيل العدوبه بقول بعضى از مورخان از جهان فانى 
بجنت جاودانى انتقال نمود و رابعه عليها الرحمة بوفور زهد و عبادت و ظهور كرامت و خوارق 
عادت مشهور بود و در سنه سته و ثلثين و مائه حصين بن عبد الرحمن بن السلمى الكوفى كه در 

سلك اهل حديث انتظام دارد در نود و سه سالگى فوت شد و در همين سال ربيعة بن ابى عبد 
الرحمن الفقيه كه از انس و سعيد بن المسيب سماع حديث نموده بود و مالك ازو روايت دارد 

وفات يافت و همدرين سال زيد بن اسلم العدوى كه بفقاهت و دانش از امثال و اقران امتياز داشت 
بمثابه كه در مدينه چهل فقيه در حلقه درس او جمع ميشدند باجل طبيعى درگذشت از محمد بن 

اسماعيل بخارى نقلست كه زيد بن اسلم بصحبت شريف امام زين العابدين سالم الّله عليه آمد شد 
مينمود و از آنحضرت استفاده ميفرمود و در همين سال عطاء بن السائب الكوفى الثقفى كه از عبد 



الّله بن ابى اوفى صحابى روايت داشت فوت شد در تاريخ امام يافعى مسطور است كه قال احمد 
 بن حنبل هو رجل صالح كان يختم كل ليلة

 ذكر رفتن ابو مسلم بطواف بيت الحرام و نقل كردن ابو العباس از جهان محنت فرجام 

در شهور سنه سته و ثلثين و مائه ابو مسلم بعزم گذاردن حج اسالم و طواف ركن و مقام از ديار 
خراسان متوجه ممالك عرب گشت و نخست بدرگاه خالفت پناه شتافته باصناف الطاف سفاح 

اختصاص يافت و در آن ايام هرچند ابو جعفر منصور برادر خود را بر قتل ابو مسلم تحريض كرد 
سفاح سخن او را بسمع رضا جاى نداد اما بخالف راى ابو مسلم ابو جعفر را امير حاج گردانيد و 

 بابو مسلم گفت كه برادرم سابقا التماس امارت حجاج كرده 
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بود و اال اين منصب را درين سال بتو مفوض مى ساختم و اينمعنى بر خاطر ابو مسلم گران آمده 
نزد ياران بر زبان آورد كه ايشان خود هميشه در جوار خانه كعبه اند بايستى كه امسال امارت قافله 
بمن تعلق گرفتى القصه چون موسم نزديك شد ابو جعفر و ابو مسلم متوجه حريم حرم گشته در 

آن سفر دويست قطار شتر مطبخ و حويج خانه ابو مسلم را ميكشيد و او يك منزل بر منصور سبقت 
گرفته ندا فرمود كه هيچ آفريده از قافله طعام نپزد و جميع همراهان روزى دو نوبت بر سر خوان 
آمده چيز خوردند و مردم برين موجب عمل نموده دعوت مستوفى مى يافتند نقلست كه در آن 
اوان روزى ابو مسلم ديد كه شخصى بطبخ اشتغال دارد بسياستش حكم كرد و آنشخص گفت 
بيمارى دارم و جهة او آش پرهيز مى پزم ابو مسلم دست از آنكس بازداشته فرمود تا بعد از آن 
براى مرضى نيز مزوره پزند و چون ابو مسلم بمكه رسيده از مناسك حج بازپرداخت بعضى از 

مسافران و جمله مجاوران حرم را الباس كرد و آنمقدار خير و احسان در آن سفر از ابو مسلم صادر 
شد كه مردم او را امير حقيقى و ابو جعفر را امير مجازى ميگفتند و در وقت مراجعت ابو جعفر 

خبر رسيد كه نبض سفاح از حركت بازايستاده و انتقالش بعالم عقبى دست داده و كيفيت وفات 
سفاح چنان بود كه روزى روى خود را در آئينه ديده گفت (اللهم انى ال اقول كما قال سليمان بن 
عبد الملك انا الملك الشباب و الكنى اقول اللهم عمرنى طويال فى طاعتك ممتعا بالعافية) و هنوز 
ازين دعا فارغ نگشته بود كه آواز غالمى شنيد كه با ديگرى ميگفت كه مدت ميان ما و تو دو ماه 



و پنجروز مانده است و باين سخن تطير نموده كلمه حسبى الّله بر زبان راند و بعد از روزى چند 
تب كرده آبله برآورد و چون از حديث غالم شصت و پنج روز درگذشت در سيزدهم ذى الحجة 

حجه مذكوره دست قضا روزنامه حياتش درنوشت و چون ابو جعفر برين حادثه اطالع يافت در 
همان موضع توقف كرد تا ابو مسلم بوى پيوست و صورت واقعه را با او در ميان نهاده گفت 

صالح در آنست كه تو بر سبيل تعجيل بانبار شتابى و در ضبط مملكت و استمالت سپاهى و رعيت 
سعى نمائى و ابو مسلم بموجب فرموده بر جناح استعجال در حركت آمده و با ده سوار جرار بانبار 

رسيده ديد كه عيسى بن موسى بن على بن عبد الّله ابن عباس مردم را بخالفت خويش دعوت 
مينمايد و ابو مسلم خاليق را از بيعت عيسى مانع آمده ديگر كسى ملتفت بحال عيسى نشد و 

منصور نيز متعاقب بشهر نزول نموده عيسى بخدمت او شتافت و مراسم اعتذار بجاى آورده ابو 
جعفر ازو عفو كرد و بروايت حمد الّله مستوفى چون ابو مسلم بانبار رسيد داعيه فرمود كه عيسى را 

 بخالفت بردارد و عيسى از قبول آن امر امتناع نمود و العلم عند الّله المعبود

 ذكر خالفت ابو جعفر منصور دوانيقى 

او نيز مانند برادر خود عبد الّله نام داشت و منصور لقب اوست و منصور را بسبب مبالغه در بخل و 
 امساك ابو دوانيق و دوانيقى ميگفتند و ابو جعفر دوانيقى در اوائل سنه 
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سبع و ثلثين و مائه بر مسند خالفت نشست و خروج عبد الّله بن على بن عبد الّله بن عباس و 
راونديه و سنباد آتش پرست و انهدام اساس حيات ابو مسلم و ظهور محمد و ابراهيم ابناء عبد الّله 

بن حسن بن على بن ابيطالب عليهم السالم و بناء دار السالم بغداد در ايام ايالت منصور بوقوع 
پيوست و منصور اول شخصى است از عباسيان كه نسبت بسادات در مقام معادات آمده و قبل از 

وى پيوسته آل عباس نسبت باوالد امير المؤمنين على سالم الّله عليه طريق محبت و اخالص ملوك 
ميداشتند و اول خليفه كه منجمانرا بخود نزديك گردانيده بقول ارباب تنجيم عمل نمود ابو جعفر 

بود و در ايام دولت او كتب فراوان از زبان سريانى و فارسى بلغت عربى نقل كردند و كتاب 
مجسطى و كليله و دمنه از آنجمله است و محمد بن اسحق كتب سير و مغازى در زمان منصور 

تأليف فرمود و پيش از آن اين رسم نبود و منصور نخستين خليفه است كه بخدم و موالى خويش 



اعمال جليله داد و مناصب عظماء عرب باين سبب روى در نقصان نهاد وفات ابو جعفر در منزل پير 
ميمون بتاريخ ششم ذى الحجه سنه ثمان و خمسين و مائه وقوع يافت اوقات حياتش شصت و سه 

سال بود و زمان خالفتش نزديك ببيست و دو سال خالد برمكى و ابو ايوب سليمان بن مخلد 
 پيوسته در زمان ابو جعفر بامر وزارت قيام نمودند و حاجب ابى جعفر ربيع بود

 گفتار در ذكر خروج عبد الّله بن على و بيان قتل ابو مسلم بتقدير ازلى 

مورخان آگاه آورده اند كه چون عبد الّله بن على بن عبد الّله در دمشق از وفات سفاح وقوف 
يافت باجتماع خاليق فرمان داده گفت در آن اوان كه سفاح ميخواست كه از عقب مروان حمار 

لشكر فرستد فرمود كه هركس از اوالد عباس كه امارت سپاه را اختيار كرده مروان را بكشد 
ولى عهد من باشد و چنانچه بر همكنان ظاهر است آن مهم را من كفايت نمودم اكنون بنابرين 

مقدمه خالفت بمن ميرسيد نه بابو جعفر اشراف شام و اهالى خراسان كه در دمشق بودند بعد از 
استماع اين سخنان با عبد الّله بيعت كردند و عبد الّله با سپاه فراوان بخراسان رفته و با حاكم آنجا 

مقاتل بن على صلح نموده هفده هزار كس از خراسانيان را بتوهم آنكه مبادا بابو مسلم پيوندد 
بكشت آنگاه بنصيبين شتافته رحل اقامت انداخت و خندقى در گرد معسكر خود مرتب ساخت و 

از آنجانب ابو مسلم بفرموده ابو منصور سپاه موفور مصحوب خود گردانيده متوجه دفع عبد الّله 
گشت و بعد از قطع منازل در برابر او فرود آمده مدت پنج ماه زمان مقابله و مقاتله امتداد يافت و 

باالخره در اواخر جمادى االخرى سنه سبع و ثلثين و مائه نسيم نصرت بر پرچم علم ابو مسلم 
وزيده و سپاه شام طريق انهزام پيش گرفتند و ابو جعفر بعد از استماع اينخبر ابو الحصيب نامى را 

جهت ضبط غنايم بعسكر ابو مسلم روان ساخت و ابو مسلم در غضب رفته گفت من بر خون 
 چندين هزار كس امين بودم چه واقع شد كه در اموال ايشان خاين 
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گشتم در روضة الصفا مسطور است كه چون عبد الّله بن على از معركه فرار كرد و پناه ببرادر خود 
سليمان بن على كه حاكم بصره بود برد و چندگاه در آن واليت پوشيده و پنهان روزگار گذرانيده 
آخر االمر پرتو شعور ابو جعفر منصور بر آن سر افتاد و او را طلب داشته در خانه اى كه اساسش از 

نمك بود محبوس گردانيد و بعد از روزى چند فرمان داد كه شبى آب گرد آن خانه بستند تا بر 



سر عبد الّله فرود آمد و در روز چهارشنبه بيست و پنجم شعبان سنه مذكوره صاحب الدعوة ابو 
مسلم بحكم ابو جعفر منصور كشته شد كيفيت حال بر سبيل اجمال آنكه در آن وقت كه ابو 

الحصيب از نزد ابو جعفر جهة ضبط غنايم سپاه عبد الّله بن على بمعسكر ابو مسلم رسيد و نامه اى 
را كه خليفه در آن باب نوشته بود بمطالعه ابو مسلم رسانيد صاحب الدعوة بغايت برنجيد و بدست 
استخفاف آن نامه را پيش مالك ابن هثيم انداخت و حسن بن قحطبه تغير مزاج ابو مسلم را نسبت 

بمنصور فهم كرده در آن باب رقعه نزد ابو ايوب وزير فرستاد و همدر آن ايام حميد بن قحطبه 
بخليفه نوشت كه آن ديو كه در دماغ عم تو آشيانه ساخته بود اكنون در سر ابو مسلم جاى گرفته 

بنا بر اين جهات رنجش خاطر ابو جعفر از ابو مسلم سمت تضاعف پذيرفته قتل او را پيش نهاد 
همت ساخت و ابو مسلم بعد از فراغ بال از مهم عبد الّله بن على بيرخصت عازم خراسان گشته ابو 
منصور از استماع آن خبر مضطرب شد و بابو مسلم نوشت كه ايالت واليت مصر و شام بتو ارزانى 

داشتيم بايد كه مراجعت نموده بضبط آن مملكت پردازى و اين سخن در سمع قبول ابو مسلم جاى 
نيافته عنان يكران تا بلده رى بازنكشيد و در آنموضع ابو حميد مرورودى از نزد ابو جعفر برسالت 

آمده در باب مراجعتش بقدر مقدور مبالغه نمود و در خالل آن احوال ابو داود كه از قبل ابو مسلم 
در خراسان حاكم بود بنابر تحريك ابو جعفر مكتوبى مشتمل بر وجوب اطاعة خليفه پيش ابو 

مسلم فرستاد و ابو مسلم از فحواى آن كتابت چنان فهم كرد كه اگر بيرخصت ابو منصور بخراسان 
رود ابو داود بقدم خالف پيش خواهد آمد الجرم خيال مالزمت ابو منصور در خاطرش افتاد و 

نخست ابو اسحق مروزى را جهت استمزاج بدار الخالفت فرستاد و باندك زمانى ابو اسحاق 
مشمول عنايت و احسان ابو جعفر بازگشته بعرض ابو مسلم رسانيد كه من از خليفه نسبت بتو غير 

شفقت چيزى فهم نكردم آنگاه ابو مسلم بجانب روميه مداين كه در آن زمان مستقر درلت ابو 
جعفر بود نهضت نمود و هرچند مالك بن هثيم و بعضى ديگر از مردم خردمند او را از امضاء اين 

عزيمت منع كردند بجائى نرسيد و چون ابو مسلم نزديك بروميه منزل گزيد معارف بنى هاشم 
بموجب اشاره ابو منصور شرط استقبال بجاى آوردند و صاحب الدوله در غايت حشمت بمجلس 

خليفه درآمده ابو جعفر او را در كنار كشيد و بزبان تلطف و تعطف احوال پرسيد اما بعد از سه 
روز از وقوع مالقات عثمان بن نهيك را با سه سرهنگ ديگر در حجره پنهان ساخته با ايشان گفت 
كه چون ابو مسلم پيش من آيد و من دست بر دست زنم شما بيرون آمده بزخم تيغ تيز پيكر او را 

 ريزريز كنيد و در روز چهارم كه 
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ابو مسلم بمالزمت خليفه مبادرت نمود و منصور جرايمش را برشمردن گرفت و هرچند صاحب 
الدوله بمراسم اعتذار اشتغال فرمود ابو جعفر عذر او را نپذيرفت بلكه نايره غضبش بيشتر از پيشتر 

اشتعال يافته دست بر دست زد و آن چهار سرهنگ قصد قتل ابو مسلم كرده ابو مسلم گفت يا امير 
المؤمنين مرا از براى دفع دشمنان خود نگاهدار منصور گفت من دشمنى از تو قوى تر ندارم آنگاه 
آن چهار كس بضربات متعاقبه مهم ابو مسلم را باتمام رسانيدند و جسدش را در گليمى پيچيده در 

گوشه خانه گذاشتند و هركس از اركان دولت كه ببارگاه خالفت درمى آمد منصور كالبد ابو 
مسلم را بوى مينمود گويند كه اكثر اقرباء و امراء از قتل ابو مسلم خرم و مسرور شدند زيرا كه از 

مهابت و بيم او شب بفراغت بر بستر استراحت نمى غنودند و روز در زير جامه كفن پوشيده سير 
 مينمودند

ذكر مخالفت و مقاتله سنباد آتش پرست و بيان بعضى ديگر از حاالت كه در ايام دولت ابو جعفر 
 بوقوع پيوست 

سنباد مجوسى نيشابورى االصل بود و با وجود عداوت دينى با ابو مسلم محبت ميورزيد و ابو مسلم 
نيز ملتفت بحالش ميگرديد و چون خبر قتل ابو مسلم در واليت رى بمتعلقانش رسيد سنباد جمعى 
كثير از مومن و ملحد را بمزخرفات ماال يعنى فريفته با خود متفق ساخت و با ابو عبيد الّله نامى كه 

در آن اوان از قبل ابو جعفر حاكم رى بود محاربه نموده غالب آمد و بسيارى از عيال و اطفال 
مسلمانانرا اسير كرده قرب صد هزار كس برو جمع گشتند و ابو جعفر بعد از استماع اين خبر 

جمهور بن مرار عجلى را با سپاه بالانتها بجنگ سنباد فرستاد و سنباد از رى باستقبال جمهور شتافته 
در بيابانى بوى رسيد و آتش قتال التهاب يافته باد فتح و نصرت بر علم اسالم وزيد و سنباد مجوسى 

پناه با صبهبد ملك طبرستان برده اسپهبد آن گبر پركبر را با جمهور مخصوصانش بقتل رسانيد و 
رؤس ايشانرا نزد ابو جعفر منصور فرستاد و در تاريخ حافظابرو مسطور است كه چون آتش فتنه 

سنباد مجوسى انطفا پذيرفت و اموال غيرمحصور از خزاين ابو مسلم و جهات سنباد بدست افتاد ابو 
جعفر جهة طلب آن غنايم كس پيش جمهور فرستاد و اين معنى بر خاطر جمهور و اتباع او گران 
آمده با ابو جعفر بنياد مخالفت كردند و پرتو شعور منصور برين واقعه افتاده در شهور سنه ثمان و 



ثلثين و مائه محمد بن اشعث را بدفع جمهور نامزد كرد و محمد بجانب رى شتافته جمهور بطرف 
اصفهان گريخت و آن بلده را در تصرف آورده محمد فوجى از سپاه را بدان صوب ارسالداشت و 
جمهور از آنجا نيز فرار نموده در حدود آذربيجان بعضى از لشكريانش كه از مشقت ستيز و گريز 

بتنگ آمده بودند پيكر او را بتيغ تيز ريزريز كردند و درين سال قسطنطين رومى با صد هزار مرد 
جالدت آئين متوجه بالد مسلمين گشته بدابق رسيده صالح بن على بن عبد الّله بن عباس با سپاه 

 بى قياس بمقاتله او قيام نموده قسطنطين منهزم گرديد و در سنه تسع و ثلثين و مائه عبد الرحمن بن 
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هشام بن عبد الملك بن مروان بطرف مغرب گريخته بر چند شهر از آن مملكت استيال يافت و 
قرب دويست سال حكومت آن ديار در خاندانش بماند و در سنه اربعين و مائه بمدينه هاشميه 

رونده رفته بر ابو جعفر منصور خروج كرد و اينطايفه منسوب بعبد الّله رونديه بودند و بمذهب 
تناسخ عمل مينمودند و عبد الّله در خراسان داخل داعيان عباسيان بود و بنابر مخالفتى كه ميان او و 

ابو مسلم دست داد با جمعى كثير از اتباع بقتل رسيد و بقيه شيعه او پوشيده و پنهان روزگار 
ميگذرانيدند تا درين اوقات كه خاطر ايشان از جانب ابو مسلم جمع شد در مدينه هاشميه ظاهر 

گشتند و فوجى از آن طبقه طواف قصر منصور نموده او را بالوهيت مى ستودند و منصور بر عقيده 
فاسده رونديه اطالع پيدا كرده صد كس از رؤساى ايشان را بزندان فرستاد و بقيه آن گمراهان 

بى تحمل شده باهم گفتند كه اگر منصور سر بخدائى ما فرود نمى آرد ما او را بكشيم و ديگرى را 
بالوهيت برگيريم آنگاه تابوتى خالى برداشته و جمعى كثير سر در پى تابوت نهاده چون بدر زندان 

رسيدند آنرا بر زمين افكندند و عظماء خود را از بند نجات داده بعزيمت قتل ابو جعفر روى بدار 
االماره آوردند و منصور از كيفيت حادثه آگاهى يافته با معدودى چند از قصر بيرون آمد و بنابر 

آنكه اسب حاضر نبود بر استر سوار شده متوجه رونديه گشت در اين اثنا معن بن زايده كه در 
شجاعت و سخاوت نظير نداشت و در حين محاصره واسط از منصور گريخته بود از منزل اختفا 

ظهور نمود و بيك حمله سلك جمعيت اهل ضاللت را متفرق گردانيده مقارن آن حال ديگر 
خدام بارگاه سلطنت بمدد رسيدند و اكثر آن طايفه را بقتل رسانيدند آنگاه معن منظور نظر 

مرحمت منصور گشته حكومت يمن باو تعلق گرفت و درين سال ابو حازم سلمة بن دينار الفارسى 
االعرج كه از جمله علماء و زهاد مدينه بود و بوعظ و نصيحت مردم اشتغال مينمود از عالم انتقال 



فرمود و همدرين سال عمر بن قيس الكندى السكونى كه بروايت امام يافعى هفتاد كس از صحابه 
را ديده بود و بصد سالگى رسيده فوت شد و در سنه احدى و اربعين و مائه موسى بن كعب التيمى 

المروزى كه در سلك نقباء آل عباس انتظام داشت لواء توجه بعالم آخرت برافراشت و در سنه 
اثنى و اربعين و مائه محمد بن اسمعيل الكوفى كه از انس بن مالك روايت داشت فوت شد در 

تاريخ امام يافعى مسطور است كه محمد بن اسمعيل را چهار پسر بيكشكم متولد شدند و هرچهار 
عمر يافتند و در سنه ثلث و اربعين و مائه بروايتى كه امام يافعى تصحيح نموده ابو عبيده حميد 

الطويل كه در بصره داخل ثقات تابعين بود وقتى كه در نماز ايستاده بود بيك ناگاه افتاده رخت بقا 
بباد فنا داد و در ذى القعده اين سال ابو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى كه در سلك علماء و 

زهاد بصره انتظام داشت داعى حق را لبيك اجابت گفت از معتمر بن سليمان مرويست كه فرمود 
پدرم چهل سال روزى بروزه ميگذرانيد و روزى افطار ميكرد و نماز بامداد را بوضوء نماز خفتن 

 ميگذارد
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مدت عمر ابو المعتمر نود و هفت سال بود و در همين سال يحيى بن سعيد االنصارى المدنى كه 
يكى از علماء زمان خود بود و چندگاه بفرمان منصور بامر قضا قيام مينمود در قريه رصافه از عالم 

انتقال فرمود و در سنه اربع و اربعين و مائه ابو جعفر منصور جهة گذاردن حج اسالم بجانب بيت 
الحرام شتافت و چون محمد و ابراهيم ابناء عبد الّله بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب عليهم 
السالم ازو متوهم بودند بمالقاتش رغبت ننمودند و منصور ازين جهة مضطرب گشته در طلب آن 
دو بزرگوار سعى بسيارى فرمود و چون ايشانرا نيافت والد ماجد ايشان عبد الّله بن حسن را رضى 

الّله عنها گرفته حبس كرد و همدر آن سال عبد الّله روى بجوار مغفرت الهى آورد و همدرين سال 
عمرو بن عبيد المعتزلى بتقدير ازلى وفات يافت و او را بعضى از اهل تاريخ در سلك علماء عباد 

اهل اسالم شمرده اند و طايفه اى گفته اند كه عمرو بفساد اعتقاد اتصاف داشت و ازو سخنان كه 
داللت بر كفر و زندقه ميكند نقل نموده اند و عمرو بن عبيد در وقتى كه از مكه باز گشته بود در 

 منزل مران از جهان گذران انتقال فرمود و هم آنجا مدفون شد

 ذكر مخالفت محمد و ابراهيم با ابو جعفر و شهيد شدن ايشان بتيغ جفاء چرخ ستمگر



نزد مورخان دانش ور بثبوت پيوسته كه ابو جعفر در زمان حكومت خويش نسبت باوالد امير 
المؤمنين حيدر حيف و تعدى بسيار مينمود و بمجرد اندك توهمى بحبس و قيد آن گروه واجب 

التعظيم اشارت ميفرمود بنابرآن محمد بن عبد الّله بن حسن بن حسن بن على المرتضى عليهم 
السالم كه در سلك اكابر اهل بيت انتظام داشت در ماه جمادى االخرى سنه خمس و اربعين و مائه 

در مدينه رايت مخالفت منصور برافراشت و عامل منصور را بقتل رسانيده ديار حجاز را بتصرف 
درآورد و اكثر معارف و اعيان سادات خالفت محمد را پذيرفتند و جمله متوطنان مكه و مدينه 

غاشيه متابعتش بر دوش گرفتند و چون اين خبر بگوش ابو جعفر رسيد عيسى بن موسى بن محمد 
بن على بن عبد الّله بن عباس را با لشكر فراوان بدفع محمد نامزد فرمود و عيسى بظاهر مدينه طيبه 

رفته و با محمد آغاز مقاتله نموده خلقى كثير از جانبين بقتل آمدند و باالخره اصحاب محمد 
گريخته آنجناب در چهاردهم ماه رمضان سال مذكور شهيد گشت و در غره همين ماه برادر 

محمد ابراهيم بن عبد الّله رضى الّله عنه بامداد بعضى از اشيعه در بصره خروج كرده سفيان بن 
معاويه كه از قبل ابو جعفر حاكم آن واليت بود در دار االماره تحصن نمود و آخر االمر بامان 

آمده كار ابراهيم باال گرفت چنانچه قرب صد هزار كس در ظل رايتش مجتمع گشتند و ابو جعفر 
از شنيدن اين خبر در بحر حيرت افتاد چه در آن زمان لشكريانش در اطراف بالد متفرق بودند و 

در بيست و هفتم شهر مذكور واقعه محمد بن عبد الّله رضى الّله عنه بسمع ابراهيم رسيده شوكتش 
 كمتر شد و بعد از تقديم مشورت بجانب كوفه كه در آن زمان مسكن 
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منصور بود توجه فرمود و اضطراب ابو جعفر بيشتر از پيشتر گشته درين اثناء عيسى بن موسى و 
حميد بن قحطبه از حجاز بازآمدند و منصور ايشانرا بدفع ابراهيم فرستاده پس از تالفى فريقين سپاه 

منصور طريق انهزام پيش گرفتند و لشكر ابراهيم دست بقتل و غارت برآورده درينوقت جعفر و 
محمد پسران سليمان بن على بن عبد الّله بن عباس از پس پشت سپاه ابراهيم رضى الّله عنه 

درآمدند و اين حركت سبب هزيمت جيش ابراهيم و موجب استيالء لشكر ابو جعفر گشت و در 
اثناء كروفر تيرى بحلق ابراهيم رسيده شهيد گرديد و عيسى بن موسى سرش را نزد ابو جعفر 

 فرستاده خاطر از آن ممر فارغ گردانيد مدة حيات ابراهيم چهل و هشت سال بود



 ذكر بناء دار السالم بغداد و ايراد بعضى ديگر از وقايع كه در آن اوان دست داد

بانيان مبانى سخن و راويان حكايات نو و كهن آورده اند كه ابو العباس سفاح در ايام جهانبانى خود 
بنواحى كوفه شهرى ساخته آنرا مدينه هاشميه نام نهاد و مدينه هاشميه دار الملك سفاح بوده 

منصور نيز چندگاه در آن بلده اقامت نمود و چون رونديه كه بعضى از مورخان از ايشان براونديه 
تعبير نموده اند در بلده مذكوره بر منصور خروج كردند نخواست كه ديگر در آن شهر متوطن 

باشد بنابرآن فرمان داد تا معماران موضعى مناسب پيدا كرده به بناء بلده كه دار الخالفت تواند بود 
قيام نمايند و آن جماعت بعد از جست و جوى و تك وپوى اين منزل را كه حاال دار السالم بغداد 

است اختيار كرده بعرض رسانيدند و منصور بنفس خويش بدانجانب شتافته احتياط فضاى 
دلگشاى بغداد نمود و آنرا قابل تعمير يافته ببناء شهرى منيع وسيع اشارة فرمود از على بن يقطين 
مرويست كه گفت من در آن زمان كه ابو جعفر مالحظه زمين بغداد ميكرد در مالزمتش بودم و 
در آن نزديكى راهبى در ديرى اقامت داشت و عبور من در آن دير افتاده راهب پرسيد كه سبب 

آمدن امير بدينمقام چيست گفتم ميخواهد كه اينجا شهرى بنا كند سؤال كرد كه چه نام دارد 
جواب دادم كه عبد الّله گفت مرا از لقبش خبر ده گفتم المنصور بالّله راهب گفت اين شخص 

درين منزل شهر نميتواند ساخت گفتم چرا گفت مادر كتب قديم ديده ايم كه درين موضع كسى 
كه نامش مقالص باشد شهرى بزرگ بنا خواهد كرد و من سخن راهب را بمنصور رسانيده او 
اظهار شادمانى كرد و از اسب فرود آمده سجده شكر بجاى آورد و عزيمت او بر تعمير بغداد 

تصميم يافت و من سبب اينمعنى را استفسار نمودم منصور جواب داد كه مرا در صغر سن مقالص 
ميگفتند و غالبا هيچكس برين سر وقوف ندارد و چون تو از زبان راهب بمن گفتى كه اين بلده را 

مقالص نامى خواهد ساخت رغبت من باين كار زياده گشت و سبب تسميه من بمقالص آن بود 
كه ما در زمان حكومت بنى اميه در غايت افالس روزگار ميگذرانيديم و در مكتبى كه من بودم 

 مقرر شده بود كه هرروز يكى از صبيان طعامى ترتيب نمايد و
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چون نوبت بمن رسيد هيچ چيز نداشتم بنابرآن ريسمانهاى دايه خود را دزديده و فروخته دعوتى 
مهيا ساختم و چون دايه پرسيد كه وجه طعام را از كجا پيدا كردى بهانه بر زبان آوردم و باالخره 



سررشته آن كار بدست دايه افتاده مرا مدتى مقالص ميخواند زيرا چه در آنزمان مقالص نامى 
بدزدى اشتهار داشت و از هركس كه اينكار سر برمى زد باو نسبت ميكردند القصه چون اسباب 

تعمير بغداد بهم رسيد در ساعتى كه نوبخت منجم اختيار نمود فى سنه خمس و اربعين و مائه 
استادان بنياد كار كردند اما در سنه مذكوره بجهة ظهور محمد و ابراهيم رضى الّله عنهما چندان 

كارى از پيش نرفت و در سنه سته و اربعين و مائه منصور نوبت ديگر تكميل آن عمارت را 
پيش نهاد همت ساخت و هنوز نيم كاره بود كه از مدينه هاشميه بدانجا رفته رحل اقامت انداخت 

بعضى از فضالء در وجه تسميه آن بلده گفته اند كه در ازمنه سابقه در آن حوالى باغى بود كه آنرا 
باغ داد ميخواندند و زمره گويند كه بغ نام صنمى است و داد عبارت از بخشش اوست و برين 

تقدير لفظ بغداد مرادف باشد بعطية الصنم و الّله تعالى اعلم و ستة مذكوره يعنى سنه سته و اربعين 
و مائه محمد بن الصائب بن بشير الكلبى كه در علم تفسير و اخبار و انساب مرجع و مآب علماء 

افادت انتساب بود در كوفه از عالم انتقال فرمود و همدرين سال ابو المنذر هشام بن عروة بن الزبير 
كه از جمله اعاظم فقهاء و روات حديثست و بصحبت جابر بن عبد الّله االنصارى رضى الّله عنه و 
عم خود عبد الّله بن الزبير و بعضى ديگر از صحابه رسيده بود و در بغداد وفات يافت و ابو جعفر 
منصور بر وى نماز گذارده جسدش را در مقبره خيزران مدفون گردانيد و در سنه سبع و اربعين و 
مائه منصور بمبالغة تمام پسر عم خويش عيسى بن موسى را كه ولى عهدش بود بر آن داشت كه 

خود را از آن منصب خلع كرد و واليت عهد را بپسر خود محمد تفويض نمود اما وصيت كرد كه 
بعد از محمد عيسى خليفه باشد و درين سال روية بن العجاج المصرى التيمى السعدى كه او و پدر 

او از جمله مشاهير راجزانند و هريك در آن باب ديوانى دارند وفات يافتند و رويه در علم لغت 
مهارت كامل حاصل داشت و در بصره مقيم بود اما چون ظهور ابراهيم بن عبد الّله رضى الّله 

عنهما در آن واليت دست داد و ميان آنجناب و سپاه منصور محاربه اتفاق افتاد رويه از ابو جعفر 
ترسيده روى بباديه نهاد و قبل از وصول بمقصد بتقدير سرمد عازم عالم آخرت شد و در همين 
سال ابو عثمان عبيد الّله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الّله عنهم كه بعلم و صالح 

مشهور بود از جهان گذران انتقال فرمود و در سنه ثمان و اربعين و مائه ابو محمد سليمان بن مهران 
االسدى الكاهلى كه مشهور بود به اعمش و در سلك اكابر علماء و محدثين انتظام داشت وفات 

يافت در تاريخ امام يافعى از ابو معاويه ضرير مرويست كه گفت هشام بن عبد الملك مكتوبى 
مصحوب قاصدى نزد اعمش فرستاد مضمون آنكه مناقب عثمان ابن عفان رضى الّله عنه و مساوى 



حضرت مرتضوى را كرم الّله وجهه براى من بنويس و اعمش آن رقعه را در دهان گوسفندى كه 
نزديك او بود نهاد تا بخائيد و رسول هشام را گفت جواب تو اينست آن شخص گفت هشام مرا 

 ميكشد اگر جواب اين كتابت را بدو
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نرسانم و شرط مبالغه بجاى آورد كه اعمش در آن باب چيزى نويسد تا ضررى بدو نرسد بعد از 
آن اعمش قلمى كرد كه (بسم الّله الرحمن الرحيم اما بعد فلو كانت بعثمان مناقب اهل االرض ما 
نفعتك و لو كان لعلى مساوى اهل االرض ما ضرتك) مدة عمر اعمش هشتاد و هشت سال بود و 
همدرين سال ابو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى االنصارى كه فقيه زمان خود 

بود و مدت سى سال بقضاء واليت كوفه اشتغال مينمود درگذشت و سجل حياتش باقتضاء 
بارى تعالى مختوم گشت و در سنه تسع و اربعين و مائه ابو عمرو عيسى بن عمر الثقفى النحوى 

البصرى كه استاد سيبويه و خليل بن احمد است وفات يافت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه 
ابو عمرو در علم نحو كتابى جامع تأليف كرد و سيبويه همان كتاب را تحشيه نموده و مبسوط 

گردانيد بخود نسبت داد و همين كتابست كه بتأليف سيبويه اشتهار يافته و در سنه خمسين و مائه 
ابو الحسن مقاتل بن سليمان االزدى كه از اجله مشاهير مفسرانست جهان گذران را وداع كرد و در 

همين سال فقيه عراق و مقتداء اكثر اهل سنت و جماعت امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت الكوفى 
رضى الّله عنه روى بعالم عقبى آورد و ابو حنيفه (رض) بروايت بعضى از علماء ثقه از صحابه با 
چهار كس صحبت داشته بود با انس بن مالك در بصره و با عبد الّله ابن ابى اوفى در كوفه و با 

سهل بن سعد الساعدى در مدينه و با عامر بن وائله در مكه و جمعى كثير از علماء تابعين را 
مالزمت كرده باستفاده فقه قيام نموده بود و يزيد بن عمرو بن هبيره در وقتى كه از قبل مروان 

حمار بحكومت عراقين اشتغال داشت خواست كه ابو حنيفه را قاضى كوفه گرداند و او از تقلد 
آنمنصب ابا نموده يزيد ده روز پياپى هرروز ابو حنيفه را ده تازيانه زد تا اطاعت فرمانش بجاى 

آورد و ابو حنيفه خوردن صد تازيانه را تحمل كرده بقبول آنمنصب مبادرت نفرمود و برين قياس 
ابو جعفر منصور نيز هرچند آنجناب را تكليف آن امر نمود بجائى نرسيد و بروايتى دو روز متعهد 

مهم قضاء گرديد و در بعضى از كتب معتبره بنظر درآمده كه روزى امام اعظم براهى ميگذشت 
شخصى آنجناب را بديگرى نموده گفت اين بزرگوار هرشب هزار ركعت نماز ميگذارد و امام آن 



حديث را شنوده گفت نشايد كه ظن مسلمانان درباره من خالف واقع باشد بعد از آن مدة العمر 
هرشب باقامت هزار ركعت نماز قيام مينمود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه بعضى از 

مورخان گفته اند كه ابو حنيفه رحمة الّله با ابراهيم بن عبد الّله بن حسن در مخالفت ابو جعفر اتفاق 
داشت بنابرآن ابو جعفر او را زهر داد تا از پاى درافتاد و اين دو بيت كه ثبت ميشود از تاريخ 

 والدت و مدت عمر و سال وفات ابو حنيفه رحمة الّله اخبار مينمايد نظم 
 سال هشتاد ابو حنيفه بزاد

 
 در جهان داد علم فقه بداد

 سال عمرش كشيد تا هفتاد
 

 در صد و پنجهش وفات افتاد

و بروايتى در همين سال ابو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح القرشى المالكى كه يكى از    
مشاهير علماء زمان خود بود فوت شد و بقول بعضى از مورخان عبد الملك اول كسى است كه در 

اسالم بتصنيف كتاب قيام نمود و در سنه احدى و خمسين و مائه محمد بن اسحق بن المطلى 
 المدنى كه 
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در انواع فضايل نفسانى سيما علم سير و اخبار مهارت داشت درگذشت و او نخستين شخصى است 
كه متصدى تأليف كتاب سير و مغازى گشت وفاتش در بغداد اتفاق افتاد و در مقبره خيزران 

مدفون شد و در همين سال معن بن زايدة الشيبانى كه در عدل و شجاعت بسان رستم بى بدل بود و 
در جود و سخاوت مانند حاتم ضرب المثل بضرب تيغ جمعى از بيباكان سيستان شربت شهادت 
چشيد و معن در ايام ايالت بنى مروان مدتى مديد در بعضى از واليات عراق عجم و آذربيجان 

بحكومت اشتغال داشت و بقدر امكان در زمان امارت خود اعالم نصفت و احسان مى افراشت و 
بعد از ظهور ابو مسلم و فرار نصر بن سيار معن را نيز در آن واليات مجال قرار نمانده بيزيد بن 

هبيره پيوست و در وقتى كه ابو جعفر منصور بر يزيد استيال يافته واسط را فتح كرد معن بگوشه 
گريخته مدتى در زواياء اختفا روزگار ميگذرانيد و چنانچه سابقا مسطور شد در آنروز كه راونديه 

بر منصور خروج كردند معن از كنج كاشانه بيرون آمده در دفع آن طايفه لوازم شجاعت بتقديم 
رسانيد بنابرآن منصور او را مشمول عنايت و التفات گردانيده بايالت واليت يمن سرافراز ساخت و 

پس از چند گاه كه معن در آن مملكت بتمهيد بساط معدلت پرداخت معزول شده حكومت 



سيستان بوى تعلق گرفت و در سيستان روزى در سرابستان خويش نشسته حجامت ميكرد و بعضى 
از صناع در نظر او بكار خود مشغول بودند كه ناگاه جمعى از مردم شرير با تيغ تيز درآمده آن 

حاكم عادل بادل را بقتل رسانيدند و بيرون رفتند و برادرزاده معن يزيد بن زايده آن قوم ناپاك را 
تعاقب نموده همه را بتيغ انتقام بگذرانيد و از معن بن زايده حكايات پرفايده در باب جود و كرم و 

ساير محاسن شيم بين المورخين مشهور است و در كتب متقدمين بتفصيل مسطور از جمله آنكه 
روزى معن بر مسند حكومت نشسته بود و با امراء و وزراء و ندماء از هرجانبى حرف درپيوسته كه 

 ناگاه اعرابى درآمد و در برابر او ايستاد و زبان بگفتن اين بيت بگشاد شعر
 اتعرف اذ قميصك جلد كبش 

 
 و اذ نعالك من جلد البعير

معن گفت آرى ميدانم اعرابى بازگفت كه (فسبحان الذى اعطاك ملكا و علمك الجلوس على    
 السرير) معن فرمود كه الحمد لّله اعرابى بار ديگر بر زبان آورد كه شعر

 فاقسم الحييك الليالى 
 

 مدتى عمرى بتسليم االمير

معن گفت ازينجهت ترا باكى نيست اعرابى گفت كه (و ال اتى بالد انت فيها و لو خرت الشام مع    
 الشعور) معن فرمود كه من ترا دانا گردانم بمنزلى كه آنجا توانى بود عرب گفت كه شعر

 فمرنى يا بن زايدة بمال 
 

 و زاد او عزمت على المسير

 معن يكى از غالمان خود را مخاطب گردانيده گفت هزار درم باو ده عرب گفت كه شعر   
 قليل ما امرت به وانى 

 
 الطمع منك بالشى ء الكثير

 معن فرمود كه اى غالم هزار درم ديگر زياده كن عرب گفت كه شعر   
 كانك اذا ملك الملك زرقا

 
 بال عقل و ال جاه خطير

 معن گفت اى غالم هزار درم ديگر بر آن بيفزاى عرب گفت كه شعر   
 ملك الجود و االفضال جمعا فبذل 

 
 يديك كالبحر العزيز

معن فرمود كه اى غالم آن سه هزار درم را مضاعف گردان و اعرابى شش هزار درم ستانده    
 دعاگو و ثنا
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خوان از مجلس آن منبع جود و احسان بيرون رفت ديگر آنكه در تاريخ امام يافعى از صاحب عباد 
مرويست كه گفت در اخبار معن بن زايده خوانده ام كه روزى پياده از اهل طمع بمالزمتش رسيده 

گفت سوار ساز مرا اى امير معن شترى و استرى و اسبى و دراز گوشى و كنيزكى بوى انعام 
فرموده گفت اگر ميدانستم كه ابزد تعايى مركوبى غير اينها مخلوق گردانيده ترا بر آن نيز سوار 
ميساختم و ايضا وجبه و كرته و عمامه و دراعه و ازارى و منديلى و مطرفى و ردائى و كسائى و 

جوربى از خز بوى انعام نموده گفت اگر اتخاذ لباسى ديگر از خز ميسر بودى هرآينه از آن نيز بتو 
ميدادم ديگر آنكه از مروان بن ابى حفصه مرويست كه گفت در وقتى كه معن بن زايده والى يمن 

بود روزى بمن حكايت كرد كه در آن اوان كه ابو جعفر منصور در طلب من جد موفور بظهور 
ميرسانيد و من در بغداد مختفى بودم انديشيدم كه مبادا كسى مرا بازيابد الجرم عزم جزم كردم كه 
بباديه رفته ساكن شوم هيأت خود را متغير ساخته بر شترى نشستم و عنان بدانصوب انعطاف دادم و 

چون از دروازه حرب كه داخل ابواب بغداد است بيرون رفتم و از پيش راه داران درگذشتم 
شخصى سياه جرده كه شمشيرى حمايل داشت دست در زمام شتر من زد و شتر مرا خوابانيده 

دستهاى مرا بگرفت من متوهم شده گفتم چيست ترا گفت توئى آنكس كه امير المؤمنين 
مى طلبيده گفتم من كيستم گفت معن بن زايده گفتم بپرهيز از خداى من معن نيستم گفت دست 

ازين سخن بازدار من ترا بهتر از آن ميشناسم كه تو خود را و چون باين مرتبه از وى مبالغه فهم 
كردم عقدى از جواهر كه همراه داشتم بيرون آورده بوى دادم و گفتم بهاى اين جواهر باضعاف 

مضاعف وجهى است كه بسبب وجدان من منصور بتو دهد اين را بگير و چنان مكن كه بواسطه تو 
خون من ريخته شود و آن سياه بر آن جواهر زواهر نظر انداخته پس از آنكه غايت قيمت آن بر 

وى ظاهر گشت گفت اكنون از تو چيزى مى پرسم اگر موافق واقع جواب گوئى دست از تو 
بازميدارم و اال فال گفتم بپرس گفت ترا مردم بصفت جود و سخاوت موصوف ميدهند خبر ده مرا 

كه هرگز تمامى اموال خود را بكسى بخشيده گفتم نى گفت نصفى راهبه كرده گفتم نى و 
همچنين سؤال ميكرد تا بعشر رسيد و من شرم داشتم كه بگويم هرگز عشر اموال خود را نيز 

نبخشيده ام الجرم بر زبان آوردم كه گمان من اينست كه بخشش من باين درجه رسيده باشد گفت 
اين سهل چيزيست من پياده ام و منصور مرا در ماهى بيست درم علوفه ميدهد و قيمت اين جواهر 

چندين هزار دينار است اكنون من اين را بتو بخشيدم تا بدانى كه در عالم كسى هست كه 
سخاوتش از تو بيشتر است و بجود خود معجب نباشى آنگاه عقد را در كنار من انداخته و زمام 



جمل را گذاشته بازگشت و من او را ندا كردم كه و الّله نزد من كشته شدن آسان تر است از آنچه 
تو كردى و آنچه بتو ميدهم بستان كه مرا ايزد تعالى از آن بى نياز گردانيده است و او در خنده 

شده گفت ميخواهى كه مرا دروغگو سازى در آنچه گفتم كه جود من زياده از تست و الّله كه 
هرگز آنرا نگيرم و مدة العمر جهت ارتكاب اعمال خير مزد نستانم و از نظرم غائب گشت و پس 

 از آنكه 
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من از كنج خمول بيرون آمده بفر قبول رسيدم هرچند آن شخص را جستم كه عذرخواهى نمايم 
نيافتم پوشيده نماند كه امثال اين مقال از ابن زايده بسيار منقولست و اين مختصر گنجايش ايراد 
تمامى آن ندارد الجرم خامه خوشخرام عنان بيانرا بصوب ديگر گردانيده بازمينمايد كه در سنه 
اثنى و خمسين و مائه عباد بن منصور كه از عكرمه روايت داشت و يونس بن يزيد كه بصحبت 

زهرى و قاسم بن محمد و سالم بن عبد الّله رسيده بود از عالم انتقال نمودند و در سنة ثلث و 
خمسين و مائه خوارج اباضيه قصد افريقيه كردند پوشيده نماند كه اين طايفه منسوبند بعبد الّله بن 
اباض و او در زمان حكومت مروان حمار خروج كرده بر دست عبد الّله بن محمد بن عطيه كشته 
گشته بود و اتباع او در اطراف عالم متفرق شده بودند و در سنه مذكوره از آن طبقه قرب صد و 
بيست هزار سوار در ديار مغرب فراهم آمده با عمر بن حفص االزدى كه حكومت افريقيه تعلق 

بوى ميداشت حرب نمودند و عمر بقتل رسيده خوارج آن مملكت را متصرف شدند و در همين 
سال مدة عمر معمر بن راشد االزدى البصرى كه از جمله محدثان زمان خود بود و كتابى جامع در 
علم حديث تأليف فرموده بنهايت رسيد و ايضا هشام بن عبد الّله الدستوانى البصرى كه از عظماء 

محدثان زمان خود بود در همين سال متوجه عالم عقبى گرديد و در سنه اربع و خمسين و مائه 
منصور مبلغ سى و سه هزار درم در تجهيز سپاه مصروف داشته پنجاه هزار سوار مكمل گردانيد و 

يزيد بن حاتم را برايشان امير ساخته بدفع خوارج اباضيه و تسخير بالد افريقيه نامزد كرد و يزيد 
بدانجانب شتافته و با خوارج مقاتله نموده كالنتران ايشانرا بقتل آورد و در آن مملكت بحكومت 

مشغول گشت و همدرين سال ابو عمرو بن العالء بن عمار التيمى المازنى البصرى كه يكى از قراء 
سبعه است فوت شد و ابو عمرو بروايت اصح ريان نام داشت و بوفور علم و صالح مشهور بود و 
مدت هشتاد و چهار سال در دار مالل زندگانى نمود و در سنه خمس و خمسين و مائه حماد بن 



ابى ليلى الديلمى الكوفى كه اعلم علماء زمان خود بود در علم اخبار و اشعار و انساب اعراب 
وفات يافت و در سنه سته و خمسين و مائه شيخ بصره ابو النضر سعيد بن عروبة العدوى بعالم 

اخروى شتافت و او اول كسيست كه در بصره بتدوين علوم مشغولى كرد و درين سال قارى كوفه 
ابو عماره حمزة بن حبيب التيمى كه يكى از قراء سبعه است در حلوان روى بجهان جاودان آورد 
از وى منقولست كه ميگفت قرآن سيصد و هفتاد و سه هزار و دويست حرف است و در سنه سبع 

و خمسين و مائه ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو االوزاعى كه صاحب علم و عمل و در تكميل 
فضايل ضرب المثل بود در هفتاد سالگى از جهان فانى بعالم باقى رحلت نمود در تاريخ امام يافعى 

از يعلى بن عبيد مرويست كه گفت روزى نزد سفيان الثورى بودم كه مردى بوى گفت كه در 
شب گذشته بخواب ديدم كه در ناحيه مغرب ريحانه اى بجانب آسمان تصاعد كرده از نظرها پنهان 
شد سفيان گفت اگر راست ميگوئى روح اوزاعى بعالم باال رفته است و بعد از آن بوضوع پيوست 

 كه همان شب وفاتش وقوع يافته بود و در سنه ثمان و
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خمسين و مائه زفر بن الهذيل كه يكى از اصحاب ابو حنيفه كوفى بود وفات يافت و در همين سال 
 ابو جعفر منصور دوانيقى بعالم آخرت شتافت 

 ذكر انتقال ابو جعفر بعالم ديگر

در بسيارى از كتب علماء دانش ور بنظر اين ذره احقر درآمده كه ابو جعفر قبل از ابتالء بمرض 
 موت روزى اين دو بيت را بر ديوارى نوشته ديد كه شعر

 ابا جعفر جائت وفاتك و انقضت 
 

 سنوك و امر اللّه البد واقع 

 ابا جعفر هل كاهن او منجم 
 

 لك اليوم من ضرب المنية مانع 

   
و ازين جهت حزن موفور بر خاطر منصور مستولى شده در همان ايام بعزم گذاردن حج اسالم 

متوجه بيت الحرام گشت و در اثناء راه پهلو بر بستر ناتوانى نهاده چون به بير ميمون رسيد چشمه 
حياتش بخاشاك ممات انباشته شد و اين صورت در شب ششم ذى حجه حجة مذكوره اتفاق افتاد 



آنشب موت او را پنهان داشتند و صباح روز ديگر كه امراء و اشراف اطراف بدستور معهود بدر 
سراپرده خليفه آمدند ربيع حاجب ايشانرا بتجديد بيعت ولد منصور كه موسوم بمحمد و ملقب 
بمهدى بود و دعوت نمود و چون مجموع حاضران بامر مبايعت پرداختند خبر مرگ ابو جعفر 

شيوع يافت و او را تجهيز و تكفين كرده سربرهنه و روى گشاده مدفون ساختند زيرا كه محرم بود 
نقلست كه منصور هشت پسر و دو دختر داشت بدين تفصيل محمد المهدى و جعفر اكبر كه از ام 

موسى بنت منصور حميرى متولد شده بود و جعفر پيش از پدر وفات يافت سليمن و عيسى و 
يعقوب كه از فاطمه بنت محمد كه در سلك احفاد طلحة بن عبيد الّله منتطم بود در وجود آمده 

بودند جعفر اصغر كه مادرش ام ولد بود صالح كه والده اش روميه بود قاسم كه در سن ده سالگى 
پيش از پدر فوت شد و اسامى دختران منصور را از كتبى كه در وقت ترتيب اين اجزاء در نظر بود 

بوضوح نه پيوست اما چنان معلوم گشت كه نسب مادر ايشان بملوك بنى اميه اتصال مى يافته و 
 العلم عند اللّه تعالى 

 ذكر خالفت محمد بن ابو جعفر الملقت بالمهدى 

چون ابو جعفر منصور در وقت احرام گذاردن حج اسالم دعوت حق را لبيك اجابت گفت پسرش 
محمد المهدى كه ابو عبد الّله كنيت داشت رايت ايالت برافراشت و مهدى بهدايت عقل 

دورانديش در زمان فرمان فرمائى بيگانه و خويش را مشمول انعام و احسان فراوان گردانيد و بسبب 
وفور عدل و انصاف راحت و سرور وفور بقلوب خواص و عوام طوائف انام رسانيد و در استرضاء 

خواطر اصاغر و اكابر لوازم اهتمام بجاى آورد و زندانيان و محبوسان را از قفس حبس آزاد كرد 
مگر طايفه را كه جهت سفك دمأ يا سرق اموال برايا در حبس بودند و مهدى اول خليفه ايست كه 
 اهل بحث و متكلمين را فرمود تا كتب كالمى تصنيف نمودند و باقامت حجج و براهين بر معاندين 
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غلبه كردند و خروج حكيم بن عطاء كه مقنع لقب داشت و دفع فتنه او در زمان خالفت مهدى 
وقوع يافت و مهدى در ماه محرم الحرام سنه تسع و ستين و مائه بعالم آخرت شتافت ايام ايالتش 

ده سال و يكماه و كسرى بود و اوقات حياتش چهل و سه سال در منصب وزارتش چندگاه 



يعقوب بن داود بن طهمان دخل كرد و چند سال معاوية بن عبد الّله اال شعرى روى بتمشيت آنمهم 
 آورد

 گفتار در بيان خروج و خمول حكيم بن عطاء و ذكر وفات زمره اى از اشراف 

برايا حكيم بن عطاء ساحر ماهر و مشعبد فاجر بود و بقصر قامت موصوف و بكراهت هيات 
معروف و بنابر آنكه طوائف انسان صورت او را نه بينند چهره از طالء احمر ترتيب نموده بر روى 

خود ميكشيد بدان سبب او را مقنع لقب داده بودند و هاشم نيز از جمله القاب آن شقاوت مآب 
است و مقنع نخست در مرو ظهور نموده آخر االمر بماوراء النهر شتافت و بنواحى شهر كش در 

قلعه منيع متحصن گشته جمعى از مردم كه ايشانرا سفيدجامكان ميگفتند متابعتش كردند و فوجى 
از كفار نيز با او يار شدند و آن ملعون دعوى الوهيت نموده بر زبان مى آورد كه حضرت بارى عز 
و عال مصور بصورت آدم گشت از آن جهت ماليكه پيش ابو البشر سر بسجده نهادند و بعد از آن 

بصورت ديگر انبياء و علماء و حكماء و احكام متصور ميشد تا نوبت بابو مسلم رسيد و حاال در من 
حلول نموده تعالى الّله عما يقول الظالمون و آن كم سعادت در سحر و شعبده آنقدر مهارت داشت 

كه مدة دو ماه هرشب از چاه نخشب مانند ماه صورتى مدور و منور بيرون مى آورد كه دو فرسخ 
در دو فرسخ پرتو مى انداخت و مهدى عباسى بعد از استماع خروج آن بداختر ابو سعيد جرشى را 
با لشكر ظفراثر بماوراء النهر فرستاد و ابو سعيد آن لعين را در قلعه مذكوره مدتى محاصره نموده 

چون نزد مقنع بوضوح پيوست كه آنحصار در حيز تسخير سپاه اسالم درخواهد آمد اصحاب و 
احباب خود راحتى النسوان و الصبيان زهر داد تا روى بشهرستان عدم نهادند آنگاه اجساد آن 

مردگان را سوخته خويشتن را در خم تيزاب افكند و جميع اعضاء و اجزايش در آن خم بگداخت 
مگر موى سرش كه بر زير تيزاب بماند و بعد از وقوع اين صورت جاريه كه از مقنع گريخته در 

گوشه خزيده بود بيرون آمد و بر بام قلعه رفته فرياد برآورد كه اى لشكر اسالم اگر مرا امان 
ميدهيد و متعرض جهات من نميشويد در حصن را ميگشايم ابو سعيد اين معنى را قبول نموده 
كنيزك در حصار بگشاد و مسلمانان بدانجا درآمده هيچكس را نديدند و كيفيت واقعه را از 

كنيزك معلوم كرده از كمال ضاللت مقنع متعجب شدند و سفيدجامگان مدتى مديد برين عقيده 
بودند چه مقنع باتفاق ياران بآسمان رفته و نوبت ديگر بزمين خواهد آمد و خروج مقنع بروايت 

 بعضى از
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مورخان در سنه تسع و خمسين و مائه دست داده و انهدام بناء حيات او در سنه ثلث و ستين و مائه 
اتفاق افتاد و در سنه ستين و مائه مهدى عيسى بن موسى را كه بموجب وصيت ابو جعفر بعد از وى 
خالفت بدو ميرسيد تكليف نمود تا خود را از واليت عهد خلع كرد انگاه پسر خويش موسى هادى 

را ولى عهد گردانيد و همدرين سال مهدى عزيمت گذاردن حج اسالم و طواف روضه مطهره 
حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم فرموده فرمان داد تا بر پانصد شتر برف و يخ بار كردند و 

چندين هزار پياده را زاد و راحله عنايت نمود و چون بمكه رسيد و از مناسك حج فارغ گرديد 
مجاوران حرم بسمع آن منبع جود و كرم رسانيدند كه از كثرت جامه ديوارهاى خانه كعبه گرانبار 

شده امكان دارد كه ازين جهت خلل باركانش راه يابد بنابرآن مهدى فرمود تا آن اثواب را 
فروگرفته باهل احتياج دادند و دو دست جامه زربفت در خانه پوشانيد و مهدى در مدينه نيز 
خيرات و مبرات فرمودم مجاوران روضه منوره خير االنام عليه الصلوة و السالم را بصالت و 

صدقات خوشدل و مسرور ساخت و بروايت امام يافعى عطايأ مهدى در حرمين الشريفين بسى 
هزارهزار درم و صد و پنجاه هزار جامه رسيد و در همين سال ابو بسطام شعبه بن الحجاج بن الورد 

الواسطى البصرى كه افضل محدثان و زهاد زمان خود بود از عالم انتقال نمود و همدرين سال 
مسعودى عبد الرحمن بن عبد الّله بن عتبة بن مسعود الكوفى كه در علم حديث مهارت كامل 

حاصل داشت بجهان جاودان شتافت و در سنه احدى و ستين و مائه ابو دالمه زند بن الجون كه از 
جمله مشاهير شعرأ و ندماء خلفأ بود وفات يافت و در شعبان اين سال ابو عبد الّله سفيان بن سعيد 
بن مسروق الثورى كه در سلك اعاظم علما و مشايخ انتظام داشت بجوار مغفرت ايزدى پيوست 

والدت سفيان بقول اكثر مورخان در سنه خمس و تسعين از هجرة سيد المرسلين روى نموده و او 
در خدمت اكابر تابعين مانند ابو اسحاق سبيعى تحصيل علم حديث و ساير علوم دينى فرموده و ابو 
جعفر منصور بسبب آنكه سفيان در خالفتش طعن ميكرد قاصد قتل او شده الجرم سفيان مدتى در 
زوايأ اختفأ اوقات ميگذرانيد و چون ابو جعفر فوت گشت و مهدى بر مسند خالفت نشست روزى 

سفيان بدار الخالفه درآمد و بر وى بخالفة سالم نكرد بلكه بطريقه كه عامه مردم را سالم كنند 
شرط تحيت بجاى آورد و مهدى متبسم شده گفت سفيان تو مدتى شده كه از ما ميگريزى بتصور 
آنكه مبادا ضررى بتو رسانيم و ما بر تو قدرت يافته ايم چون مى بينى اگر بمقتضاء رأى خود بر تو 



حكمى كنيم سفيان جواب داد كه اگر تو بر من حكمى كنى پادشاه قادر عادل كه حكم او 
فارقست ميان حق و باطل بر تو حكم نمايد ربيع حاجب كه در آنزمان بر باالى سر مهدى ايستاده 

بود گفت يا امير المؤمنين چرا با اين جاهل سخنى كرده جواب درشت مى شنوى اشارت فرماى تا 
گردنش را از بار سر سبك سازم مهدى گفت خواموش باش كه قتل امثال اين مردم سبب شقاوت 

دارين است آنگاه ربيع باشارت مهدى منشور قضاء كوفه را بنام سفيان قلمى كرد و او را اجازت 
 انصراف 
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ارزانى داشت و سفيان رحمة الّله آن نشانرا در دجله انداخته بگريخت چنانچه هرچند مالزمان 
مهدى او را طلبيدند نيافتند مدت فوتش در ايام توارى ببصره روى نمود حيات آنجناب بقول 

صاحب گزيده شصت و چهار سال بود و بروايت بعضى ديگر از مورخان شصت و شش سال و 
بعقيده زمره از ارباب اخبار در همين سال ابو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه كه مقتداء 

نحويانست از جهان گذران بعالم جاودان منتقل شد در تاريخ امام يافعى از ابراهيم حزبى منقولست 
كه گفت دو رخساره سيبويه در رنگ و صفا مانند دو سيب بود بنابرآن باين لقب ملقب گشت و 
بعضى ديگر از اهل خبر گفته اند كه هو لقب فارسى معناه يا العربى رايحة التفاح مدة عمر سيبويه 
بروايت ابن جوزى سى و دو سال بود و در سنه اثنين و ستين و مائه شيخ مكرم مقرب ابو اسحاق 
ابراهيم ادهم كه از غايت اشتهار بين االمم از تعريف قلم مشكين رقم مستغنى است جهان فانى را 

وداع كرد در نفحات مذكور است كه هو ابراهيم بن ادهم بن سليمان بن منصور البلخى و او از 
ابناء ملوك بود و در جوانى تايب كشته بسلوك اشتغال نمود و همدرين سال داود بن نصر الطائى 

الكوفى كه بصفت زهد و عبادت و علم و افادة مشهور بود روى بعالم باقى نهاد و بقولى وفات 
داود در سنه خمس و ستين و مائه روى نمود و در سنه مذكوره قاضى عراق ابو بكر عبد الّله بن 

شبرة القرشى العامرى المدنى متوجه منزل جاودانى گرديد و قضاء آن مملكت به قاضى ابو يوسف 
رسيد و در سنه ثلث و ستين و مائه عيسى بن على كه عم سفاح و ابو جعفر منصور بود فوت شد و 
در سنه اربع و ستين و مائه ابو يوسف يعقوب الماجشون كه صفت علم و زهدش از حد بيرونست 
وفات يافت و در سنه خمس و ستين و مائه مهدى لشكرى عظيم ترتيب نموده با پسر خورد خود 

هارون كه هنوز در صغر سن بود بغزو روم فرستاد و آن سپاه تا خليج قسطنطنيه رفته دست بقتل و 



غارت نصارى برآوردند و آنمقدار غنيمت گرفتند كه در معسكر اسالم بهاى اسبى بيكدرم رسيد و 
كس نميخريد و باالخره مهم ايشان و قيصر بصلح انجاميد و در سنه سته و ستين و مائه مهدى مقرر 

كرد كه بعد از موسى هادى پسر ديگرش هارون بر مسند خالفت نشيند و او را برشيد ملقب 
 گردانيد

 ذكر شمه از حال يعقوب بن داود و بيان آنكه سبب حبس و قيد او چه بود

نقله اخبار متقدمين چنين آورده اند كه داود بن طهمان در سلك دبيران نصر بن سيار انتظام داشت 
و ضمنا نسبت با يحيى بن زيد بن زين العابدين عليهم السالم و ساير منتسبان عترت طاهره خير 

االنام صلى الّله عليه و آله العظام در طريق اخالص و محبت سلوك ميكرد و چون يحيى رضى الّله 
عنه شهيد شد و ابو مسلم خروج نموده روى بانتقام كشندگان آنجناب آورد داود بخدمت صاحب 

الدعوة شتافت اما چندان التفاتى نيافت و پس از فوت داود اوالدش كه ارشد ايشان يعقوب بود 
 بمالزمة احفاد امام حسن سالم الّله عليه مبادرت 
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نمود و در وقتى كه ابراهيم بن عبد الّله رضى الّله عنه بر ابو جعفر دوانيقى خروج كرد يعقوب در 
خدمتش بود و بعد از شهادت ابراهيم بدست منصور گرفتار گشته محبوس شد و چون مهدى بر 

مسند خالفت نشست او را از زندان بيرون آورده در سلك مالزمان انتظام داد و بنابر آنكه يعقوب 
مردى نديم شيوه شيرين سخن بود باندك زمانى صاحب ديوان شده از غايت تقرب محسود اماثل و 

اقران گشت در اين اثنا از دست برد قضا سم ستورى بپاى يعقوب رسيده ساقش بشكست و روزى 
چند از مالزمت محروم مانده در آن ايام كه داخل شهور سنه سته و ستين و مائه بود ارباب حسد 

كيفيت اخالص و محبت يعقوب بن داود را نسبت بسادات بخليفه گفته خاطر مهدى را بر وى 
متغير گردانيدند على بن يعقوب گويد كه پدرم گفت چون پاى من نيك شد روزى مهدى مرا 

طلبيد و من بدار الخالفه رفته مجلسى ديدم در غايت آراستگى و كنيزكى خوب صورت مشاهده 
نمودم كه نزديك بمهدى نشسته است و خليفه مرا مخاطب گردانيده گفت كه اى يعقوب اين 

محفل بنظر تو چون مينمايد گفتم امير المؤمنين را بقا باد بخوبى اين مجلس در عالم كم توان يافت 
مهدى گفت اين مجلس را با فرش و اوانى كنيزك بتو بخشيدم بار ديگر زبان بدعاء خليفه گشاده 



مهدى فرمود كه مرا بتو حاجتى است و من برخواسته بعرض رسانيدم كه بنده را چه حد آن باشد 
كه باين عبارت بخدمت مأمور شود هرحكمى كه صادر گردد منت بر جان نهاده قبول نمايم 

مهدى گفت بخداى كه چنان كنى كه من گويم گفتم آرى گفت دست بر سر من نه و سوگند 
بخور بموجب فرموده عمل نمودم آنگاه صد هزار درم بمن انعام كرده گفت ميخواهم كه فالن 

علوى را بقتل رسانى و مرا از دغدغه مخالفتش برهانى و من كنيزك را با اسباب مجلس بخانه برده 
علوى را طلبيدم و او را مرد خردمند سنجيده گوئى يافتم و در اثناء محاوره با من گفت كه اى 

يعقوب تو روا ميدارى كه در روز قيامت بخون پسر دختر پيغمبر خود ماخوذ كردى گفتم ال و الّله 
اما بگوى كه چه بايد كرد گفت دست از من بازدار تا در نيم شب بطرفى بيرون روم و از خوف 

هالكت ايمن شوم و با من شرط و پيمان در ميان آورد كه بر مهدى خروج نكند آنگاه او را با دو 
رفيق گسيل نمودم و آن كنيزك از صورت واقعه آگاهى يافته فى الحال نهانى كس پيش مهدى 

فرستاد و او را برين حال اطالع داد و مهدى همدرآن شب جمعى را روان ساخت تا علويرا با 
رفيقانش گرفته بدار الخالفت بردند يعقوب گويد كه چون روز ديگر بمالزمت مهدى رفتم پرسيد 
كه علويرا چه كردى جواب دادم كه خاطر امير المؤمنين را از وى فارغ گردانيدم گفت مرد گفتم 
آرى فرمود كه بخداى كه چنين است گفتم بلى گفت دست بر سر من نه و سوگند بخور بموجب 

فرموده عمل نمودم بعد از آن مهدى آواز بركشيد كه اى غالم مردمى را كه در اينخانه اند بيرون 
آر و غالم در خانه گشاده علويرا با رفيقانش بمجلس آورد و من غرق عرق خجالت گشته از پاى 

درافتادم پس مهدى اشارت كرد تا مرا بزندان برده در تك چاه تاريك انداختند و من مدتى در 
آنموضع موحش مانده قوت چشم من نقصان پذيرفت و موى اندام من مانند موى چهارپايان بلند و 

 درشت 
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گشت آخر االمر شخصى مرا بيرون آورده بجائى برد و گفت بر امير المؤمنين سالم كن چون 
سالم كردم پرسيد كه بر كدام امير المؤمنين سالم كردى گفتم بر مهدى گفت او برحمت حق 
پيوسته است گفتم بر هادى گفت او نيز نمانده گفتم بر هارون الرشيد گفت بلى اكنون حاجتى 

بخواه گفتم ميخواهم كه در مكه ساكن باشم گفت اين حاجت روا باشد ديگر چه ميخواهى جواب 
دادم كه كار من از آن گذشته است كه ديگر چيزى خواهم آنگاه مرا بحريم حرم فرستادند گويند 



كه مدت اقامت يعقوب در زندان شانزده شال بود و چون بمكه رسيد پس از اندك فرصتى از عالم 
انتقال نمود و در سنه سبع و ستين و مائه مهدى بسيارى از منازل را كه متصل بمسجد الحرام بود 
خريده آنمقام الزم االحترام را وسيع گردانيد و در همين سال حماد بن سلمه بصرى كه در علم 

حديث تضانيف دارد متوجه عالم آخرت گرديد و همدرين سال بشار بن برد العقيلى كه از جمله 
اجله شعراء مشهور بود و پيوسته در مدح مهدى قصايد نظم مينمود بحكم مهدى سلك نظم 

حياتش از هم بگسيخت و كشته گشته بخاك راه برآميخت روايتى آنكه بعضى از اهل حسد 
آنشاعر همام را نزد خليفه بزندقه نسبت كردند و مهدى فرمود تا او را هفتاد تازيانه زدند و آن معنى 

سبب فوتش شد و زمره بر آن رفته اند كه بشار يكى از اعيان روزگار را هجو نموده و بدان جهة 
 بقتل رسيده مدت عمرش از نود سال زياده بود و اين دو بيت از جمله اشعار بشار است كه شعر

 يا قوم اذنى لبعض الحى عاشقه 
 

 و االذن تعشق قبل العين احيانا

 فالمن ال ترى تهوى فقلت 
 

 لهم االذن كالعين توتى القلب ما كانا

و در سنه ثمان و ستين و مائه افتخار العترة الطاهرة ابو محمد حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى    
طالب عليهم السالم در سن هشتاد سالگى بجوار مغفرت ملك العالم انتقال فرمود و حسن رضى 

الّله عنه در ايام حكومت ابو جعفر منصور چندگاه بايالت مدينه طيبه اشتغال نمود آخر االمر منصور 
از آنجناب خائف گشته او را حبس كرد و چون منصور روى بعالم عقبى آورد مهدى حسن را از 
قيد نجات داده مقرب خويش گردانيد از فرزندان حسن نفيسه رضى الّله عنها مشهور است و مزار 

 بزرگوارش در مصر مطاف جمهور نزديك و دور

 ذكر فوت مهدى بن منصور

بروايت اكثر اهل خبر در ماه محرم الحرام سنه تسع و ستين و مائه مهدى در قريه صيدگاه سپندان 
از عقب نخجيرى اسب برانگيخت و نخجير بخرابه گريخته مهدى اسب در آن ويرانه راند و پشتش 

بشدة هرچه تمام تر بدريند رسيده بشكست و همان لحظه رخت سفر آخرت بربست و بعضى از 
مورخان گويند كه سبب موت مهدى آن شد كه يكى از جوارى او طبقى امرود بديگرى از 

مستورات دار الخالفت فرستاد و در امرودى كه بهتر بود زهر تعبيه كرد و چشم مهدى از منظرى بر 
آن طبق افتاده حامل آنرا نزد خود طلبيده امرود مسموم را بخورد و در همانروز بمرد از اوالد 



مهدى هادى و هارون و ابراهيم مشهورند و اسامى ساير اوالدش در كتب متداوله غيرمذكورانه هو 
 العفو الغفور
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 ذكر خالفت موسى الهادى بن محمد المهدى 

هادى كه ابو محمد كنيت داشت در زمان فوت مهدى در جرجان بود و چون از آن حادثه خبر 
يافت بر جناح استعجال ببغداد شتافته بر مسند خالفت نشست و او بر ظلم و سفك دماء حرصى 

تمام داشت و در زمان فرمان فرمائى خود هيچ مجرمى را لحظه زنده نگذاشت و هرگاه كه هادى 
سوار ميشد پيادها شمشيرهاى برهنه و عمودها و كمانها پيش پيش ميرفتند و پيش ازو در پيش 

حكام اين رسم نبود و ظهور حسين بن على بن حسن بن امام حسن عليه السالم و شهادت آنجناب 
در ايام ايالت او بوقوع انجاميد و قتل عبد الّله بن المقفع و اتباع او نيز همدر آن اوقات واقع گرديد 

فوت هادى در شانزدهم ربيع االول سنه سبعين و مائه اتفاق افتاد و او يكسال و دو ماه و چند روز 
قدم بر مسند حكومت نهاده مدت حياتش بيست و شش سال بود بوزارتش عمرو بن تبع بن يونس 

 قيام مينمود

 گفتار در بيان بعضى از وقايع ايام حكومت هادى و ذكر كيفيت وفات آن سالك مسالك بيدادى 

در اوائل ايام تعدى هادى ميان سيد مؤتمن حسين بن على بن حسن رضى الّله عنه و حاكم مدينه 
عمر بن عبد العزيز بن عبد الّله بن عمر بن الخطاب بسببى از اسباب نزاع پيدا شده حسين باظهار 

مخالفت هادى مبادرت نمود و مردم را بخالفت خويش دعوت فرمود و چون جمعى قدم در دايره 
مبايعت و متابعتش نهادند خروج كرد و آنجناب را با عمر بن عبد العزيز چند نوبت محاربه دست 

داده در كرة اخير حسين رضى الّله عنه بفتح و ظفر اختصاص يافت و پس از يازده روز كه در 
مدينه اقامت نمود در بيست و سيم ذيقعده سنه تسع و ستين و مائه بجانب مكه شتافت و بحوالى 

حرم رسيده فرمود تا منادى كردند كه هربنده كه بمالزمت امير المؤمنين حسين رضى الّله عنه آيد 
آزاد باشد و بدين سبب بسيارى از مماليك بمالزمة آنجناب رفته كمر خدمت بر ميان بستند و بعد 

از آنكه پرتو شعور هادى برين حادثه افتاد محمد بن سليمان عباسى را با فوجى از سپاه جهة دفع 



حسين (رض) بحجاز فرستاد و در روز ترويه بموضع ذى طوى غبار معركه هيجا ارتفاع يافته بين 
الجانبين حرب صعب اتفاق افتاد و در آن اثناء حسين رضى الّله عنه شهيد شده اصحابش فرار بر 

قرار اختيار كردند و شخصى از توابع آل عباس آنجناب را در معركه كشته يافته سر مباركش را از 
تن جدا كرده پيش محمد بن سليمان برد و محمد آن سر را ببغداد فرستاد نقلست كه در سنه 

مذكوره كار زنادقه قوت گرفت و آنجماعت در اقدام بر اركان اسالم مثل نماز و روزه و حج 
استهزاء ميكردند و يكى از آنطايفه بى ايمان عبد الّله بن المقفع بود كه در فصاحت و بالغت بى شبه 

و نظير مينمود و كتاب كليله و دمنه را از لغت پهلوى بعربى او نقل كرد گويند كه نوبتى زنادقه با 
 يكديگر گفتند كه مدار كار متابعان ملت محمدى بر قرآنست و هرگاه كه مادر برابر آن 
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كتاب نسخه اى تأليف نمائيم فرقان را وقعى نماند و مهم ما از پيش رود پس باتفاق ابن مقفع را 
 (قيَل گفتند كه ترا بانشاء لغات بليغه و انشاد كلمات فصيحه اشتغال بايد نمود و نخست در برابر آية

 كي ماءلَعاب ضاالية) كلمه چند مرتب بايد ساخت چه هرگاه كه از عهده اين آيه بيرون آئى يا أَر 
باقى آن امر سمت سهولت خواهد يافت و ابن مقفع متعهد اين كار گشته زنادقه اسباب فراغت او 

را مهيا گردانيدند و آن ابله مدة شش ماه در خانه تنها نشسته و رنج بيهوده كشيده هرچند سعى 
نمود نتوانست كه لفظى چند برهم بندد كه بآن آيه اندك مشابهتى داشته باشد و چون يارانش بآن 
خانه درآمده مسودات او را مطالعه نمودند گفتند كه دست ازين كار بازدارد كه تقليد آيات قرآن 

فوق مرتبه انسانيست در خالل آن احوال هادى بر عقيده فاسده اصحاب ضالل وقوف يافته همه 
ايشانرا بقتل رسانيد و همدرين سال ابو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم الليثى كه 

يكى از قراء سبعه بود و اصفهانى االصل متوجه عالم آخرت گرديد و در سنه سبعين و مائه ابو معر 
السدى كه صاحب مغازى و اخبار بود و وزير فاضل كامل معاوية بن عبد الّله االشعرى كه چندگاه 
بوزارت مهدى قيام مينمود وفات يافتند و همدرين سال بهار حيات ربيع بن يونس الحاجب بخزان 

ممات مبدل شد و در همين سال مقتداء اصحاب نحو و لغت خليل بن احمد الفراهيدى االزدى 
بعالم ابدى انتقال نموده و علم عروض از مستنبطات خليل است او پانزده بحر استخراج كرد و 

اخفش بحر مجتث را بر آن افزود و خليل ابن احمد اول كسى است كه كه جميع حروف تهجى را 
در يك بيت جمع فرمود روايتست كه هادى در مبادى ايام ايالت قصد كرد كه هارون را از 



واليت عهد خلع نموده پسر خويش جعفر را ولى عهد گرداند و هارون درين باب با يحيى بن خالد 
برمكى كه باصابت عقل و تدبير محتاج اليه برنا و پير بود مشاورة كرد يحيى گفت زينهار كه باين 

امر همداستان نشوى و خود را از نعمت خالفت محروم نگردانى و اين سخن بسمع هادى رسيده 
يحيى را محبوس گردانيد محمد بن يحيى از پدر خويش روايت كند كه گفت در آنزمانكه در 

زندان بودم عرض داشتى بهادى نوشتم كه مرا در خلوتى طلب فرماى كه نصيحتى دارم هادى مرا 
طلبيده پرسيد كه چه سخن دارى جواب دادم كه يا امير المؤمنين اگر در اين اوقات ترا حادثه كه 
چشم من آنرا مبيناد پيش آيد آيا طبقات خاليق جعفر را كه هنوز بحد بلوغ نرسيده متابعت نمايند 
فرمود كه مرا درينمعنى تردد است گفتم كه مى تواند بود كه جمعى از اكابر بنى هاشم مثل فالن و 

فالن درين امر دخل كنند و زمام خالفت از دست اوالد مهدى بيرون رود هادى سر در پيش 
انداخته متفكر شد و من نوبت ديگر جرات نموده گفتم يا امير المؤمنين مصلحت آنست كه حاال 
رشيد را بر خلع تكليف نكنى و من قبول كردم كه چون جعفر بالغ شود هارون را بياورم تا با وى 

بيعت نمايد و هادى را اين راى معقول افتاده مرا اجازت مراجعت داد آورده اند كه با وجود اين 
حال هادى از هارون و يحيى كدورت تمام در خاطر داشت چنانچه از سياق كالم آينده بوضوح 

 خواهد پيوست نقلست كه در اوائل ايام فرمان فرمائى هادى 
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مادرش خيزران در امور ملكى و مالى دخل نموده امراء و اعيان هرصباح بمالزمتش ميرفتند و 
هادى نيز چندگاهى از سخن والده تجاوز نميكرد آخر االمر بسبب مهمى در ميان مادر و پسر 

كدورت و نزاع بوقوع انجاميده هادى اركان دولت را از مالزمة خيزران منع كرد و خيزران از پسر 
رنجيده سوگند خورد كه مدة العمر با وى سخن نكند عداوت بين الجانبين بجائى رسيد كه 

بروايت طبرى خيزران هادى را زهر داد و بعضى گويند بالش بر دهانش نهاد تا نفسش منقطع شد 
روايت ديگر در باب فوت هادى آنكه از هرثمة بن اعين منقولست كه گفت شبى هادى مرا 

بخلوت سرائى طلب نمود و چون بآن خانه درآمدم فرمود كه در را به بند و بنشين و من خوفناك 
شده بموجب فرموده بسد ابواب آن منزل پرداختم آنگاه گفت مى بينى كه اين سك ملحد يعنى 

يحيى ابن خالد باين نوع معاش ميكند و دل مردم را بمحبت هارون مايل ميگرداند بايد كه امشب 
سر هارون را نزد من آورى هرثمه گويد كه بعد از استماع اين سخن لرزه بر اعضاء من افتاده در 



غايت تضرع بعرض رسانيدم كه يا امير المؤمنين رشيد برادر اعيانى تست اگر بيگناهى او را بقتل 
رسانم در دنيا و آخرت پيش خدا و خلق معاتب و ملزم گردم جواب داد كه اگر همچنين نكنى 
گردنت را بزنم و من زبان بقبول گشاده هادى گفت چون از قتل هارون فارغ شوى بزندان رو و 

هركس از آل ابو طالب كه آنجا باشد بعالم آخرت فرست آنگاه با فوجى از سپاه بطرف كوفه 
توجه نماى و اوالد و اتباع بنى عباس را از آنجا بيرون كرده آتش در شهر زن گفتم يا موالى اين 

مهمى عظيم است فرمود كه از آنچه گفتم چاره نيست اكنون در اينمقام توقف كن و هرگاه ترا 
آگاه سازم از پى اين خدمات بشتاب و خود بحرم سرا درآمد و من در غايت ترس و بيم در آن 
مكان نشسته با خود چنان خيال بستم كه ظاهرا هادى از آن كراهت در بشره من مشاهده كرده 

ميخواهد اين عمل را بديگرى فرمايد پس بازآمده مرا بكشد و با خود جزم نمودم كه اگر از آن 
سراسر بسالمت بيرون برم پاى در باديه سفر نهاده در شهرى كه مرا هيچكس نشناسد ساكن شوم و 

چون نصفى از شب درگذشت خادمى آمده گفت امير المؤمنين ترا ميخواند و من كلمه شهادة بر 
زبان رانده روان گشتم تا بجائى رسيدم كه آواز عورات شنيدم پس همانجا ايستاده فرياد زدم كه تا 

آواز امير المؤمنين را نشنوم كه مرا بخواند پيشتر نروم در اين اثناء او از عورتى استماع نمودم كه 
گفت ويلك يا هرثمه منم خيزران بيا ببين كه ما را چه پيش آمده و من بخانه دررفته خيزران از 

پس پرده گفت كه وى بمرد و خدايتعالى ترا و كافه برايا را از ظلم او نجات داد برخيز و در وى 
نگر و من باالپوش از روى هادى برداشته او را مرده يافتم و خيزران گفت كه چون هادى باين 

خانه درآمد من مقنعه از سر باز كرده خون هارون از وى درخواست نمودم و او سخن مرا رد كرده 
ناگاه بسرفيد سرفيدنى در غايت شدة آب آشاميد فايده بر شرب آن مترتب نگشت و فى الحال 

 بعالم ديگر شتافت اكنون يحيى بن خالد را از كيفيت واقعه اعالم كن 
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تا بيعت رشيد را تمام سازد و من بتعجيل نزد يحيى رفته و صورت حادثه را در ميان آورده همدر 
آن شب خالفت بر هارون مقرر شد و تولد مامون نيز در آن شب بوقوع انجاميد و آن شب بليله 
هاشميه اشتهار يافت زيرا كه خليفه بمرد و خليفه بر سرير حكومت نشست و تولد خليفه بوقوع 
پيوست و در باب سبب وفات هادى روايات ديگر نيز بنظر رسيده كه در ايراد آن چندان فايده 

متصور نيست و بر هرتقدير آن واقعه در سنه سبعين و مائه بقريه عيسى آباد اتفاق افتاد و برادرش 



هارون الرشيد بر وى نماز گذارده جسدش را در خاك نهاد در تاريخ حافظابرو مسطور است كه 
از هادى هفت پسر و يكدختر ماند برينموجب جعفر عباس عبد الّله اسحاق اسماعيل سليمان موسى 

 ام عباس 

 ذكر خالفت هارون الرشيد

كنيت هارون بن مهدى ابو جعفر بود والدتش در واليت رى فى شهور سنه ثمان و اربعين و مائه 
روى نمود و چون بيست و دو سال از عمر او درگذشت در سنه سبعين و مائه متصدى امور خالفت 

گشت و از غرايب اتفاق آنكه عم هارون سليمن بن منصور دوانيقى و عم پدرش عباس بن محمد 
االمام و عم جدش عبد الصمد بن على بن عبد الّله بن عباس با رشيد بيعت كردند و شرط متابعتش 
بجاى آوردند و ظهور يحيى بن عبد الّله بن حسن بن امام حسن بن امير المؤمنين على بن ابى طالب 

عليهم السالم در ايام ايالت رشيد واقع شد و نير دولت و اقبال برامكه باوج كمال و هبوط كوكب 
طالع ايشان بحضيض نكبت و ادبار و خروج رافع ابن ليث بن نصر بن سيار در ايام اقتدار رشيد 

بوقوع انجاميد و هارون در اوقات حكومت خود سالى بحج رفته بزيارة بيت الّله مشرف گرديدى و 
سالى مراسم غزا و جهاد بجاى آوردى و او نخستين خليفه ايست كه در ميدان گوى باخت و بلعب 
شطرنج پرداخت و شطرنجيان را علوفه و مرسوم داد و چون هارون را بصحبت اهل فضل و دانش 

رغبت تمام بود در سفر و حضر جمعى كثير از فضالء و شعرا مالزمتش مينمودند و بجوايز و 
صالت كرامند محظوظ ميشدند وفات هارون الرشيد در جمادى االولى سنه ثالث و تسعين و مائه 

در بلده طوس اتفاق افتاد و در گنبدى كه حاال روضه منوره رضويه است مدفون گشت مدة 
سلطنتش بيست و سه سال بود و اوقات حيوتش چهل و پنج سال امر وزارتش در اوايل حال تعلق 

 به برمكيان داشت و در اواخر فضل بن الربيع رايت وزارت برافراشت 

 گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان خالفت هارون و ذكر واليت عهد اوالدش 

محمد امين و عبد الّله مامون باتفاق مورخان صاحب تائيد هارون الرشيد پس از فوت برادر از 
عيسى آباد ببغداد شتافته پاى بر مسند فرمان دهى نهاد و دست تصدى يحيى بن خالد برمكى را در 

 سرانجام مهام ملكى و مالى قوى گردانيده 
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خاتم خود بوى داد و منصب وزارت بر جعفر بن يحيى قرار گرفت و امور سپاهى و رعيت بيمن 
وقوف و كياست ساير برمكيان سمت انتظام پذيرفت و چون هفت ماه و بيست روز از زمان ايالت 

هارون درگذشت محمد امين كه اعز اوالدش بود متولد شد و در شهور سنه احدى و سبعين و مائه 
ابو عبد الرحمن عبد الّله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى از عالم انتقال نمود و او در سلك 

اهل صالح و اصحاب حديث منتظم بود و در سنه اثنى و سبعين و مائه پسر عم ابو جعفر دوانيقى 
فضل بن صالح بن على بن عبد الّله بن عباس كه در دمشق بفرمان فرمائى اشتغال داشت علم 

عزيمت بعالم آخرت برافراشت و در سنه ثلث و سبعين و مائه مادر هارون الرشيد خيزران جهان 
گذران را وداع كرد و در همين سال عبد الرحمن بن ابى الموالى المدنى كه از جمله شيعه آل امير 

المؤمنين على بود روى برياض رضوان آورد و عبد الرحمن محدثى عالم فاضل بود و از امام 
عالى مقام ابو جعفر محمد بن على الباقر عليهم السالم و بعضى ديگر از علماء اعالم روايت مينمود 
و در سنه اربع و سبعين و مائه حافظ ابو عبد الرحمن عبد الّله بن لهيعة الحضرمى المحدث كه در 

ايام خالفت ابو جعفر بقضاء واليت مصر اشتغال داشت در گذشت و در سنه خمس و سبعين و مائه 
سجل حيات شيخ ديار مصر ليث بن سعد الفهمى منطوى گشت و ليث اصفهانى االصل بود و از 

عطاء ابن ملكية و از جمعى ديگر از محدثان ثقه روايت مينمود و در تاريخ امام يافعى مسطور است 
كه دخل ليث در سالى بهشتاد هزار دينار ميرسيد و سخاوتش بمرتبه بود كه هرگز زكوة بر وى 
واجب نميگرديد و او در هيچ روزى دهان بخوردن طعام نميگشاد تا وقتى كه سيصد و شصت 

مسكين را طعام نميداد وفاتش در منتصف شعبان سنه مذكوره بمصر روى نمود و در قرافه مدفون 
شد مدت عمرش هشتاد و يك سال بود و در سال مذكور هارون محمد امين را كه در آن وقت 
پنج ساله بود ولى عهد ساخت و فضل بن يحيى برمكى را جهة اتمام اين كار بخراسان فرستاد و 

فضل در آن مملكت دست بانعام و احسان اشراف طوايف انسان گشاده از تمامى ايشان بيعت بنام 
محمد امين بستاند و در سنه سته و سبعين و مائه يحيى بن عبد الّله بن حسن رضى الّله عنهم در ميان 

ديالمه خروج كرده جمعى كثير در ظل رايتش مجتمع گشتند و چون رشيد اينخبر شنيد فضل بن 
يحيى را بدفع آنجناب مامور گردانيد و فضل با پنجاه هزار سوار متوجه يحيى شده مكتوبات 

مشتمل بر تحذير از مخالفت هارون و مبنى بر موافقت او نزد يحيى رضى الّله عنه فرستاد و آنجناب 



مايل بمصالحه گشته پيغام داد كه اگر بخط هارون امان نامه محتوى بر شروط كذا جهة من بستانى 
همراه تو ببغداد ميروم فضل ملتمس يحيى را بهارون نوشته رشيد مبتهج و مسرور گرديد و فى 

الحال وثيقه برطبق مدعاء يحيى در قلم آورده ارسال داشت و چون آن كتابت بنظر يحيى رضى 
الّله عنه رسيد مصحوب فضل ببغداد خراميد و هارون نسبت بآن زبده خاندان نبوت ابواب انعام و 

احسان مفتوح ساخته مرتبه فضل بسبب آن نيكوخدمتى بلند گرديد و در سنه مذكوره قاضى بغداد 
ابو عبد الّله سعيد بن عبد الرحمن الجمحى المدنى كه در سلك اهل علم و صالح منتظم بود وفات 

 يافت و همدرين سال حماد بن 
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ابى حنيفه كوفى بعالم آخرت شتافت و در سنه سبع و سبعين و مائه قاضى كوفه شريك بن عبد الّله 
النخعى كه در سلك علماء اعالم انتظام داشت از عالم انتقال نمود مدت عمرش هشتاد و چند سال 

بود و در سنه ثمان و سبعين و مائه بقول بعضى از مورخين خالد بن عبد الّله الواسطى الحافظ كه 
معروف است بطحان فوت شد و در سنه تسع و سبعين و مائه وفات ابو عبد الّله مالك بن انس 

االصبحى كه يكى از ائمه اربعه اهل سنت است در مدينه بوقوع پيوست و مالك ببطنى از حمير كه 
بذو اصبح مشهور بود منسوبست تولدش در سنه اربع و تسعين اتفاق افتاد و قيل فى سنه خمس و 

 »1 «تسعين مدت حياتش بروايت اول هشتاد و چهار سال باشد

و قال الواقدى مات و له مائه سنة و از مصنفات مالك موطأ در ميان فرق برايا اشتهار داشت و در 
ماه مبارك رمضان سنه مذكور مقتداى اهل بصره ابو اسمعيل حماد بن يزيد بن درهم االزدى از 
عالم فنا بدار بقا رفت و در سنه ثمان و مائه هرون زمام ايالت واليت خراسان را در قبضه اقتدار 

على بن عيسى بن ماهان نهاد و على بدان مملكت درآمده طاهر بن حسين را از قبل خود به فوشنج 
فرستاد و درين سال حفص بن سليمان كه در كوفه از جمله قراء عظيم الشأن بود بدار جزا انتقال 

نمود و او از شاگردان عاصم است و نود سال عمر داشت و همدرين سال برادر سفيان ثورى 
مبارك بن سعيد متوجه عالم آخرت گرديد و در سنه احدى و ثمانين و مائه محدث شام اسمعيل 
بن عباس العبسى را مدت عيش بسر آمده فوت شد و همدرين سال قاضى مصر ابو معاويه مفضل 
بن فضاله العتبانى جهان فانى را بدرود كرد مدت عمرش هفتاد و چهار سال بود و در ماه رمضان 



همين سال ابو عبد الرحمن عبد الّله بن المبارك الحنظلى المروزى كه از مشاهير علماء كبار و 
مشايخ است وفات يافت بعضى از مورخان برآنند كه فوت عبد الّله در بلده هيت روى نمود در 
وقتى كه از غزو برگشته بود و زمره گفته اند كه چون جاه و جالل عبد الّله بدرجه كمال رسيد 

طريق سياحت اختيار كرده تنها روى بدار غربت نهاد و در بعضى از بيابانها رخت بقا بباد فنا داد و 
در سنه اثنى و ثمانين و مائه هارون فرمان فرمود تا خاليق بعبد الّله مأمون بيعت كردند كه بعد از 
محمد امين خليفه باشد و او را بجعفر بن يحيى برمكى سپرد و درين سال قاضى بغداد ابو يوسف 

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد الكوفى كه از جمله تالمذه ابو حنيفه بود روى بعالم عقبى 
آورد و ابو يوسف اول كسى است كه او را قاضى القضاة گفتند و او در زمان سه كس از خلفاء 

بامر قضا اشتغال داشت مهدى و هادى و رشيد اوقات حياتش بقول صاحب گزيده هشتاد و نه سال 
بود و بروايت بعضى ديگر از مورخان نزديك بهفتاد سال حمد الّله مستوفى گويد كه از جمله 

 متروكات ابو يوسف چهار هزار هميان بود كه بر بند هريك يك 

______________________________ 
) در تاريخ ابن خلكان بنظر اين ذره احقر رسيده كه و قال الواقدى مات و له تسعون سنة حرره 1(

 محمد تقى الشوشترى 
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اشرفى بسته بود و بروايتى در همين سال يونس بن حبيب النحوى فوت شد مدت عمرش صد و 
شصت سال بود و همدرين سال هارون بن ابى حفصه كه از جمله مشاهير شعراست بعالم بقا شتافت 

و او در زمان خلفا از يمامه كه مولدش بود ببغداد آمده پيوسته در مدح مهدى و رشيد قصايد در 
سلك نظم ميكشيد و در همين سال محمد بن سماك مذكر كه از جمله مشاهير واعظان و عظماء 

بنى عجل بود از عالم خاك بجهان پاك انتقال نمود و همدرين سال شيخ و عالم اصفهان ابو 
المنذر نعمان بن عبد السلم كه نسبش بتيم الّله بن ثعلبه مى پيوست رخت سفر آخرت بربست در 

تاريخ امام يافعى مسطور است كه (و كان ابو المنذر فقيها عابدا) صاحب تصانيف و در سنه اربع و 
ثمانين و مائه بروايت بعضى از مورخين سجل حيات قاضى و محدث دمشق ابو عبد الرحمن يحيى 

بن حمزة الحضرمى مختوم گشت مدت عمرش هشتاد سال بود و در سنه خمس و ثمانين و مائه 



عبد الصمد بن على بن عبد الّله بن عباس از لباس حيات عارى گشته اساس زندگانى او اندراس 
يافت در تاريخ امام يافعى از ابو الفرج بن جوزى مرويست كه در باب عبد الصمد امور عجيبه 
بظهور پيوسته از جمله آنكه او در سنه اربع و مائه متولد شد و برادرش محمد كه پدر سفاح و 

منصور است در سنه ستين بوجود آمد چنانچه بين الوالدتين پنجاه و شش سال واسطه باشد ديگر 
آنكه محمد برادر او در سنه سته و عشرين و مائه فوت شد و عبد الصمد در سنه خمس و ثمانين و 

مائه چنانچه زمان وفات ميان آن دو برادر پنجاه و نه سال بود ديگر آنكه ساكن زاويه هاويه يزيد 
بن معاويه در سنه خمسين حج گذارد و عبد الصمد در سنه خمسين و مائه بطواف ركن و مقام قيام 

نمود و حال آنكه نسبت عبد الصمد و يزيد بعبد مناف سمت تساوى دارد و او دراك زمان 
حكومت برادرزادگانش سفاح و منصور بود و بعد از آن خالفت مهدى را نيز دريافت و حال 

آنكه او عم پدرش بود پس از آن هادى را نيز حاكم مشاهده كرد و او عم جدش بود آنگاه رشيد 
را نيز بر مسند خالفت ديد و در وقت دولت رشيد بعالم آخرت خراميد (و قال يوما للرشيد هذا 

مجلس جلس فيه امير المؤمنين و عمه و عم عمه و عم عم عمه و ذلك ان سليمان بن ابى جعفر هو 
عم الرشيد و العباس عم سليمان و عبد الصمد عم العباس) ديگر آنكه عبد الصمد بهمان دندان كه 

در طفوليت برآورده بود از عالم انتقال نمود در تاريخ حافظابرو مسطور است كه سبب عدم سقوط 
اسنان او در زمان طفوليت و كبر سن آن بود كه تمامى دندانهاى بااليش يك قطعه بود و دندانهاى 
پايانش قطعه ديگر و در همين سال ابو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصه بن المهلب بن ابى صفره سفر 

آخرت اختيار كرد و يزيد را ابو جعفر منصور در سنه ثلث و اربعين و مائه والى مصر گردانيده بود 
در سنه اربع و خمسين ايالت بيت المقدس را نيز بر آن منصب افزود و او از بيت المقدس بجانب 

افريقيه لشكر كشيده و خوارج را مندفع گردانيد و هم در آن واليت فوت شد و همدرين سال 
يزيد بن مزيد كه برادرزاده معن بن زايده بود بعالم عقبى انتقال نمود و در سنه سته و ثمانين و مائه 

هارون الرشيد عازم حج شده امين و مأمونرا همراه برد و چون بمدينه رسيد ساكنان آن بلده طيبه را 
 سه نوبت عطا داد يكنوبت باسم 
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خود و دو كرت باسم امين و مأمون و از آنجا بمكه مكرمه رفته با متوطنان حرم نيز بهمين منوال 
مراسم انعام و احسان بجا آورد گويند كه انعامات رشيد در آن يورش بهزارهزار دينار و پنجاه هزار 



دينار رسيد و هارون در آن وقت كه در مكه بود واليات ربع مسكون را در ميان اوالد خود تقسيم 
نموده شرقى عقبه حلوانرا كه عبارتست از كرمان شاهان و نهاوند و قم و كاشان و اصفهان و فارس 

و كرمان و رى و قومس و طبرستان و خراسان و زابل و كابل و هندوستان و ماوراء النهر را بعبد 
الّله مأمون داد و واسط و كوفه و بصره و شامات و سواد عراق و موصل و جزيره و حجاز و يمن و 

مصر را تا نهايت مغرب بمحمد امين ارزانى داشت و در اين باب عهدنامه نوشته وصيت كرد كه 
امين در بغداد اقامت نمايد و مأمون در مرو ساكن باشد و هريك از برادران كه پيشتر وفات يابد 

مملكت او از آن ديگرى باشد و رشيد را پسر ديگر بود قاسم نام كه عبد الملك بن صالح عباسى 
او را تربيت ميكرد و چون عبد الملك شنيد كه هارون ممالك ربع مسكون را بامين و مأمون داد 

مكتوبى بوى نوشت مضمون آنكه قاسم را از خوان احسان خويش بى نصيب مكردان بنابرآن رشيد 
بعضى از واليات جزيره بقاسم ارزانى داشته او را بمؤتمن ملقب گردانيد نقلست كه هارون الرشيد 

امين و مامون را در خانه كعبه سوگند داد كه با يكديگر مخالفت نكنند و اكابر و اشراف اطراف را 
برين معنى گواه گرفت و درين باب وثيقه نوشته شخصى را فرمود كه بر آستانه كعبه ايستاده آنرا 

بآواز بلند خواند آنگاه گفت كه آن عهدنامه را از در خانه بياويزند و در حين آويختن كاغذ از 
دست او پريده افتاد خلق را وقوع آنحال بفال بد آمد و گفتند موافقت اخوين را بقائى نخواهد بود 

 بعد از آن هارون از مكه مراجعت نموده در رقه نزول فرمود

 ذكر وصول نير جاه و جالل برمكيان باوج كمال رجعت اختر اقبال ايشان بحضيض غروب 

ثقات رواة آورده اند كه نسب جعفر كه پدر خالد است و برمك عبارت ازوست بملوك فرس 
مى پيوندد و او در اوايل حال مجوسى بود و پيوسته در نوبهار بلخ بعبادت آتش قيام مينمود ناگاه 

بنابر سابقه عنايت ازلى شعله انوار من يهدى الّله فال مضل له از مشكوة وجودش زبانه زدن گرفت و 
جمال حالش بحليه ايمان و زيور اسالم زيب و زينت پذيرفت و عيال و اطفال و جهات و اموال كه 

داشت برداشته بجانب دمشق كه دار الملك حكام بنى اميه بود توجه نمود در جامع التواريخ 
جاللى مذكور است كه وصول جعفر بدمشق در زمان ايالت عبد الملك بن مروان بوقوع انجاميد و 
بعضى از مورخان برانند كه در ايام حكومت سليمان بن عبد الملك بدار الملك شام رسيد و چون 

روايت ثانى بصحت اقرب مينمايد راقم حروف نسخ بر قول اول كشيده ميگويد كه چون جعفر 
 ببار
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گاه سليمان بن عبد الملك درآمد رنگ او متغير گشته اشارت كرد تا او را از مجلس بيرون برند 
خواص و ندما از صدور اين حكم متعجب شدند سليمن گفت اين شخص زهر همراه دارد بنابرآن 

او را بيرون فرستادم زيرا كه بر بازوى من دو مهره بسته است كه هرگاه در مجلس زهر درآورند 
آنها بحسب خاصيت حركت كنند و حضار كيفيت حال را از جعفر استفسار نمودند جواب داد كه 

بلى در زير نگين انگشترى من مقدارى زهر است گفت بچه جهت آنرا نگاه ميدارى گفت بجهة 
آنكه در وقت شدت برمكم بنابرين سخن جعفر ببرمك ملقب شد و بعد ازين گفت و شنيد سليمان 

جعفر را باز بمجلس طلبيده رخصت جلوس ارزانى داشت و آن دو مهره را ظاهر كرد تا حاضران 
صورت آن خاصيت را بعين اليقين ديدند آنگاه از برمك پرسيد كه تو هرگز مثل اين امرى غريب 

مشاهده نموده جواب داد كه در مجلس پادشاه نخشب چيزى ديدم كه در غرابت عديل اينست 
سليمان گفت بكوى كه چه ديده گفت روزى حاكم نخشب بر كنار رودى نشسته بود و ياقوتى 

گرانمايه در دست داشت ناگاه آن جرم نفيس در آب افتاد و حضار اظهار تاسف كرده ملك 
گفت هيچ غم نيست و خازن را گفت كه فالن صندوقچه را حاضر ساز و او بموجب فرموده عمل 

نموده سلطان قفل آنرا بگشاده مانند ماهى چيزى از آنجا بيرون آورده در رود انداخت فى الحال 
آن پيكر قطعه ياقوت را در دهان گرفته از آب بيرون آمد سليمان از شنيدن اين سخنان تعجب 
نموده اشارة فرمود تا بنام والى نخشب در باب طلب آن ماهى كتابتى در قلم آوردند و بعد از 

زمانى قاصد باز گشته آن ماهى را با طبلى بنظر سليمان رسانيد و سليمان همان زمان بامتحان ماهى 
اشتغال نمود صدق مقال برمك بر وى ظاهر شد و در آن اثنا كسى دست بر طبل زده بادى از وى 

صادر گشت حاضران در خنده افتادند برمك گفت اين طبل عالج قولنج است و برمك و اوالدش 
در زمان بنى اميه معزز و محترم بودند و ديوانيان نسبت بايشان الطاف مينمودند و چون بساط 

حكومت مروانيه منطوى گشت و صداى طبل خالف عباسيه از ايوان كيوان درگذشت بدستور 
معهود آن مظاهر احسان وجود را رعايت فرمودند و بقول صاحب گزيده اول كسى از برمكيان كه 

بر مسند وزارت نشست برمكست و او در زمان سفاح بتكفل آن منصب سرافراز شد اما يافعى 
گويد كه (اول من و زرمن آل برمك خالد بن برمك البى العباس السفاح) و خالد تا آخر ايام 

حيات سفاح در آن منصب دخل داشت و چون او وفات يافت ابو جعفر دوانيقى نيز او را بهمان 



منصب سرافراز ساخت اما در ايام دولت منصور سليمان بن ايوب موريانى در آن امر استقالل پيدا 
كرده خالد مؤاخذ و معزول شد و تولد خالد در سنه تسعين هجرى دست داده بود و فوتش در سنه 
خمس و ستين و مائه اتفاق افتاد و در هيچ يك از كتب تاريخ بنظر درنيامده كه از خالد غير يحيى 

پسرى مانده باشد و جمال حال يحيى بحليه و سخاوت و بذل و سماحت آراسته بود و از سمات 
 بخل و ظلم و از اعمال ناشايسته پيراسته در جامع الحكايات مذكور است 
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كه در زمان خالفت هارون الرشيد ميان يحيى بن خالد برمكى و عبد الّله بن مالك خزاعى قواهد 
نزاع و خالف مشيد گرديد و خليفه بر حقيقت آن حال اطالع يافته هرچند برمكيان در باب انهدام 

بناء عرض و ناموس عبد الّله كوشيدند بجائى نرسيد و هارون الرشيد او را بايالت واليت ارمنيه 
سرافراز گردانيد غرض آنكه در آن فرصت كه عبد الّله در ارمنيه رايت حكومت برافراخته بود 

يكى از عمال بغداد كه بواسطه بيكارى و عدم التفات يحيى برمكى در غايت فالكت سلوك 
مينمود مكتوبى در باب سفارش خود از زبان يحيى در قلم آورد و بارمنيه شتافته آن رقعه را بر عبد 

الّله عرض كرد عبد الّله چون در آن كتابت نگريست گمان برد كه آن شخص جهة جر منفعت 
بتزوير خط يحيى را تقليد نموده و باميد فريب آن راه دراز پيموده الجرم آورنده رقعه را گفت كه 
از عذر و تزوير مهم كسى تمشيت نگيرد و از كذب و فريب هيچ امرى سمت انتظام نپذيرد مثنوى 
كى رود از پيش حديث دروغ* چند بود شعله خس را فروغ شيشه گر از شيشه كند لعل فام* طبع 

سليمش ننهد لعل نام آن شخص بنابر اعتمادى كه بر كرم يحيى داشت بدل قوى جواب داد كه 
ايها االمير دروغ بر اموات توان بست بحمد الّله كه يحيى در سلك احياء انتظام دارد چون كسى 

متوجه دار الخالفه باشد كيفيت واقعه را نويسيد تا حقيقت حال بر شما ظاهر گردد و عبد الّله اين 
سخن را بسمع رضا جاى داده در آن باب مكتوبى نزد يحيى فرستاد و چون آن نوشته بنظر يحيى 

رسيد دانست كه حال بر چه منوال است روى باهل مجلس آورده گفت اگر شخصى از ديوان امير 
المؤمنين بدروغ و تزوير نامه باميرى نويسد سزاى او چه باشد جواب دادند كه دست بريدن و پرده 

حرمتش دريدن يحيى گفت كه اين شيوه اهل لطف و كرم نيست بيچاره كه باميد بسيار از بغداد 
بارمنيه رود و اعتماد بر وفور محاسن شيم ما كرده مكتوب ما را سبب حصول مقاصد خود شناسد 

او را چگونه نوميد و محروم توان ساخت و همان ساعت در جواب عبد الّله نوشت كه چون 



درينوال غبار نقار آنجنابرا از خاطر رفع نموده ايم و كدورت و نفاق بصفا و اتفاق تبديل يافته فتح 
ابواب مراسالت كرده آن شخص را ما سفارش نوشته بوديم هرشفقت كه در حق او فرمايند 

موجب منت خواهد بود بنابرآن عبد الّله مسرور شده دويست هزار درم و دو تخته جامه و دو سر 
اسپ و ده استر و پنج شتر و پنج غالم بآن عامل بخشيد و بدين جهت ميان او و يحيى اساس اتحاد 

مؤكد گرديد و يحيى را ايزد سبحانه و تعالى چهار پسر كرامت فرمود كه مضمون مصراع بهم 
يحيى رسوم الفضل و الجود بريشان صادق مينمود و اسامى آن پسران اينست فضل جعفر محمد 
موسى اما فضل از جميع اخوان در باب ايثار درم و دينار بيشتر مبالغه ميكرد و ليكن نسبت بابناء 

روزگار لوازم تواضع و حلم بجاى نمى آورد نقل است كه نوبتى يكى از خواص روزى پرسيد كه 
سبب چيست كه شيوه ناستوده نخوت را با شيمه مرضيه سخاوت جمع فرموده جواب داد كه اين 

دو صفت رامعا در ذات عمارة بن حمزه مشاهده نمودم و مرا پسنديده افتاده و آنرا شعار خود 
 ساختم آنگاه حكايت كرد كه پدرم در اوائل 
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حال عامل بعضى از واليات بود و كسى كه بسرانجام امور وزارت قيام مينمود بنابر سوء مزاجى كه 
نسبت باو داشت قبل از حصول محصول اموال آن واليت را بر وى حواله فرمود و محصالن يحيى 

را ببغداد آورده در طلب زر لوازم تشدد بجاى آوردند تا هرچه دست مكنت او بدان ميرسد 
بدايشان داد و سه هزارهزار درم بر وى باقى ماند و پدرم از سر انجام آن وجه عاجز گشته دانست 
كه غير عمارة بن حمزه كسى حل آن عقده نمى تواند كرد و عمارة از نسل عكرمه غالم عبد الّله 

بن عباس رضى الّله عنهما بود و ميان او و يحيى غبار كدورت و نقار ارتفاع داشت فضل گويد كه 
چون مهم يحيى باضطرار انجاميد روزى مرا كه در سن صبى بودم گفت كه برو نزد عماره و از من 
سالم رسانيده ضرورتى كه دارم برو عرض كن و بر سبيل قرض طلب مبلغ باقى نماى جواب دادم 

كه بر ضمير تو روشن است كه عداوت عماره با ما در چه درجه است و من چگونه جهت سرانجام 
اين مبلغ كلى نزد او روم و حال آنكه اگر عماره قدرة يابد ترا ميكشد گفت ناچار پيش او مى بايد 

رفت شايد ايزد سبحانه و تعالى رحمى در دلش اندازد تا اين مهم را بكفايت مقرون سازد و من 
بموجب فرموده عمل نموده در سراى عماره رفتم و استيذان كردم چون رخصت يافته درآمدم 

ديدم او را كه بر صدر ايوان خويش بر مفارش بتكلف تكيه زده و موى سر و لحيه خود را بمشك 



معطر ساخته و از غايت نخوت روى بجانب ديوار كرده و من در پايان صفه ايستاده برو سالم كردم 
لب بجواب نگشاد آنگاه سالم يحيى بدو رسانيده سبب آمدن خود را معروض گردانيدم لحظه 

ساكت بود گفت حتى تنظر و من نوميد و نادم بازگشته از غايت خشم و مالل ساعتى بخانه نرفتم و 
چون غضب من تسكين يافت بجانب پدر شتافته قطارهاى استر باردار بر در سراى يحيى ايستاده 

ديدم و از استريان پرسيدم كه اين چيست جواب داد كه وجهيست كه از عماره طلب نموده بودى 
و من در غايت مسرت نزد پدر درآمده از وصول آن مبلغ او را خبر دادم و يحيى آن وجوه را 

بمحصالن تسليم كرده بدان واليت مراجعت نمود و اموال موفور بحصول موصول گشته بعد از 
آنكه ببغداد بازآمد سه هزارهزار درم عماره را بمن سپرد تا بدو رسانم و من بار ديگر بمالزمة 
عماره شتافته او را بدستور اول بر مسند جاللت يافتم و زبان بسالم گشاده جواب نشنودم پس 

مراسم شكرگذارى بتقديم رسانيده او را برآوردن وجه مذكور مطلع گردانيدم گفت (ويحك 
اقسطار كنت البيك) يعنى من صراف پدر تو بودم (اخرج عنى ال بارك الّله فيك) و من بازگشته 
آن مال را نزد پدر بردم و كيفيت حال بازگفتم و از كمال جود و كبر عماره تعجب كردم پدرم از 

آن اموال هزارهزار درم بمن بخشيد و باقى را جهت خاصه خود مصرف گردانيد اما جعفر بن 
يحيى با وجود وفور جود و سخا بغايت متواضع بود و در صنعت انشاء و كتابت يد بيضا مينمود و 

منصب وزارت رشيد تعلق بوى ميداشت و زياده بر ساير اخوان رايت نيابت و تقرب مى افراشت از 
اسحق موصلى مرويست كه گفت روزى بدرگاه رشيد رسيدم تا او را مالزمت نمايم چنان معلوم 
شد كه باستراحت اشتغال دارد الجرم قصد مراجعت نمودم در آن اثنا جعفر بن يحيى مرا طلبيده 

 گفت چه باشد كه امروز با من موافقت كنى 
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تا در خلوت باهم صحبت داريم و بساط نشاط گسترده روى بتجرع اقداح افراح آريم و من 
اينمعنى را قبول نموده جعفر مرا بخلوتخانه خاص درآورد و مجلسى در غايت زيب و زينت ترتيب 

 كرد بيت 
 مجلسى آراست بسان بهشت 

 
 خاك وى از غاليه عنبر سرشت 

آنگاه جعفر لباس حرير پوشيد و مرا هم از آن جنس جامه پوشانيد و كنيزكان مغنيه بحضور طلبيده    
حاجب را فرمود كه غير از عبد الملك هيچكس را بار ندهى و حال آنكه اين عبد الملك از جمله 



نديمان خاص جعفر بود و بمزيد محرميت اختصاص داشت اسحق گويد كه چون دورى چند 
بگذشت و از نشائه شراب ناب دماغها گرم گشت بيك ناگاه عبد الملك بن صالح هاشمى كه از 

جمله ابناء اعمام هرون بود و از غايت جاللت هرگز بمنادمت و مصاحبت خليفه ميل نمينمود از در 
آنخانه درآمد زيرا كه حاجب اين عبد الملك را بدان عبد الملك كه نديم جعفر بود غلط كرده 

بود و چون جعفر را چشم بر عبد الملك بن صالح افتاد عظيم متغير گشت و عبد الملك آثار تغير 
در بشره او مشاهده كرده فى الحال آغاز انبساط فرمود و طعام طلبيده چون لقمه چند تناول كرد با 

آنكه هرگز در مجلس خليفه شراب نياشاميده بود قدح شراب برگرفت و فروكشيد و مانند ما جامه 
حرير پوشيد الجرم خاطر جعفر اطمينان يافته دست عبد الملك را ببوسيد و بر زبان آورد كه 

عنايت فرموده بگوى كه چه خدمت بوده كه ببنده خانه تشريف آورده تا در سرانجام مهمى كه 
 روى نموده بيت 

 كمرى بر ميان جان بندم 
 

 جان كمروار بر ميان بندم 

عبد الملك جواب داد كه اين مجلس مقتضى آن نيست كه زبان ببيان ملتمسات بگشايم و آنچه    
 مدعا دارم تقرير نمايم بيت 

 مكن افسانه ما گوش كه اين مايه غم 
 

 حيف باشد كه بر آن خاطر خرم گذرد

و جعفر مبالغه بسيار نموده عبد الملك گفت ظاهرا مزاج خليفه بر من متغير گشته ميخواهم كه آن    
كدورت بصفا تبديل يابد جعفر فرمود كه اينمعنى تيسير پذيرفت خدمت ديگر فرماى گفت چهار 
هزارهزار درم قرض دارم و اداى آن را از كرم خليفه اميدوارم جعفر گفت اين مبلغ مهيا است اما 
مرا حد آن نيست كه فى الحال مال را حاضر ساخته درباره تو انعام نمايم فردا بعد قضاء الّله تعالى 
خازن امير المؤمنين تسليم قرض داران خواهد نمود خدمت ديگر حكم فرماى عبد الملك گفت 

بر تو ظاهر گشته است كه پسرم استحقاق تربيت دارد اگر لطف فرموده نوعى سازى كه خليفه او 
را ملحوظ عين عاطفت گرداند بغايت مناسب است جعفر گفت امير المؤمنين مخدوم زاده را 

مشمول نظر شفقت گردانيد و ايالت مملكت مصر بوى تفويض ساخته دختر خود عاليه را با او در 
سلك ازدواج كشيد اسحق گويد كه من با خود انديشيدم كه جعفر از سرمستى سخن ميگويد و 

سرانجام اين نوع مهمات كليه چگونه تمشيت پذيرد اما روز ديگر ببارگاه خالفت پناه شتافته ديدم 
كه مجلس هارون بوجود علماء و ائمه مشحونست و همان لحظه عبد الملك بدان محفل درآمده 



خليفه با وى اظهار لطف و ماليمت كرد و گفت كدورت ترا بصفاء خاطر مبدل ساختم و دختر 
خود عاليه را بحباله پسرت درآوردم و او را حاكم مصر كردم و گفتم كه ديون ترا ادا نمايند و من 

 از شنيدن اين 
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مقاالت و مشاهده اين حاالت متعجب شده و چون مجلس برشكست خود را بجعفر رسانيدم و 
كيفيت سرانجام آنمهام را از وى استفسار نمودم گفت كه چون صباح بخدمت امير المؤمنين 

رسيدم حكايت صحبت ديروز را بتفصيل معروض داشتم و صورت مقاالتى كه كرده بودم بر لوح 
خاطرش نگاشتم فرمود كه جميع ملتمسات را بعز اجابت مقرون گردانيدم آنگاه من كس بطلب 

اكابر و اعيان ارسال داشته بترتيب اين مجلس پرداختم و چنانچه مشاهده فرمودى تمشيت اين 
مهمات بوقوع انجاميد و ايزد تعالى ابواب عواطف امير المؤمنين را بر روى عبد الملك مفتوح 

گردانيد اما محمد بن يحيى بصفت علو همت؟؟؟ و ميل باستيفاء سرور و لذت موصوف و معروف 
بود و موسى بن يحيى در شجاعت و جالدت بى شبه و نظير مينمود و از اول زمان ايالت رشيد تا 

اوائل شهور سنه سبع و ثمانين و مائه كه مزاج هارون بر برامكه متغير گشت زمام رتق وفتق و حل و 
عقد و قبض و بسط امور ممالك عالم در قبضه اختيار يحيى و اوالد نامدارش بود و اسباب تغير 
مزاج خليفه بر برامكه بسيار است از جمله يكى آنكه چون فضل بن يحيى يحيى بن عبد الّله را 

بعهد و ميثاق نزد هارون آورد اگرچه روزى چند رشيد نسبت بيحيى در مقام رعايت بود اما آخر 
االمر آنجنابرا گرفته بجعفر سپرد و در باب محافظتش مبالغه كرد و در آن اوقات كه يحيى رضى 
الّله در محبس روزگار ميگذرانيد بنابر آنكه ميدانست كه هارون قاصد جان اوست نوبتى با جعفر 

گفت كه از خداى بترس و خود را داخل كسانى مگردان كه محمد رسول الّله صلى الّله عليه و 
سلم در قيامت با ايشان مخاصمت نمايد و الّله كه من گناهى نكرده ام كه مستوجب كشتن شده 
باشم و اين سخنان در جعفر اثر كرده فرمود تا جمعى از نوكرانش يحيى را بمأمنى رسانيدند و 

صورت واقعه بسمع هارون رسيده روزى از جعفر پرسيد كه حال يحيى چيست جواب داد كه در 
خانه تنگ و تاريك مقيد است رشيد گفت بسر و جان من چنين است جعفر از كمال فراست 

دانست كه كيفيت حال را خليفه شنيده الجرم گفت كه بسر و جان تو كه چنين نيست اما چون 
دانستم كه يحيى پير و ضعيف شده و از او امرى كه موجب مشغولى امير المؤمنين باشد صدور 



نخواهد يافت او را گذاشتم و اينمعنى بر خاطر هارون گران آمده بحسب ظاهر گفت نيكو كردى 
و در وقتى كه جعفر پشت گردانيده از مجلس بيرون ميرفت آهسته بر زبان آورد كه خداى مرا 

بكشد اگر ترا نكشم و قوى ترين اسباب سوء مزاج رشيد نسبت ببرمكيان قضيه غريبه عباسه است 
تفصيل اين اجمال آنكه هارون الرشيد بآرايش مجلس بزم و طرب رغبت تمام داشت و بدوام 
اختالط جعفر برمكى و خواهر خود عباسه كه هريك بلطف طبع وحدت ذهن يگانه روزگار 

بودند بغايت مشعوف بود بنابرآن در باب اجتماع آن دو تن در يك مجلس چنانكه عيبى بآن الحق 
نشود فكرى نموده با جعفر گفت كه مرا بديدار تو شعف بسيار است و با عباسه الفت و موانست 

بيشمار ميخواهم كه شما هردو را در يك مجلس جمع سازم تا بجمعيت خاطر در بزم عشرت توانم 
نشست اكنون عباسه را با تو عقد ميكنم تا هردو بحسب شرع شريف در صحبت من حاضر توانيد 

 شد مشروط آنكه 

 238، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

در غير حضور من باهم ننشينيد و جعفر نخست از قبول اين امر خطير ابا نموده باالخره سر رضا 
بجنبانيد و رشيد عباسه را بعقد او درآورد و آنگاه جعفر و عباسه بى تحاشى در مجلس هارون 

حاضر ميگشتند و باهم گفت وشنود مينمودند و چون جعفر جوانى خوب صورت و پاكيزه سيرت 
بود باندك زمانى عباسه شيفته او شده طالب وصال گشت و رقعه مبنى از تعلق خاطر خويش در 
قلم آورده مصحوب محرمى نزد جعفر فرستاد و جعفر آورنده صحيفه محبت را منزجر گردانيده 

عباسه بار ديگر باظهار ما فى الضمير پرداخت و جعفر بيشتر از پيشتر قاصد را متأذى ساخت و 
عباسه از جعفر مأيوس گشته بمادرش عتابه رجوع نمود و جواهر نفيسه نزد او فرستاده در حصول 

مقصود ازو استمداد فرمود و عتابه متقبل آن معنى شده روزى جعفر را گفت كه چنان شنيده ام كه 
جاريه كه بصباحت رخسار و مالحت گفتار موصوف است و در خاندان كرام نشوونما يافته 

بمعرض بيع درآورده اند و مرا خاطر بر آن قرار گرفته كه آن قمر طلعت را براى خدمت تو بخرم و 
جعفر مايل مالقات جاريه موصوف گشته والدة را گفت كه بزودى او را بنظر مى بايد رسانيد و ام 

جعفر قبول نمود اما تا اشتياق پسر درجه كمال يابد در احضار آن خورشيد عذار طريق تغافل و 
اهمال مسلوك ميداشت و هرروز بهانه پيش مى آورد و چون جعفر عنان مصابرت از دست داده 

مبالغه از حد اعتدال درگذرانيد عتابه گفت فالن شب آن كنيزك را پيش تو خواهم فرستاد آنگاه 



عباسه را تنبيه نمود كه در شب موعود تشريف حضور ارزانى دارد و در آن شب در وقتى كه 
جعفر در مجلس هارون از شراب انگور بى شعور شده بخانه خود آمد و از مادر طلب وفاء وعده 

نمود عتابه عباسه را كه انتظار ميكشيد با زيب و زينتى هرچه تمامتر بحجله جعفر فرستاد در تاريخ 
امام يافعى مسطور است كه عتابه هرشب جمعه جاريه باكره نزد پسر ارسال ميداشت و در آن شب 

عوض آن جاريه عباسه بخلوتخانه جعفر درآمد و آن مست شراب شهوت او را نشناخته امريكه 
مقتضاء طبيعت بشريتست بين الجانبين وقوع يافت آنگاه عباسه جعفر را گفت كه (كيف رايت 

خديعة بنات الملوك) جعفر گفت فريب چيست و دختر پادشاه كيست عباسه گفت (انا موالتك 
عباسه) و جعفر از شنيدن اين سخن مضطرب گشته فى الحال نزد عتابه رفت و گفت مرا بغايت 
ارزان فروختى منتظر وخامت مآل اين حال باش و چون قضا كار خود كرده بود فايده بر عتاب 

عتابه ترتب نيافت و عباسه از جعفر حامله شده بعد از قضاء مدة حمل پسر قمرمنظر از وى متولد 
گشت و از ترس هارون آن فرزند ارجمند را بخادمى رياش نام و قابله مسماة به بره سپرده بمكه 

فرستاد در اين اثناء ميان زبيده زوجه هارون الرشيد و يحيى بن خالد غبار نقار ارتفاع يافت زيرا كه 
ضبط ابواب حرم سراى خالفت تعلق بيحيى ميداشت و او نماز ديگر دروب را مقفل ساخته بعضى 

از خدام و خواجه سرايانرا از آمد شد مانع ميگشت و زبيده نزد هارون از يحيى شكايت نموده رشيد 
گفت آنچه مستلزم ناموس و دولتخواهى ماست از يحيى صدور مى يابد و امريكه نميبايد در وجود 

 نمى آيد زبيده گفت چون حال برين منوالست چرا پسر خود را
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از جراتى كه كرده و ميكند بازنميدارد رشيد از حقيقه اين سخن استفسار نموده زبيده صورت 
مواصله جعفر و عباسه را چنانچه معلوم داشت تقرير فرمود رشيد عظيم متغير شده گفت دليل 

صدق برين سخن چيست زبيده گفت هيچ برهانى از ولد روشن تر نمى تواند بود رشيد باز پرسيد 
كه پسر كجاست گفت حاال در مكه است رشيد گفت غير از تو هيچكس برين سر وقوف دارد 

زبيده گفت تمامى كنيزكان حرم سراى تو برين معنى اطالع دارند و چون سخن بدينجا رسيد رشيد 
دم دركشيد و عازم گذاردن حج شده عباسه قاصدى هم عنان شمال و صبا بحريم حرم فرستاد تا 

پسر او را از آنجا بيمن برند و چون رشيد بمكه رسيد و شرايط تفحص بجاى آورده سخنان زبيده 
را مطابق واقع ديد خاطر بر استيصال برامكه قرار داده بعد از فراغ از مناسك حج بجانب بغداد 



مراجعت نمود و چند روز در آن خطه گذرانيده متوجه انبار شد و جعفر بن يحيى را همراه برده 
سندى بن شاهك را كه از جمله معتمدان آستان خالفت آشيان بود در دار السالم بگذاشت و رشيد 

در انبار بتاريح غره صفر سنه سبع و ثمانين و مائه مجلسى آراست كه هرگز ديده زهره خنياگر بر 
مثل آن محفل نيفتاده بود و در آن صحبت نسبت بجعفر اصناف الطاف مبذول داشته نماز ديگر او 

را اجازت داد كه بمنزل خود رود و جعفر ابو زكاء سازنده و ابن ابى شيخ را كه كاتبش بود 
مجاهد برده بتجرع اقداح افراح اشتغال نمود اما رشيد بعد از تفرق مردم اسباب مناهى و مالهى را 

از صحبت برداشته يا سر خادم را طلبيده گفت ترا خدمتى فرمايم بايد كه فى الحال بموجب 
فرموده عمل نمائى واال اثر غضب من بتو سرايت كند ياسر گفت يا امير المؤمنين آنچه فرمان تو 
باشد آن كنم رشيد گفت برو و سر جعفر برمكى را بنظر من رسان ياسر از شنيدن اين سخن در 

لرزه افتاده سر در پيش انداخت و هارون بار ديگر مبالغه نموده گفت اگر چنين نكنى بقهر و سخط 
مبتال گردى آنگاه ياسر متوجه منزل جعفر شده بى استيذان بمجلس درآمده و جعفر خائف گشته از 

سبب آن جرأت پرسيد ياسر فرمان خليفه را بدو رسانيده جعفر گفت غالبا از سرمستى سخنى بر 
زبان امير المؤمنين گذشته اكنون بازگرد و عرض كن كه جعفر را كشتم اگر صباح او را پشيمان 

يابى فهو المطلوب واال بآنچه مامور گشته قيام نماى ياسر از قبول اين ملتمس سر باز زده جعفر 
همراه او تا نزديك سراپرده رشيد رفت و ياسر را گفت نوبت ديگر نزد امير المؤمنين رو شايد كه 

از آن حكم پشيمان شده باشد و ياسر درون رفته رشيد پرسيد كه چه كردى گفت سر جعفر را 
آورده در بيرون نهاده ام هارون گفت زود بيار واال گردنت را از بار سرسبك سازم آنگاه ياسر 

بازگشته سر آن سردفتر اهل فضل و هنر را از بدن جدا ساخت و نزد رشيد برده در پايش انداخت 
پس هارون با ياسر گفت فالن و فالن را پيش من حاضر گردان و چون آنجماعت بمالزمت رشيد 

رسيدند فرمود كه ياسر را بكشيد كه من تحمل ديدن قاتل جعفر ندارم و ايشان بموجب فرموده 
عمل نمودند مدت عمر جعفر سى و هفت سال بود و زمان عظمت و نيابتش هفده سال و كسرى 
در مرآة الجنان از سندى بن شاهك مرويست كه گفت شبى در غرفه منزلى كه در جانب غربى 

 بغداد بود
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 جعفر بن يحيى را بخواب ديدم كه جامه مصبوغ بمعصفر پوشيده و اين دو بيت را ميخواند



 كه شعر كان لم يكن 
 

 بين الحجون الى الصفا

 انيس و لم يسمر بمكة سامر
 

 بل نحن كنا اهلها فابادنا

 صروف الليالى و الجدود العداير
  

پس بيدار شدم فرحناك و كيفيت واقعه را با يكى از خواص خود در ميان نهادم جواب داد كه اين 
خواب داخل اضغاث احالم است و تعبير ندارد و من باز ميل خواب كرده هنوز چشمم گرم نشده 

بود كه آواز مردم و كوفتن در غرفه بگوش من رسيد الجرم برجسته بفتح باب اشارت نمودم ناگاه 
سالم ابرش كه از جمله خدام رشيد بود و پيوسته بسرانجام مهام كليه مامور ميشد باال آمد و بمجرد 

ديدن او لرزه بر من افتاده گمان بردم كه درباره من حكمى صدور يافته و سالم نشسته مكتوبى 
مختوم بخاتمى كه هارون در انگشت داشت بمن داد مضمون آنكه چون اين كتابت بتو رسيد فى 

الحال بمصاحبت سالم خانه يحيى برمكى را احاطه نماى و او را گرفته در محبسى كه منصور 
زنادقه را بازداشته بود محبوس گردان و بهمين دستور بادام بن عبد الّله را باخذ و قيد فضل بن 

يحيى مأمور ساز و از بعد آن اصحاب خود را بگرفتن اوالد و اخوان و قرابتان ايشان امر كن راوى 
گويد كه چون سندى بن شاهك بر فحواى كتابت رشيد واقف گرديد حسب الفرموده بتقديم 

رسانيده همان شب يحيى و فضل و اوالد و اتباع برامكه را مقيد و محبوس گردانيد و يحيى قرب 
دو سال در زندان بانواع باليا مبتال بوده در سنه تسعين و مائه متوجه محبس لحد گرديد و فضل 

چندگاه ديگر بعد از پدر زنده مانده عمر او نيز در زندان فى سنه اثنى و تسعين و مائه بنهايت رسيد 
و تولد فضل بروايت امام يافعى در بيست و سيم ذى حجه سنه تسع و اربعين و مائه دست داده بود 

مدت عمرش بدين روايت چهل و سه سال باشد و برين قياس اوقات دولت و زندگانى ساير 
برمكيان و متعلقان ايشان باختتام پيوست و هيچ يك از ايشان از شدت آن بليه سالم ننشست گويند 
كه جثه جعفر را بموجب حكم رشيد از انبار ببغداد برده بر سر جسر آويختند و در وقتى كه رشيد 

متوجه خراسان بود بسوختند از غرايب حاالت كه مورخان در قضاياء برامكه آورده اند آنكه 
شخصى از اهل قلم گويد كه دفتر اخراجات هارون الرشيد روزى بنظر من رسيد در ورقى نوشته 

ديدم كه در فالن روز بفرمان امير المؤمنين بر سبيل انعام زر چندين و سيم و كسوت و فرش و 
عطر چندين تسليم ابو الفضل جعفر بن يحيى ادام الّله كرامت كرده شد و من آن دفعات را ميزان 

كردم سى هزارهزار درم برآمد و در ورقى ديگر نوشته ديدم كه بهاى نفط و بوريا كه جعفر بن 
يحيى را بآن سوختند چهار درم و نيم دانك بود ديگر آنكه در تاريخ امام يافعى از محمد بن يزيد 



الدمشقى الشاعر منقولست كه گفت شبى فضل بن يحيى برمكى مرا طلبيده گفت امشب ايزد تعالى 
مرا پسرى كرامت كرده و جمعى از شعرا در تهنيت آن مولود اشعار در سلك نظم كشيده بر من 

خواندند اما هيچ يك از ابيات مستحسن نيفتاده ميخواهم كه از نتايج ذهن تو در آن باب نظمى 
بشنوم جواب دادم كه شكوه مجلس تو مرا از گفتن شعر مانع است گفت ناچار چيزى مى بايد 

 گفت اگر همه يك بيت باشد و من تأمل نموده اين دو بيت گفتم كه شعر
 و يفرح بالمولود من آل برمك 
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 و ال سيما ان كان من ولد الفضل 

 
 و يعرف فيه الخير عند والدة

 ببذل الندى و الجود و المجد و الفضل 
  

و چون فضل اين ابيات را استماع نمود مبتهج و مسرور گشته ده هزار دينار مرا صله داد و من از آن 
اموال ضياع و عقار خريده مكنت تمام و ثروت ال كالم پيدا كردم و بعد از ابتالء آل برمك 

بچندگاهى نوبتى بحمام رفته حمامى را گفتم كه دالكى نزد من فرست و حمامى پسرى صبيح 
الوجه ارسالداشته در اثناء آنكه پسر بدالكى اشتغالداشت كمال اقبال و بذل و افضال برامكه بر 

ضمير من گذشته ابيات مذكوره را خواندم و آن پسر از شنيدن آن متغير گشته و غش كرده بيفتاد 
چنانكه گمان بردم كه ديوانه است از حمام بيرون رفته حمامى را گفتم كه روا باشد كه مصروعى 
فرستاده كه مرا خدمت نمايد جواب داد كه و الّله مدتيست كه اين جوان پيش من ميباشد و هرگز 

اثر جنون و صرع در وى مشاهده نكردم و من لحظه اى تحمل و تأمل نموده چون آن پسر افاقت 
يافت او را طلبيدم و از سبب عروض آنحالت پرسيدم گفت قائل آن دو بيت كه بر زبان تو گذشت 

كيست گفتم آن ابيات از نتايج فكر منست پرسيد كه آنرا براى كه گفته بودى گفتم كه براى ولد 
فضل برمكى گفت آن پسر حاال كجاست گفتم نميدانم گفت آن پسر منم الجرم بعد از شنيدن 

اين قطعه احوال سابقه مرا ياد آمده و عالم بر من تنگ شده مدهوش گشتم محمد بن يزيد گويد 
كه چون اين سخن استماع نمودم گفتم اى پسر و الّله كه كبر سن مرا دريافته است و اصال وارث 



ندارم و آنچه در تصرف منست از فواضل انعام پدر تست اكنون با من باش تا نزد شهود عدول 
اعتراف نمايم كه آنچه در تحت تملك دارم ملك تست و بعاريت در دست منست پس آب در 

چشمهاى او گشته گفت و الّله كه آنچه پدرم بتو بخشيده هرگز بازنستانم هرچند محتاج باشم و من 
مبالغه تمام نمودم كه بر آن موجب رضا دهد يا چيزى از من قبول فرمايد اما بجائى نرسيد و 

هيچ چيزى از من نستاند و ايضا در كتاب مذكور مسطور است كه يكى از اهل تاريخ گويد كه 
روز عيدى بخانه مادرآمدم ديدم كه ضعيفه كه جامه كهنه پوشيده بود نزديك بوالده من نشسته 

است در اثناء مكالمه مادر از من پرسيد كه ايشانرا مى شناسى گفتم نى گفت عتابه است مادر جعفر 
برمكى الجرم بتفقد حالش پرداخته گفتم اى مادر از عجايبى كه مشاهده فرموده اى شمه اى بگوى 

جواب داد كه اى پسر عيدى بر من گذشت كه چهار صد كنيزك بر زبر سر من ايستاده بودند و 
مع ذلك ولد خود را بعقوق منسوب ميداشتم و درين عيد غير دو پوست گوسفند كه يكى را فرش 

سازم و ديگريرا باالپوش تمنا ندارم راوى گويد كه بعد از استماع اين مقال پانصد درم بوى 
 بخشيدم نزديك بود كه از شادى بميرد فاعتبروا يا اولى االبصار نظم 

اى طفل دهر گر تو ز پستان حرص و 
  آز

 روزى دو شير دولت و اقبال برمكى 

 در مهد عهد غره مشو از كمال خويش 
 

 ياد آور از زمان بزرگان برمكى 

   »1« 

______________________________ 
) بر مطالعه كنندگان اين اوراق واضح باد كه موالنا حسين الدهستانى طاب ثراه در نسخه مرغوبه 1(

فرج بعد الشدة اين حكايت را با تفاوتى فاحش از مسرور خادم روايت فرموده و وقوع آنرا در 
 زمان مأمون الرشيد پنداشته و حضور منذر بن مغيره دمشقى را*
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در جامع الحكايات مسطور است كه هارون الرشيد بعد از استيصال آل برمك حكم فرمود كه 
هيچكس از طوايف انسان مدح و ثناء برمكيان بر زبان نيارد و نقوش لطف و عطاى ايشان بر الواح 

خاطر ننگارد بعد از چندگاه شخصى بعرض رسانيد كه پيرى هرشب در منازل آل برمك بر زبر 



كوى مى نشيند و شرح فضايل و كماالت ايشان بسمع مردم ميرساند هارون در غضب رفته باحضار 
آن پير فرمان داد فرمان بران همان لحظه آن پير را بنظر خليفه رسانيدند از موقف سياست حكم 

بقتل او صادر گشت پير فقير گفت يا امير المؤمنين اميدوارم كه مرا آنمقدار مجال دهى كه شمه از 
حال خود معروض دارم آنگاه بهرچه راى صواب نمايت اقتضا نمايد حكم فرماى خليفه گفت 
بگوى پير گفت مرا منذر بن مغيره دمشقى گويند و آبا و اجداد من در سلك اكابر شام انتظام 
داشتند و بسبب صنوف حوادث روزگار و نوايب ليل و نهار روز دولت من بشام نكبت تبديل 

يافت و از كمال اضطرار با عيال و اطفال جالء وطن اختيار كرده بعد از احتمال انواع محن خود را 
ببغداد رسانيدم و عيال و اطفال را در مسجدى نشانده خود بيرون آمدم باميد آنكه شايد كسى را 
يابم كه مرا در جوار خود پناه دهد چون بميان بازار رسيدم جمعى از اكابر و معارف را ديدم كه 
باتفاق يكديگر ميگذرند با خود گفتم بيشك بدعوتى ميروند و بنابرآنكه بمرتبه گرسنه بودم كه 

مجال مصابرة نداشتم از عقب آن جمع روان شدم ناگاه بدر سرائى عالى رسيدم حاجب پرده 
برداشت و مرا بطفيل آن مردم درون گذاشت و من بدان سرا درآمده در گوشه نشستم و از شخصى 
كه در پهلوى من بود پرسيدم كه اين منزل كيست و سبب جمعيت چيست جواب داد كه اين منزل 

فضل برمكى است و موجب اجتماع عقد نكاحيست و چون آن عقد انعقاد يافت خادمان طبقهاى 
زر آوردند و پيش هركسى طبقى نهادند و مرا نيز يك طبق دادند بعد از آن تمسكات ضياع و عقار 

نثار كردند تا هركسى كه قباله بگيرد آن مزرعه از وى باشد دو سه تمسك بدست من افتاد آنگاه 
مجلس برشكسته چون قصد نمودم كه از آن سرا بيرون روم غالمى دست مرا گرفته بازگردانيد با 
خود جزم كردم كه زرها و تمسكات را ميخواهد كه از من بستاند اما بخالف متوقع مرا نزد فضل 
برد و فضل شرط تعظيم بجاى آورد گفت ترا در ميان اين مردم غريب ديدم خواستم كه شمه از 

حال تو معلوم نمايم بگوى كه از كجا مى آئى و درين مجلس چگونه افتادى من قصه پرغصه خود 
از اول تا آخر تقرير كردم فضل گفت حاال متعلقان تو كجا توطن دارند گفتم در فالن مسجد 

فرمود كه خاطر جمع دار كه ما اسباب فراغ ترا مهيا گردانيم پس غالمى را پيش طلبيد و در گوش 
 او سخنى گفت و تشريفى فاخر در من پوشانيد و آنروز بمبالغه تمام مرا



______________________________ 
در مجلس يحيى بن خالد در اوانيكه عقد دخترش عايشه با پسر عمش مى بستند ذكر نموده و 

 انعامى كه درباره منذر مذكور شده از اكرام يحيى بن خالد دانسته حرره محمد تقى الشوشترى 
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نگاه داشت و شب هرچند از توقف ابا نموده گفتم اطفال من در آن مسجد گرسنه و برهنه اند 
بجائى نرسيد و روز ديگر رخصت انصراف يافته خادمى همراه من روان گشت و چون خواستم 

كه بآن مسجد روم مانع آمده مرا بسرائى دلگشا برد و متعلقان خود را آنجا ديده پرسيدم كه شما را 
اينجا كه آورد جواب دادند كه دوش وقت نماز خفتن جمعى بمسجد آمده ما را بدين منزل 

آوردند و انواع طعامها و جامه ها پيش ما نهادند الجرم من بمراسم شكر الهى پرداخته بعد از آن 
پيوسته مالزمة برمكيان ميكردم و از تواتر انعام و احسان ايشان مى آسودم اكنون اى امير المؤمنين 

اگر مدح و ثناء آنجماعت بر زبان نياورم بكفران نعمت كه موجب خذالن دنيا و آخرت است 
منسوب گردم هارون الرشيد چون اين حكايت شنيد قطرات اشك از قواره ديده روان گردانيد و 

هزار دينار در حق پير انعام فرموده او را مطلق العنان ساخت پير زمين خدمت بوسيده گفت (يا امير 
 المؤمنين هذا من بركات البرامكه) نظم 

 هرآنكس كه در دست فرمان او
 

 زمام خاليق نهد كردگار

 همان به كه كوشد بجود و كرم 
 

 كه آن ماند از سروران يادگار

در سال مؤاخذه برامكه يعنى سنه سبع و ثمانين و مائه بروايت امام يافعى ابو على فضيل بن عياض    
كه در سلك مشاهير منتظم بود از جهان گذران انتقال نمود در نفحات مسطور است كه فضيل بن 

عياض كوفى االصل است و بعضى گفته اند كه مروى االصل بود و طايفه اى را عقيده آنكه 
بسمرقند تولد نمود و در ابيورد نشوونما يافت و فضيل را پسرى بود در فضل و عبادت از وى 

زيادت موسوم بعلى و على روزى در مسجد الحرام نزديك بچاه زمزم ايستاده بود كه ناگاه شنيد 
كه كسى اين آية ميخواند كه (يوم القيامة ترى المجرمين) صعقه زده فوت شد و در سنه ثمان و 

 هامان التميمى كه معروفست بنديم موصلى وفات يافت و او »1 «ثمانين و مائه ابو اسحق ابراهيم بن 
در فن موسيقى و اختراع الحان در آن زمان عديل و نظير نداشت و در سنه تسع و ثمانين مائه ابو 

الحسن على بن حمزة االسدى الكوفى الكسائى كه يكى از قراء سبعه است و در علم نحو سرآمد 



علماء بود در واليت رى فوت شد و او را كسائى بجهة آن ميگفتند كه در روزى كه بكوفه درآمد 
كسائى بر خود پيچيده بود و بعضى گويند كه در وقتيكه كسائى بر دوش داشت احرام حج بست 
بنابرآن باين لقب ملقب شد و كسائى بروايت امام يافعى مؤدب و معلم امين بن رشيد بود و بقول 

حمد الّله مستوفى بتعليم مامون قيام مينمود كتاب معانى القرآن و االثار از نتايج كلك بالغت دثار 
كسائى است و ايضا در روز فوت كسائى قاضى القضات محمد بن حسن الكوفى الشيبانى كه يكى 

از فقهاء حنفيه است از جهان فانى نقل كرده و محمد دمشقى االصل بود و پدرش از شام بعراق 
 افتاده و در واسط مقيم شده محمد در آن بلده 

______________________________ 
) واضح باد كه ابن خلكان در تاريخ خويش كه موسوم است بوفيات االعيان پدر ابراهيم را 1(

 ماهان رقم نموده و الّله تعالى اعلم و احكم حرره محمد تقى الشوشترى 
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تولد نمود و در كوفه نشوونما يافت و او پسرخاله فراء است و در سنه تسعين و مائه عبيدة بن 
الحميد الكوفى كه در سلك علماء فن حديث و قراءة انتظام داشت و بعد از فوت كسائى بتعليم 

امين مى پرداخت عالم آخرت را منزل ساخت و همدرين سال بقول امام يافعى شيخ ابو على شقيق 
بن ابراهيم البلخى وفات يافت اما در نفحات مسطور است كه در بعضى از تواريخ بلخ آورده اند 

كه شقيق در سنه اربع و تسعين و مائه در واليت ختالن بسعادة شهادة رسيد و العلم عند الّله الحميد 
 المجيد

 ذكر خروج رافع بن ليث بن نصر بن سيار و بيان رفتن هارون بجانب روم با سپاه بسيار

علماء اخبار آورده اند كه يحيى بن اشعث بن يحيى الطائى كه در سلك اعيان ماوراء النهر انتظام 
داشت دختر عم خويش را كه عورت جميله مالدار بود عقد فرمود و بنابر ضرورتى آن مستوره را 

در سمرقند گذاشته عزيمت بغداد نموده زمان غيبت يحيى امتداد يافته منكوحه مذكوره داعيه كرد 
كه از وى بيرون آيد و شوهر ديگر كند اما تدبيريكه موصل بكوى مقصور تواند بود نمى يافت و 
رافع بن ليث بن نصر بن سيار ازين معنى واقف گشته قوه طامعه اش در حركت آمده بدان ضعيفه 



پيغام فرستاد كه مصلحت آنست كه تو مشرك شوى تا عقد نكاح ميان تو و يحيى انفساخ يابد 
آنگاه باز ايمان آورده شوهر كنى و آن مكاره برينموجب عمل نموده رافع او را بخواست و چون 

اين خبر بسمع يحيى رسيد نزد رشيد رفته كيفيت واقعه را معروض گردانيد و هارون متغير شده نامه 
بحاكم خراسان على بن عيسى بن ماهان در قلم آورد كه منكوحه را از رافع بستاند و رافع را حد 

زده گرد اسواق بگرداند و على اين مهم را بسليمان بن حميد ازدى كه عامل سمرقند بود فرمود و 
سليمان حسب الحكم بتقديم رسانيده اينمعنى موجب آن شد كه رافع جمعى را با خود متفق 

ساخت و علم مخالفت خليفه را برافراخته در سنه تسعين و مائه سليمانرا گرفت و بقتل رسانيد و 
على بن عيسى پسر خود عيسى را بجنگ رافع فرستاده او نيز در معركه هيجا كشته گشت و كار 

رافع باال گرفته رايت طغيان او از اوج ثريا در گذشت و همدرين سال هارون الرشيد با صد و سى 
و چند هزار مرد جرار غزو روم را پيش نهاد همت ساخته در آن ديار آتش نهب و تاراج مشتعل 

گردانيد و بلده هرقله را فتح كرده بسيارى از نسوان و صبيان ترسايان در دست مسلمانان اسير شدند 
چنانچه عدد ايشان بشانزده هزار رسيد و يكى از آنجمله اسقف قبرس بود كه نفس خود را بهزار 

دينار باز خريد و باالخره ميان رشيد و قيصر كه تقفور نام داشت مهم بصلح انجاميد و تقفور عجالة 
الوقت مبلغ پنجاه هزار دينار برسم جزيه ارسال نمود و بموجب مدعاء رشيد قبول كرد كه بعد از 

آن هرساله مبلغ سيصد هزار دينار بخزانه عامره بغداد فرستد و هرقله را كه اهل اسالم خراب كرده 
 بودند تعمير نمايد آنگاه رشيد سالما غانما از آن سفر بازگشته ببغداد
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رفت و در سنه احدى و تسعين و مائه هارون على بن عيسى بن ماهانرا بسبب ارتكاب ظلم و طغيان 
از حكومت خراسان عزل كرده هرثمة بن اعين را بجايش روان ساخت و چون هرثمه بمرو كه مقر 

عز على بن عيسى بود رسيد او را باتباع مقيد گردانيد اموال و جهات ايشانرا بگرفت و على بن 
 عيسى را با بندى گران بجانب بغداد روان ساخت 

 ذكر خوابى كه هارون الرشيد ديد و بيان فوت او كه در خراسان واقع گرديده 

جبرئيل بن بختيشوع طبيب روايت كند كه در شهور سنه اثنى و تسعين و مائه كه من در منزل رقه 
مالزمت هارون مينمودم صباحى بپايه سرير خالفة شتافته خليفه را بغايت متغير و متفكر يافتم پيش 



رفته عرض كردم كه يا امير المؤمنين امروز ترا بسيار محزون مى يابم اگر سبب ماللت عارضه بد 
نيست بيان فرماى تا بقدر امكان در تدارك آن سعى نمايم و اگر حادثه ملكيست دل مشغول مدار 
كه حضرت پروردگار شر دشمنان را كفايت كند جواب داد كه هيچ يك از اينها واقع نيست بلكه 

دوش واقعه مهيب ديدم و از تعبير آن ترسيدم جبرئيل گويد كه چون اين سخن شنيدم قدم پيش 
نهاده پاى خليفه را ببوسيدم و گفتم بجهة خوابى كه منشاء آن بخارات فاسده باشد غم خوردن 

فايده ندارد گفت يا جبرائيل در واقعه چنان مشاهده نمودم كه ناگاه از زير سر من دستى بيرون آمد 
كه مقدارى خاك سرخ بر كف داشت و در آن اثنا ندائى شنيدم كه اى هارون اين خاكيست كه 

مدفن تو خواهد بود پرسيدم كه مرا كجا دفن خواهند كرد گفتند در طوس بعد از آن دست ناپديد 
گشت و من بيدار شدم جبرئيل گويد گفتم يا سيدى اين خوابى شوريده است و تعبير ندارد غالبا 
دوش در خيال خراسان و خروج رافع بن ليث بوده فرمود كه بلى در آن انديشه بودم گفتم امروز 

بعيش و طرب بگذران تا نقش اين انديشه از لوح خاطرت محو شود رشيد بترتيب مجلس بزم 
اشارة فرموده باندك زمانى از آن واقعه فراموش كرد و در آن اثنا خبر استعالء دولت رافع بتواتر 
پيوسته هارون از رقه ببغداد شتافت و يراق سفر كرده در شهور سنه ثلث و تسعين و مائه با لشكر 

فراوان روى بصوب خراسان آورد در اثناء راه مرضى بر وى طارى گشته چون بجرجان رسيد آن 
عارضه سمت ازدياد پذيرفت و جهت ناسازگارى هواى آن واليت بتعجيل در حركت آمده چون 

بطوس نزول فرمود خبر آمد كه هرثمة بن اعين با رافع محاربه نموده او را گريزانيده است و 
برادرش بشير را اسير ساخته فرستاده است و رشيد باحضار برادر رافع فرمان داده قصابى طلبيد و 

اشارت كرد تا در مجلس او را قطعه قطعه گردانيد جبرائيل بن بختيشوع گويد كه بعد از قتل برادر 
رافع رشيد بيهوش گشت و پس از لحظه افاقت يافته مرا گفت يا جبرائيل خوابى را كه در رقه ديده 

بودم بياد دارى اينك طوس و آن خاك كه مدفن من خواهد بود آنگاه مسرور خادم را گفت 
قدرى از خاك اين سرزمين بياور مسرور كف خاك بنظر آورده در آن حين كه بهارون مينمود 

 ساعدش برهنه شد رشيد گفت بخدا سوگند كه اين همان كف 

 246، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

و همان خاك و همان ذراعست كه در خواب بمن نموده بودند و اضطرابش از پيشتر بيشتر گشته 
بعد از سه روز در جمادى االول سنه ثلث و تسعين و مائه وفات يافت و او را در موضعى كه حاال 



روضه طيبه على بن موسى الرضا سالم الّله عليهما در آن مقام است بخاك سپردند و تفصيل ازواج 
و اوالد هارون الرشيد بربن موجب است كه نوشته ميشود بزرگ ترين خواتين او زبيده بود بنت 

جعفر بن منصور دوانيقى و محمد امين كه واليت عهد تعلق بوى ميداشت از آن ضعيفه بوجود آمد 
و منكوحه ديگر هارون امة العزيز نام داشت و ازو پسرى تولد كرده موسوم بعلى گشت و ام محمد 

بنت صالح المسكين و عباسه بنت سليمان بن منصور و عزيزه بنت طريف و عثمانيه كه نسبش 
بعثمان بن عفان رضى الّله عنه مى پيوست ايضا از جمله ازواج هارون بودند و هارون الرشيد را از 

امهات اوالد يازده پسر ديگر و چهارده دختر تولد نمودند اسامى پسران اينست عبد الّله مامون 
قاسم مؤتمن محمد المعتصم صالح محمد ابو يعقوب ابو الياس ابو سليمان ابو على ابو محمد ابو 

احمد و اسامى دختران اين است سكينه ام حبيبه اروى ام الحسن ام محمد فاطمه ام سلمه خديجه ام 
 القاسم ايله ام جعفر ام على عاليه ربطه 

 ذكر خالفت محمد بن هارون 

تولد محمد كه ملقب بامين و مكنى بابو عبد الّله بود از زبيده بنت جعفر بن منصور در شوال سال 
صد و هفتاد روى نمود و چون مدت پنج سال از عمرش درگذشت فى اواخر سنه خمس و سبعين 

و مائه بمنصب واليت عهد سرافراز گشت و در اواسط جمادى االخرى سنه ثلث و تسعين و مائه 
كه خبر فوت رشيد ببغداد رسيد خواص و عوام دار السالم بتجديد بيعت امين پرداختند و او بر 

مسند خالفت نشسته بعيش و طرب و لهو و لعب مشغول شد و اصال پرواى ضبط ملك و مال نكرد 
بنابرآن باندك زمانى ميان او و مامون مهم بمخالفت سرايت نموده زمان جهانبانى امين بسر آمد و 

در اواخر محرم الحرام سنه ثمان و تسعين و مائه بدست طاهر ذو اليمينين كه از قبل مامون 
بمحاصره بغداد اشتغال داشت افتاده رخت هستى بباد فنا داد زمان حكومتش چهار سال و هشت ماه 
بود و اوقات حياتش بيست و هفت سال و كسرى بوزارتش وزير پدرش فضل بن ربيع قيام مينمود 

 و غير از امين مادر هيچ يك از خلفاء عباسيه از بنى عباس نبود

گفتار در بيان مخالفت و منازعت امين و مامون و ذكر كشته شدن على بن عيسى بتقدير قادر 
 بيچون 



باتفاق نقله اخبار در زمان وفات هارون الرشيد مامون در بلده فاخره مرو بود و چون خبر فوت پدر 
خود استماع كرد خطبه خوانده مردم را بتجديد بيعت برادر ترغيب نمود الجرم اعيان خراسان بقدم 

 متابعت پيش آمدند و نوبت ديگر بمبايعت امين اقدام 
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نمودند روزى چند بين االخوين طريق موافقت مسكوك بوده باالخره غبار نزاع بر وجهى ارتفاع 
يافت كه اصال بر شحات سحاب نصايح نيك انديشان فروننشست و يكى از اسباب خالف آنكه 

هارون در وقت وفات رشيد وصيت كرده بود كه آنچه از اموال و جهات همراه منست تسليم عبد 
الّله مامون نمايند و ببغداد نبرند و بعد از فوت رشيد فضل بن الربيع كه پس از نكبت آل برمك 

بدولت وزارت رشيد رسيده بود بمقتضاء كتابتى كه از نزد محمد امين بوى آمد تمامى متروكات 
هارون الرشيد را همراه برداشته متوجه بغداد شد و چون مامون اين خبر شنود بنابر استصواب فضل 

بن سهل ذو الرياستين كه وزير و مشيرش بود و باصابت راى و تدبير اشتهار داشت قاصدى پيش 
فضل بن الربيع فرستاده طلب حقوق خود فرمود و رسول در نيشاپور بفضل رسيده و باداء پيغام قيام 

نموده بى نيل مقصود بازگشت آنگاه فضل بن سهل بعرض مامون رسانيد كه بعد ازين بر عهد و 
پيمان عراقيان اعتماد نتوان كرد زيرا كه در اول حال وصيت رشيد را اعتبار نه نموده حقوق ترا باطل 
گردانيدند اكنون مناسب آنست كه عالميان را بعدل و داد نويد داده در استمالت خواطر و استرضاء 

ضماير مراسم سعى و اهتمام مبذول دارى و هرروز بنفس نفيس در ديوان مظالم نشسته انصاف 
مظلوم از ظالم بستانى تا محبت تو در دل صغير و كبير و غنى و فقير جايگير شود و مامون 

برينموجب عمل نموده زمام رتق وفتق مهام ملك و مال را در كف كفايت فضل بن سهل ذو 
الرياستين نهاد اما فضل بن الربيع چون ببغداد رسيد ديد كه محمد امين اكثر اوقات را بمعاشرت و 

مباشرت و اسب تاختن و گوى باختن مصروف ميدارد و پرواى سرانجام امور مملكت و رعايت 
احوال سپاهى و رعيت ندارد الجرم بر خاطرش گذشت كه اگر مهم بدين سان گذران باشد باندك 

زمانى مامون در خالفت استقالل يابد و از من انتقام كشد تقريبات انگيخته بامين گفت كه 
مصلحت در آنست كه مأمون و مؤتمن را از واليت عهد خلع نموده پسر خود موسى را ولى عهد 

گردانى و از مردم بيعت بنام او بستانى و على بن عيسى و بعضى ديگر از امرا درين امر با فضل 
اتفاق نموده امين را بنقض ميثاق ترغيب نمودند و محمد امين اين معنى را پيش نهاد همت ساخته 



در اوائل سنه اربع و تسعين و مائه قاسم مؤتمن را از جزيره بغداد طلبيد و حكومت آن مملكت را 
بخزيمة بن حازم مفوض گردانيد و پسر خود موسى را بالناطق بالحق ملقب كرده فرمود تا خطبا 

زبان بدعاء او بگشايند در تاريخ ابو حنيفه دينورى مذكور است كه چون امين خاطر بر خلع مامون 
قرار داد در آن باب با كاتب السر خويش اسمعيل بن صبيح ابواب مشورت بگشاد اسمعيل نخست 

او را از ارتكاب آن امر منع نموده چون دانست كه امين از سر نقض عهد نميگذرد گفت اگر 
خاطر امير المؤمنين برينصورت قرار يافته كه مامون را از امارت معاف دارد صالح در آن مينمايد 

كه ما فى الضمير خود را ظاهر نكند و استمالت نامه نزد مامون فرستد و در آن مكتوب مندرج 
گرداند كه مرا جهت تمشيت مهام خالفت و سرانجام امور مملكت بحضور تو احتياجست بايد كه 

 بى توقف بدينجانب توجه نمائى تا بمعاونت و مشاووت 
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يكديگر مهمات ملكى و مالى را فيصل دهيم و چون مامون ببغداد آيد و از متابعان خود دور افتد 
آنچه درباره او صواب دانى بتقديم رسانى و امين اين سخنان را بسمع قبول جا داده رقعه مشتمل بر 

امثال اين مقال در قلم آورده و مصحوب عباس بن موسى بن عيسى و صالح بن عبد الملك 
صاحب مصلى و محمد بن عيسى بن نهيك نزد مامون فرستاد و ايشانرا گفت كه درآوردن او بقدر 

امكان سعى نمايند و رسوالن در مرو شاهجان بمالزمت مامون رسيده مكتوب امين را بعرض 
رسانيدند و در باب نهضت او بجانب دار السالم شرايط مبالغه بجاى آوردند و مامون بار ديگر با 
فضل بن سهل طريق مشورت مسلوك داشته ذو الرياستين گفت كه از اوضاع كواكب و دالئل 

علم نجوم مرا چنان معلوم شده كه تو بر امين غلبه كرده از روى استفالل بضبط ملك و مال 
خواهى پرداخت اكنون بايد كه سكون را بر حركت مرجح دانى و رسوالن را بهر بهانه كه توانى 

بازگردانى مامون اين راى را صواب دانسته با فرستادگان گفت كه پدرم بنابرآن واليت خراسان را 
بمن سپرد كه مبادا بيگانه برين سرزمين استيالء يابد و اگر من ازين مصلحت غافل بوده درينوال 

ببغداد شتابم يمكن كه فتنه حادث گردد كه ضرر آن بامير المؤمنين الحق شود آنگاه ايشانرا بانعام 
و احسان نوازش نموده رخصت معاودت ارزانى داشت و چون آنجماعت ببغداد رسيدند و امتناع 
مامون را از آمدن بعرض رسانيدند امين بعد از تقديم مشورت باظهار مخالفت مبادرت نموده نام 

مامون را از خطبه بيفكند و از متوطنان عراق عرب بيعت بنام پسر خود موسى بستاند و در سنه 



خمس و تسعين و مائه شصت هزار سوار آراسته و مرتب ساخته على بن عيسى را بر ايشان امير 
گردانيد و او را گفت مى بايد كه بخراسان رفته سه روز مامون را مهلت دهى تا يراق سفر كند 

آنگاه بر سبيل تعجيل او را بدينجانب آورى و زبيده مادر امين با على بن عيسى گفت عبد الّله مرا 
بمثابه فرزند حقيقى است بايد كه مطلقا مكروهى بوى نرسانى و اگر از فرمان برادر سركشى كند 

بندى از نقره بر پايش نهاده او را بدينطرف روانه گردانى و على بن عيسى اين وصايا را بسمع قبول 
جا داده بغرور هرچه تمامتر با آن لشكر جوشن پوش در حركت آمد و حال آنكه در آن اوقات 

طاهر بن حسين بن مصعب خزاعى كه بذو اليمينين اشتهار دارد با چندهزار سوار جرار بنابر فرمان 
مامون برى آمده بود جاسوسان باطراف و جوانب فرستاده در كمال احتياط سلوك مينمود و على 
بن عيسى كه در غايت عجب و غفلت طى مسافت ميكرد در پنج فرسخى رى تالقى فريقين دست 

داده از سم بادپايان شيران بيشه و غاغبار معركه هيجا روى بعالم باال نهاد و حرب صعب روى 
نموده در آن اثنا تيرى از شصت تقدير گشاد يافته بمقتل على بن عيسى رسيد و از پشت زين بر 
روى زمين افتاده بغداديان شكستى فاحش يافتند و عنان فرار بجانب دار السالم تافتند در تاريخ 

حافظابرو مسطور است كه در نماز ديگر آنروز كه طاهر بفتح و ظفر مخصوص شد بر كاغذ پاره 
نوشت كه اين نامه نوشتم در حالتى كه سر على بن عيسى در پيش من بود و خاتم او در انگشت 

 من و السالم و اين مكتوب را بمسرعى داده او را مبالغه نمود كه در رفتن تعجيل نمايد
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و قاصد در عرض ده روز از رى بمرو رسيده آن خبر بهجت اثر بمأمون رسانيد و در آن روز اعيان 
و اشراف خراسان بخالفت بر وى سالم كردند نقلست كه روزى امين باتفاق كوثر خادم در كنار 

دجله شست در آب افكنده بگرفتن ماهى اشتغال داشت كه ناگاه شخصى از گريختگان سپاه على 
بن عيسى بدانجا رسيده حكايت محاربه و كيفيت قتل على بن عيسى را آغاز كرد امين گفت كه 
دست ازين سخنان بازدار كه كوثر دو ماهى گرفته و من تا غايت هيچ صيد نكرده ام و چون آن 
صاحب دولت صايب تدبير از آن امر خطير بازپرداخت عبد الرحمن بن جبله انبارى را بمقاتله 

 طاهر ذو اليمينين روان ساخت 

 ذكر ابتالء بغداديان بانواع جنگ و شين و كشته شدن امين بسعى طاهر بن حسين 



ارباب اخبار آورده اند كه چون خبر قتل على بن عيسى در بغداد بتحقيق پيوست عبد الرحمن بن 
جبله بفرموده امين با سى هزار مرد خنجرگذار كمر محاربت طاهر بر ميان بست و در نواحى 

همدان بين الجانبين مقاتله دست داده بغداديان قبل از آنكه دست بتيغ و سنان برند پشت بر معركه 
كرده بشهر درآمدند و طاهر آن بلده را محاصره كرده بعد از انقضاء يكماه عبد الرحمن بامان 

بيرون آمد و با طاهر شرط و پيمان در ميدان آورده با اتباع خويش بر يك جانب معسكر خراسانيان 
منزل گزيد و پس از روزى چند از وقوع اختالط و انبساط به بسط بساط غدر قيام نموده شبى 

بى خبر بر سر طاهر تاخت و لواء كشش و كوشش مرتفع ساخت و با وجود اين حال طاهر دل از 
جاى نبرده در ميدان نبرد چندان قتال كرد كه عبد الرحمن با جمعى از دليران كشته گشت و اينخبر 

ببغداد رسيده امين لشكر ديگر بدفع طاهر روانه گردانيد و آنجماعت قبل از مالقات با ذو اليمينين 
طالب طريق سالمت شده بدار السالم مراجعت نمودند و در خالل اين احوال هرثمة بن اعين برسم 
مدد از جانب خراسان بعراق آمده در حلوان بطاهر پيوست و جراة طاهر پس از وصول آن سپاه از 

پيشتر بيشتر شده بطرف اهواز و بصره شتافت و بهرديار كه رسيد عمال امين را بيرون كرده گماشته 
خود نصب نمود الجرم تزلزل تمام ببناء دولت امين راه يافت و در روز يكشنبه يازدهم رجب سنه 

سته و تسعين و مائه حسين بن على بن عيسى بن ماهان اظهار هوادارى مامون كرده جمعى را با 
خود متفق ساخت و رقم خلع بر صحيفه حال امين كشيد و روز ديگر اعيان لشكر از حسين ارزاق 

طلبيده آن بو الفضول از سرانجام مهمى كه پيش گرفته بود عاجز شد و بسعى محمد بن خالد نوبت 
ديگر امين بر مسند خالفت نشسته از سر جريمه حسين درگذشت و او را خلعت پوشانيد اما حسين 
آب روى مروت ريخته بجانب خراسان گريخت و جمعى از عساكر بغداد او را تعاقب نموده بقتل 
 رسانيدند و سرش را نزد امين بردند و درين سال چند نوبت امين بتجهيز جنود اقدام فرموده بحرب 
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طاهر و هرثمه فرستاد و در جميع آن معارك هزيمت بجانب سپاه بغداد افتاد و در سنه سبع و 
تسعين و مائه امراء خراسان با سپاح فراوان بر اطراف دار السالم خيام اقامت نصب كرده آن بلده را 

محاصره نمودند و زمان دربندان امتداد يافته متعاقب و متواتر امراء و اعيان از امين روى گردان 
مى شدند و بطاهر مى پيوستند تا كار بجائى رسيد كه فضل بن ربيع نيز گريخته در گوشه خزيد و 

چون خزانه امين از نقود و استانه او از جنود خالى گشت آالت و ادوات زرين و سيمين را درم و 



دينار زده و امتعه و اقمشه نفيسه را بنيمه بها فروخته بعياران و لوندان ميداد تا بدفع اهل خراسان قيام 
نمايند بنابرآن مفسدان سر بغارت و تاراج برآورده بر بغداد استيال يافتند و مردم شرير بر غنى و فقير 
چنان غلبه كردند كه در هيچ عصر كسى مانند آن فتنه نشان نداده و چون ضعف حال امين بنهايت 

انجاميد رسولى نزد هرثمة بن اعين كه بر جانب او فى الجمله اعتمادى داشت فرستاد و پيغام داد 
كه من ترك خالفت گفته با مأمون بيعت ميكنم اميد آنكه در اصالح اين مهم سعى نمائى هرثمه 

جواب داد كه مناسب آنست كه تو در شب پيش من آئى تا قاصدى بمرو فرستاده از امير المؤمنين 
مأمون جهة تو امان بستانم و امين از غايت عجز اينمعنى را قبول نموده نيم شبى با فوجى از 

مخصوصان در زورقى نشست تا از دجله عبور نموده بهرثمه پيوندد كه ناگاه كشتى حياتش در 
غرقاب ممات افتاد تبيين اين مقال آنكه طاهر ذو اليمينين از مواضعه امين و هرثمه خبر يافته با 

جمعى از بيباكان در كمين گاه غدر و مكر ايستاده چون امين بلب آب رسيد از اطراف و جوانبش 
درآمده او را دستگير كردند و همان شب يكى از غالمان طاهر كه قريش دندانى نام داشت امين را 

كشته روز ديگر طاهر سر آن جوان نادان را بطرف مرو ارسال نمود و كان ذلك فى اواخر محرم 
الحرام سنه ثمان و تسعين و مائه نزد بعضى از مورخان آگاه از محمد امين دو پسر ماند موسى و 

 عبد اللّه و العلم عند اللّه 

 ذكر بعضى از اصحاب رشد و رشاد كه فوت ايشان در زمان خالفت محمد امين اتفاق افتاد

در شهور سنه ثلث و تسعين و مائه بروايت بعضى از اهل خبر محمد بن محمد بن جعفر كه او را 
غندر ميگفتند و در سلك اكابر علماء و محدثين منتظم بود از عالم انتقال نمود و او مدت پنجاه 

سال روزى بروزه ميگذرانيد و روزى افطار ميكرد و در سنه سته و تسعين و مائه ابو نواس حسن بن 
هانى كه در سلك افاضل شعرا انتظام داشت از جهان فانى بعالم جاودانى انتقال نمود امام يافعى در 

مرآة الجنان بيان كرده كه پدر ابو نواس از جمله متجنده مروان بن محمد بن مروان بود در اوايل 
حال ببلده دمشق اقامت ميفرمود و باالخره از آنجا باهواز شتافته مستوره اى بحباله نكاح درآورد و 
او را از اهوازيه چند پسر متولد گشت از آنجمله ابو نواس و ابو معاذ اشتهار دارند و ابو نواس را با 
مادرش ببعضى از عطاران سپرد و ابو اسامة بن الخباب او را در دكان عطارى ديده بنور فراست در 

 جبينش 
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آثار كياست مشاهده كرد در وقتى كه تنها بود با وى گفت كه در بشره تو عالمت قابليت بى 
نهايت است حيف باشد كه آنرا ضايع گردانى مناسب آنكه مصاحبت من اختيار نمائى و كسب 

فضيلت فرمائى ابو نواس گفت كه تو كيستى گفت ابو اسامة بن الخباب ابو نواس گفت و الّله كه 
صيت بالغت ترا شنيده بودم و ميخواستم كه جهت ادراك مالقات تو بكوفه شتافته اشعار ترا 

بشنوم آنگاه ابو اسامه ابو نواس را همراه خود ببغداد برد و ابو نواس در عراق نشوونما يافته سرامد 
شعراء دوران شد و پيوسته مالزمة هارون الرشيد نموده بين الجانبين حاالت غريبه بوقوع مى انجاميد 
از جمله آنكه هارون الرشيد شبى در گرد قصر خود ميگشت ناگاه يكى از جوارى جميله را مست 

افتاده ديد و حال آنكه پيش از اين نوبتى از آن جاريه التماس مواصلت كرده بود و مبذول نيفتاد 
الجرم در آن شب فرصت غنيمت دانسته على الفور باالى او نشست و بند ازار او را بگشاد و جاريه 

آغاز تالش كرده چنانچه معجر از منكبين او پايان افتاد آنگاه بنياد ماليمت نموده گفت يا امير 
المؤمنين امشب مرا مهلت ده تا فردا ترا بمقصود رسانم و هارون دست ازو بازداشته صباح محرمى 

پيش آن عياره فرستاد و طلب وفاء وعده نمود جاريه قاصد را گفت امير المؤمنين را بگوى كه 
(كالم الليل يمحوه النهار) و قاصد بازگشته و اين مصراع را بر هارون خوانده رشيد گفت ببين كه 
از شعرا در بيرون كيست آنشخص احتياط كرده بازآمد و گفت رقاشى و ابو مصعب و ابو نواس 

حاضرند آنگاه رشيد آن سه كس را طلبيده فرمود كه ميخواهم كه هريك قطعه در سلك نظم 
 كشيد كه مصراع اخير آن اين باشد كه مصراع 

 كالم الليل يمحوه النهار

 و شعراء اين معنى را ملتزم شده رقاشى گفت كه شعر متى تصحوا و قلبك مستطار
 و قد منع القرار فال قرار

 
 و قد تركتك صبا مستهاما

 فتاه ال تزور و ال تزار
 

 اذا وعدتك صدت ثم قالت 

 كالم الليل يمحوه النهار
 

 و ابو مصعب گفت كه شعر

 اما و الّله لو تجدين وجدى 
 

 لما وسعتك فى بغداد دار

 فكيف و قد تركت العين عبرى 
 

 و فى االحشاء من ذكراك نار

 فقالت انت مغرور بوعدى 
  



 كالم الليل يمحوه النهار و ابو نواس گفت كه شعر و ليلة اقبلت فى القصر سكرى 
 و لكن زين السكر الوقار

 
 و هذا لريح اردافا ثقاال

 و غضافيه رمان صغار
 

 فقد سقط الردى عن منكبيها

 من التجميش و الخيل االزار
 

 مددت يدى لها ابغى التماسا

 فقالت فى غدمنك المزار
  

فقلت الوعد سيدتى فقالت كالم الليل يمحوه النهار و هارون الرشيد از شنيدن اشعار ابو نواس متغير 
شده هريك از آن دو شاعر را هزار دينار انعام نمود و بضرب عنق ابو نواس حكم فرمود ابو نواس 

گفت يا امير المؤمنين سبب قتل من چيست هارون جواب داد كه ظاهرا تو در شب گذشته در قصر 
من بوده و كيفيت واقعه مرا مشاهده نموده اى ابو نواس گفت و الّله كه من دوش در خانه خود 

خواب كرده ام اما بنور فراست بدانچه واقع بوده پى بردم و اين قطعه بنظم آوردم هارون تصديق 
فرموده مبلغ ده هزار دينار بوى بخشيد و در سنه تسع و تسعين و مائه ابو سفيان وكيع بن الجراح كه 

 از جمله علماء و
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زهاد زمان بود از عالم انتقال نمود و يحيى بن اكثم كه يكى از مصاحبان وكيع است روايت كند 
كه وكيع صائم الدهر بود و هرشب يك ختم قرآن ميكرد و همدرين سال عبد الّله بن وهب 

الفهرى المالكى المصرى كه در سلك اهل علم و حديث انتظام داشت وفات يافت در تاريخ امام 
يافعى مسطور استكه و له تصانيف معروفة و حدث مائة الف حديث و در ماه صفر سنه ثمان و 

تسعين و مائه شيخ حجاز ابو احمد سفيان بن عيينة الهاللى الكوفى كه از جمله اهل حديث بود در 
مكه جهان گذرانرا وداع نمود گويند كه او هفتاد حج گذارده بود و نود و يك سال عمر داشت و 

در ماه رجب همين سال ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان البصرى كه جمال حالش بصفت علم و 
تقوى مزين بود فوت شد گويند كه مدت بيست سال يحيى هرشب يكختم قرآن ميكرد و چهل 

 سال قبل از زوال در مسجد حاضر ميشد

 ذكر عبد الّله بن هارون المشهور بمأمون 



والدت مأمون فى سنه سبعين و مائه در مدينه هاشميه روى نمود او مكنى بابو العباس بود چون ابو 
العباس دوازده ساله شد و آثار اقبال از بشره او اليح گشت هارون فى سنه اثنى و ثمانين و مائه مقرر 
ساخت كه بعد از امين متعهد امر خالفت باشد و از مردم بر اين موجب بيعت بستد و در سنه سته و 
ثمانين و مائه هارون ايالت واليت عراق عجم و كرمان و فارس و طبرستان و خراسان و كابلستان و 

هندوستان و ماوراء النهر را نامزد مامون كرد و در اوايل سنه ثلث و تسعين و مائه مأمون بمرو 
شتافته روى بضبط مملكت آورد و بعد از مرگ هارون ميان او و امين مخالفت بوقوع پيوسته در 

محرم سنه ثمان و تسعين و مائه كه امين كشته گشت مأمون در خالفت استقالل يافت و خروج 
محمد بن ابراهيم الطباطبا رضى الّله عنهم بامداد ابو السرايا و بيعت امام على بن موسى الرضا سالم 
الّله عليهما و قتل فضل ذو الرياستين و خروج ابراهيم بن مهدى و نصر بن شبيب و بابك خرم دين 

در ايام دولت او واقع شد و مامون در سنه ثلث و ماتين از مرو متوجه بغداد گشته در اوايل سنه 
اربع و ماتين بدار الملك آباء خود رسيد و او بوفور جود و سخاوت و كثرت علم و فضيلت از 
ساير خلفاء بنى عباس ممتاز و مستثنى بود و پيوسته با علماء و دانشمندان صحبت داشته مباحثه 

مينمود و مامون فرمود تا كتاب اقليدس را از روم بعراق آورده بعربى ترجمه كردند و او اول كسى 
است از خلفاء عباسى كه معتزلى شده گفت كه قرآنرا مخلوق گويند و در سنه ثمان عشر و ماتين 

بغزو روم رفت و در وقت مراجعت از آن سفر در ماه رجب سنه مذكوره بر كنار چشمه بذبذون 
وفات يافت و برادرش معتصم بر وى نماز گذارده جسدش را در طرسوس مدفون گردانيد اوقات 

حياتش چهل و هشت سال بود و زمان حكومتش باستقالل بيست سال و پنج ماه و كسرى وزارتش 
در اوايل حال تعلق بفضل بن سهل ميداشت و بعد از قتل فضل احمد بن ابى خالد رايت وزارت 

 برافراشت 
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 گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان ايالت مأمون و ذكر حدوث انواع فتن بتقدير صانع بيچون 

كوكب طالع مامون بعد از قتل امين بدرجه كمال رسيده در خالفت استقالل يافت و متوطنان 
عراقين و فارس و يمن و حجاز و خراسان بتجديد بيعت پرداخته پرتو عدالتش بر وجنات احوال 

همكنان تافت اما در شام نصر بن شبيب عقيلى با جمعى كثير از سالكان مسالك يكدلى اظهار 



مخالفت نمود و مامون بعد از استماع آن خبر امارت عراقين و فارس و يمن و حجاز را بحسن بن 
سهل تفويض فرمود و فرمود كه طاهر ذو اليمينين برقه رود و بضبط واليت جزيره و شام و دفع 

نصر بن شبيب قيام و اقدام نمايد و هرثمة بن اعين بجانب خراسان بازگشته مالزمة پايه سرير 
خالفت مصير فرمايد و در سنه تسع و تسعين و مائه طاهر بطرف رقه رفته حسن بن سهل ببغداد 
رسيد و عمال بواليات فرستاده متكفل سرانجام امور ملك و مال گرديد و چون عزل طاهر از 

مملكتى كه بضرب شمشير گرفته بود و نصب حسن در عراق عرب بتحقيق پيوست اين خبر شيوع 
يافت كه فضل بن سهل بر مامون مستولى شده او را در كوشكى نشانده است و نميگذارد كه 
هيچكس از امراء با خليفه مالقات نمايد و بى مشورتش مهمات ملكى و مالى را فيصل ميدهد 

بنابراين اعيان بنى هاشم و غير ايشان از اكابر و اعاظم بمخالفت مامون مبادرت نموده در هر گوشه 
فتنه پديد آمد و اول كسى كه ظهور فرمود محمد بن ابراهيم طباطبا بن اسمعيل بن ابراهيم بن حسن 

بن امام حسن بن امير المؤمنين على بن ابى طالب بود رضى الّله عنهم و ظهور آنجناب در كوفه 
واقع شده در آن اثنا ابو السرايا كه در سلك سرهنگان هرثمة بن اعين انتظام داشت بواسطه عدم 

وصول علوفه از هرثمه گريخته بكوفه شتافت و از جمله خواص محمد طباطبا بمزيد تقرب امتياز 
يافت و حسن بن سهل زهير بن مسيب را با ده هزار كس از سپاه عجم و عرب بمحاربه محمد نامزد 
كرده از آنجناب ابو السرايا در برابر او آمد و نسيم نصرت از جانب ابو السرايا در اهتزاز آمده زهير 
بگريخت اما روز ديگر ابن طباطبا بتقدير ايزد تعالى فوت شد و ابو السرايا محمد بن محمد بن زيد 
بن امام زين العابدين على بن امام حسين بن امير المؤمنين على را عليهم السالم كه در صغر سن بود 
بر مسند خالفت نشانده واسط و بصره را در حيز تسخير آورد و چون حسن بن سهل مشاهده نمود 
كه كار ابو السرايا باال گرفت قاصدى پيش هرثمه كه بجانب خراسان ميرفت فرستاده التماس كرد 

كه بازگردد و بدفع ابو السرايا پردازد و هرثمه نخست از قبول اين ملتمس ابا نموده بعد از آن كه 
ارسال رسل و رسايل تكرار يافت از حلوان عنان مراجعت بطرف بغداد تافت و بتهيه اسباب محاربه 

مشغولى كرده با سپاه آراسته بطرف نهر صرصر كه معسكر ابو السرايا بود بسان برق و باد توجه 
نمود و بين الجانبين آتش قتال اشتعال يافته خون بسيارى از متابعان ابو السرايا بر خاك هالك 

 ريخت و او پشت بر معركه گردانيده 
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بقصر ابن هبيره گريخت و هرثمه از عقب روان شده نوبت ديگر محاربه دست داده بازشكست بر 
ابو السرايا افتاد و ببلده كوفه شتافته از آنجا در ركاب محمد العلوى رضى الّله عنه روى بسوى 

سوس نهاد و حسين بن على الباد غيسى از قبل هرثمه او را تعاقب نموده پس از كوشش و كشش 
بسيار محمد و ابو السرايا بدست اعدا گرفتار گشتند و حسين ايشانرا نزد حسن بن سهل برده حسن 
ابو السرايا را گردن زد و محمد را پيش مامون فرستاد مدت فتنه در خاطر ابو السرايا ده ماه بود و 

هرثمه چون از مهم ابو السرايا فراغت يافت بخالفت رضاء حسن فى سنه مأتين عنان عزيمت 
بطرف مرو تافت و در نظر داشت بعرض مامون برساند كه مردم عراق از متابعت حسن بن سهل 
عار دارند و بدين سبب هرلحظه فتنه مى انگيزند مناسب آنكه آن منصب بديگرى تعلق گيرد تا 
آتش فتن سمت انطفا پذيرد و حسن اينمعنى را فهم كرده در باب التماس دفع شر هرثمه ببرادر 

خود فضل فصلى نوشت و آن مكتوب را مصحوب مسرعى بمرو فرستاد و چون فضل بر مضمون 
آن رقعه مطلع شد نزد مامون آغاز خباثت كرده خاطرنشان نمود كه مخالفت ابو السرايا بنابر 

تحريك هرثمه بود الجرم مزاج مامون بر هرثمه بيچاره متغير گشت بمرتبه كه چون بمرو رسيد 
قبل از مالقات بقيدش حكم فرمود و فضل باين اكتفا نكرده دست از هرثمه بازنداشت تا وقتى كه 

مامون او را بقتل رسانيد بثبوت پيوسته كه بعد از توجه هرثمه از عراق بجانب خراسان احوال 
ممالك عرب پيشتر از بيشتر باختالل انجاميد و ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق عليهم السالم در 

يمن ظهور نموده حسين بن حسن افطس علوى برمكه استيال يافت و محمد بن جعفر الصادق را 
عليهم السالم طوعا و كرها بر مسند خالفت نشانده اتباع او بنياد ظلم و تعدى كردند و نسبت 
بمتوطنان حرم انواع بى ادبى بجاى آوردند و از جانب بغداد بروايتى اسحق بن موسى العباسى 
بجنگ سادات علوى رفته بعد از محاربات بسيار بر ايشان ظفر يافت و محمد بن جعفر عليهم 

السالم از عباسيان امان طلبيده بسوى ديار جهينه شتافت و پس از روزى چند باز بمكه بازگشته 
خطبه خواند و با مامون بيعت كرد اما حسن بن سهل بعد از رفتن هرثمه بجانب مرو از بغداديان 
خايف شده آن بلده را بازگذاشت و بمداين رفته رايت اقامت برافراشت و در سنه مذكوره ابو 

محفوظ معروف الكرخى كه در سلك خدام على بن موسى الرضا سالم الّله عليهما منتظم بود از 
جهان گذران انتقال نمود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه پدر و مادر معروف نصرانى بودند و 
او را در سن صبى بمؤدبى كه همان مذهب داشت سپردند و چون بنابر سابقه عنايت نا متناهى آئينه 

دل معروف از صورت معرفت الهى عكس پذير بود در وقتى كه مودب او را گفت بگوى ثالث 



ثالثه معروف گفت كه بل هو الّله الواحد القهار و مؤدب او را بضربات متعاقب متأذى ساخته 
معروف از وى بگريخت و بمالزمت سده سنيه امامت رفته بر دست حق پرست امام على بن موسى 

الرضا عليهما السالم ايمان آورد و پدر و مادر او در ايام هجرتش روزى بر زبان آوردند كه 
 كاشكى معروف بر هرملتى كه خواهد بازآيد تا نيز با او موافقت 
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نمائيم و معروف اين سخن شنيده بجانب خانه والدين شتافت و حلقه بر در زد گفتند كيست گفت 
منم معروف گفتند بر كدام دين آمده گفت بر دين اسالم و پدر و مادر را نيز طريق اتفاق مسلوك 

داشته مسلمان شدند و معروف مستجاب الدعوة بود و قبرش را در بغداد ترياق مجرب مى گفتند 
رحمة الّله عليه و هم درين سال ابو اسحق البخترى وهب بن وهب القرشى المدنى از عالم فانى 
درگذشت و او بشرف مالزمت ابو عبد الّله جعفر الصادق عليه السالم مشرف گشته از آنجناب 
روايت مى نمود و مادرش در سلك زوجات طاهرات آن امام عالى مقام منتظم بود و ابو اسحق 

مدتى بقضاء بلده طيبه مدينه و ديگر بلدان اشتغال داشت و بعد از آن كه معزول شد تا وقت وفات 
در بغداد رايت اقامت برافراشت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه و كان فقيها اخبار يا نسابه 

 جواد اوله تصانيف منها كتاب فضائل االنصار

 ذكر ايراد بعضى ديگر از وقايع بغداد و تعداد حوادثى كه در آن والء دست داد

مورخان فضيلت نهاد باقالم بالغت نژاد مرقوم گردانيده اند كه بعد از رفتن حسن بن سهل بمدائن 
بغداديان عمال او را از شهر بيرون كردند و در سنه احدى و مأتين منصور بن مهدى را بر خود امير 

ساخته شرط متابعتش بجاى آوردند و حسن بن سهل ازين معنى انديشناك شده از مداين بواسط 
رفت و در آن سال چند نوبت ميان او و سپاه بغداد محاربه اتفاق افتاد و اين اخبار متعاقب و متواتر 
بمرو ميرسيد و فضل بن سهل آنچه تعلق ببرادرش داشت بعرض مأمون نمى رسانيد اما ميگفت كه 
در هربلده از بالد عرب علوى بداعيه خالفت خروج نموده و اگر بتدبير اين مهم نپردازند عنقريب 
احوال ممالك باختالل مى انجامد و مأمون بعد از تقديم مشورت بنابر استصواب فضل چنانچه در 

جزو اول ازين مجلد نوشته شد امام هشتم را عليه السالم بمرو طلبيده ولى عهد گردانيد و اين معنى 
موافق مزاج تمامى طوايف انام افتاد مگر جمعى از غالت شيعه عباسيه كه بر بغداد استيال داشتند و 



آن طايفه چون خبر واليت عهد امام على بن موسى را عليه السالم شنيدند بر مأمون انكار عظيم 
نمودند و گفتند كه اگر او فرزند رشيد بودى اوالدش را از نعمت خالفت محروم نساختى آنگاه 
ابراهيم بن مهدى را كه عم مأمون بود بر مسند ايالت نشانده دست بيعت بوى دادند و ابراهيم در 

روز جمعه چهارم محرم سنه اثنى و مأتين خطبه بنام خود خوانده بضبط ديار عرب پرداخت و چند 
نوبت ميان او و حسن بن سهل جنگ واقع شده در جميع معارك ابراهيم لشكر حسن را منهزم 

ساخت و خبر استقامت كار ابراهيم بمأمون رسيده از فضل بن سهل كيفيت رياست او را پرسيد 
فضل گفت اهل بغداد ابراهيم را بامارت نصب كرده اند نه بخالفت اما هم در آن ايام امام عالى مقام 
على بن موسى الرضا عليه السالم حقيقت اخبار و اوضاع عراق و حجاز را بتفصيل با مأمون گفت و 

فرمود كه فضل بنابر مصلحت برادر تا غايت در كتمان اين امور كوشيده و وقايع آنجائى را بر 
 سبيل راستى معروض نگردانيده آنگاه مأمون عزم سفر بغداد جزم كرده بدانجانب 
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نهضت نمود و چون بسرخس رسيد روزى ذو الرياستين بحمام درآمد و بنابرآن كه از علم نجوم 
دانسته بود كه در آن روز خونش در ميان آب و آتش ريخته گردد قصد فصد كرد و پنداشت كه 
تقدير آسمانى را بتدبير انسانى مندفع ميتوان ساخت و همان زمان كه از آن كار فارغ گشت غالب 

بن اسود مسعودى و قسطنطين رومى و فرخ ديلمى و موفق صقلبى با تيغهاى كشيده بسروقتش 
رسيده و او را بقتل رسانيده بگريختند و مامون اظهار اضطراب كرده به پيدا ساختن قاتالن فرمان 

داد و ابو العباس دينورى آنجماعت را گرفته نزد مامون برد گويند كه مامون ازيشان پرسيد كه چرا 
برين حركت شنيع اقدام نموديد جواب دادند كه يا امير المؤمنين از خداى بترس اين امر بفرمان تو 
از ما صادر شد و مامون التفات بدين سخن نكرده و آن چهار شخص را بقتل آورده سرهاى ايشانرا 

پيش حسن بن سهل فرستاد باتفاق مورخان فضل بن سهل بوفور فضل و حكمت و كمال عقل و 
فطنت و وقوف بر دقايق علم نجوم و اطالع بر حقايق ساير علوم موصوف و معروف بود و در بلده 

مرو بخدمت مامون رسيده و طريقه مالزمت گزيده در منصب وزارت شروع نموده و بواسطه 
اصابت راى و حسن تدبير او را ترقى تمام دست داده ساعت بساعت پرتو عنايت مامون بر وجنات 

احوالش مى تافت تا در شغل امارت نيز دخل كرده ذو الرياستين لقب يافت و مهارت فضل در دفن 
تنجيم بمثابه بود كه امام يافعى در مرآة الجنان آورده كه در وقتى كه مامون طاهر بن الحسين را 



بجانب بغداد ميفرستاد فضل بن سهل ساعتى اختيار كرده علمى منعقد ساخت و آنرا بدست طاهر 
داده گفت اين لواء را براى تو در ساعتى بستم كه تا انقضاء شصت و پنج سال انحالل بدان راه 
نخواهد يافت و اين حكم مطابق اقتضاء قضا افتاده طاهر بر بغداد مستولى گشت و آن رايت تا 

زمان استيالء يعقوب بن ليث صفار بر خراسان در ميان طاهريان بود و ايضا در كتاب مذكور مزبور 
است كه مامون بعد از قتل فضل بن سهل كس نزد مادرش فرستاده پيغام داد كه از متروكات فضل 
آنچه مناسب دانى جهت ما ارسال نماى و مادر فضل صندوقى مختوم و مقفل پيش مامون فرستاد و 
چون مامون سر صندوق باز كرد در آنجا صندوقچه يافت كه آن نيز مختوم بود و در آن صندوقچه 

درجى ديد و از آن درج حرير پاره بيرون آمد كه فضل بر آن نوشته بود كه بسم الّله الرحمن 
الرحيم (هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه قضى انه يعيش ثمان و اربعين سنة ثم يقتل بين ماء 

و نار) مامون و حضار مجلس ازين حكم متعجب گشته بر كمال دانش او آفرين كردند و هم درين 
سال مؤدب مامون يحيى بن المبارك العدوى المعروف باليزيدى بصحبت يزيد بن المنصور خال 

المهدى بعالم سرمدى انتقال نمود و او را در علم نحو و لغت تصانيف بود القصه مامون بعد از 
كشتن فضل بن سهل از سرخس بطوس رفت و روزى چند در آن سرزمين توقف كرده در آن ايام 

كه داخل شهور سنه ثلثه و ماتين بود امام واجب االحترام ابو الحسن على بن موسى الرضا عليهما 
السالم بر وجهى كه سبق ذكر يافت برياض دار السالم انتقال فرمود و مامون بعد از اقامت مراسم 

 تعزيت طبل رحيل كوفته راه بغداد پيش گرفت 
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و همدرين سال ابو احمد الزبيرى محمد بن عبد الّله االسدى الكوفى كه در سلك عباد اهل حديث 
انتظام داشت علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت و در همين سال ابو الحسن نضر بن شميل 

المازنى البصرى كه در فن حديث و فقه و لغت و نحو سرآمد علماء بصره بود جهان گذرانرا 
بدرود نمود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در وقتى نضر بن شميل در بصره اوقات 

ميگذرانيد از قلت دخل مضطرب شده روى توجه بخراسان نهاد و سه هزار كس از علماء آن ديار 
بمشايعة او روان گشته چون نضر در منزلى نزول نمود روى بجماعت آورده گفت اى اهل بصره و 
الّله كه مفارقت شما بر من دشوار است و اگر من در روزى يك كليچه باقال درين واليت مى يافتم 

طريق مهاجرت اختيار نميكردم و هيچكس از آن جمع كثير را آن قدر همت نبود كه متعهد آن 



مؤنت قليل شده او را بازگرداند و نضر بخراسان شتافته در مرو مقيم گشت و او را اموال بسيار 
جمع آمد و هم درين سال ازهر بن سعد الباهلى كه از جمله اهل حديث بود درگذشت نقلست كه 
قبل از آنكه ابو جعفر بمنصب خالفت سرافراز گردد ازهر با او مصاحبت مينمود و چون منصور بر 

مسند ايالت نشست ازهر از جهت اقامت مراسم تهنيت بآستان خالفت آشيان شتافته حاجب او را 
بار نداد و او در مكمن انتظار ايستاده و روزى كه بار عام بود نزد ابو جعفر رفت خليفه چون او را 

ديد از سبب آمدن پرسيد جواب داد كه برسم تهنيت بخدمت آمده ام ابو جعفر هزار دينار باو انعام 
فرموده گفت لوازم تهنيت بجاى آوردى ديگر قدم رنجه مكن و ازهر بازگشته سال ديگر در 

همچنان روزى باز خود را بمنصور نمود و چون ابو جعفر پرسيد كه بچه كار آمده اى گفت شنيدم 
كه تو مريض شده اى آمده ام كه مراسم عيادت بجاى آورم منصور هزار دينار بوى داده گفت 
وظيفه عيادت مرعى داشتى اكنون بازگرد و ديگر ما را تصديع مده ازهر مراجعت نموده سال 

ديگر باز ببارگاه خالفت شتافت منصور ازو پرسيد كه باز بچه كار آمده اى جواب داد كه از تو 
دعائى شنيده ام و آمده ام كه آنرا تعليم گيرم منصور گفت اى ازهر آن دعا اصال اثرى ندارد از 

براى آنكه هربار كه تو مى آئى من آن دعا را خوانده از ايزد تعالى مسألت مى نمايم كه ديگر ترا 
توفيق ندهد كه نزد من آئى و آن سؤال باجابت مقرون نميشود و تو باز تشريف مى آورى امام 

يافعى گويد كه از كمال خست و سطوت منصور دوانقى اين مقدار انعام و تحمل در غايت غرابت 
 است و العلم عند اللّه تعالى 

 ذكر وصول مأمون بدار السالم و بيان بعضى ديگر از وقايع شهور و اعوام 

افاضل انام باقالم اهتمام بر لوح بيان مرتسم گردانيده اند كه چون خبر قتل فضل بن سهل و قرب 
وصول مامون نزد متوطنان بغداد بوضوح انجاميد نقش محبت ابراهيم بن مهدى را از صحايف 

خواطر بقلم تراش بيوفائى محو كرده مائل بخدمت مامون گشتند و ابراهيم اين معنى را فهم نموده 
 در روز دوم عيد اضحى كه داخل ايام سنه ثلث و ماتين بود
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در بغداد مختفى شد مدت حكومتش يكسال و يازده ماه و دوازده روز بود و در اوايل سنه اربع و 
ماتين مامون بدار السالم درآمده فتنها آرام يافت و اشعه احسان او بر وجنات احوال فرق انام تافت 



و همدر آن ايام طاهر ذو اليمينين كه در رقه اقامت داشت يكى از اوالد خود را بدفع نصر بن 
شبيب عقيلى نامزد نموده خود بمالزمت درگاه خالفت رفت و مامون او را باصناف الطاف 

اختصاص داده هرالتماسى كه كرد باجابت مقرونساخت از آن جمله بنابر مدعاى طاهر ثياب و 
اعالم سبز را بدستور پيشتر با ثواب و رايات اسود تغيير فرمود و درين سال محمد بن ادريس 

الشافعى رضى الّله عنه كه يكى از ائمه اربعه اهل سنت و جماعت است از عالم انتقال نمود و هو 
ابو عبد الّله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 

هاشم بن المطلب بن عبد مناف و مطلب بن عبد مناف عم عبد المطلب است و عبد المطلب جد 
شرف دودمان لؤى بن غالب صلى الّله عليه و سلم بنابر آن امام شافعى را ابن عم النبى گويند و امام 

شافعى از طرف امهات آباء خود نيز هاشمى بود زيرا كه جمعى كثير از مورخان نقل نموده اند كه 
مادر سائب شفا بود بنت ارقم بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف و مادر شفا خليده است بنت اسد بن 

هاشم بن عبد مناف و ايضا مادر عبد يزيد كه شفا نام داشت دختر هاشم بن عبد مناف بود و برين 
تقدير شافعى ابن عمه حضرت نبى رحمة و شفيع االمة صلى الّله عليه الى يوم القيمة نيز باشد زيرا 

كه شفا بنت هاشم خواهر عبد المطلب است و عمه عبد الّله كه پدر حضرت رسالت پناه است و 
امام شافعى در سنه خمسين و مائه متولد گشت و بسيارى از مورخان بر آن رفته اند كه در همان 
روز كه امام ابو حنيفه فوت شد امام شافعى قدم از كتم عدم بيرون نهاد و مولدش بروايت اصح 

غزه بود از بالد شام و پدر او را در دو سالگى بمكه برده آنجا نشوونما يافت و بقرائت قرآن مجيد 
و كسب علوم قيام نمود آنگاه ببغداد شتافته دو سال در دار السالم اقامت كرد و كتب قديمه خود 

را در سلك تحرير كشيد بعد از آن باز بمكه رفته نوبت ديگر از آنجا ببغداد خراميد و يكماه و نيم 
در آن بلده بوده بمصر شتافت و كتب جديده در آن خطه تصنيف نمود و هم در آن ديار ساكن 
بود تا در روز جمعه آخر ماه رجب سنه مذكوره فوت شد و بعد از عصر در قرافه مدفون گشت 

قدوة المتبحرين امام فخر الدين الرازى در بعضى از مؤلفات خود آورده كه (انه اول من صنف فى 
اصول الفقه و الّله تعالى اعلم بصحته) و در سنه خمس و مأتين مأمون طاهر ذو اليمينين را بنابر 

سببى كه در اوائل جزو چهارم ازين مجلد مرقوم خواهد گشت بامارت واليت خراسان فرستاد و 
در سنه سته مأتين فضل بن الربيع كه از سال قتل محمد امين تا آن زمان در زاويه اختفا بسر مى برد 

و مامون بوجدان او شعف تمام داشت بعرصه ظهور آمد يكى از سرهنگان مامون شاهك نام كه 
بگرفتنش مامور بود او را در خانه تاجرى يافته ببارگاه خالفت آورد گويند كه چون چشم مأمون 



بر فضل بن الربيع افتاد برخاسته دو ركعت نماز گذارد و گفت اى فضل اين نماز را بشكرانه آن 
 گذاردم كه حق تعالى ترا ميسور بنظر من رساند و مرا توفيق 
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داد كه طريق عفو مسلوك داشته از سر جرايم تو گذشتم اكنون از غرايب وقايع كه در ايام اختفا 
ترا پيش آمده شمه تقريرنماى فضل گفت در اوقات گريز در هرچند روز بمنزلى مى بودم تا كسى 

مرا بازنيابد و نوبتى در نيم روز هيأت خود را مشابه ساربانان ساخته جوالى بر پشت گرفتم و از 
گوشه زاويه بيرون آمده جهت وجدان نهانخانه ديگر روى برآوردم ناگاه در يكى از محالت بغداد 

پياده و سوارى بمن دوچار خوردند و پياده مرا شناخته سوار را آگاه ساخت و سوار قصد گرفتن 
من كرده اسب برانگيخت و چون نزديك رسيد جوالى را كه بر پشت داشتم در حركت آوردم و 

اسب او ازين حركت رميده سوار بيفتاد و من فرصت غنيمت دانسته و بسرعت برق و باد در دويدن 
آمده در آن اثناء عجوزه بر در سرائى ايستاده ديدم و بزبان تضرع و زارى گفتم اى مادر چه باشد 

كه مرا دو سه روزى در خانه خويش جاى دهى پيرزن گفت منت دارم و مرا درون برد و در 
باالخانه نشاند و همان لحظه سوارى كه قصد گرفتن من كرده بود بآن سراى درآمده پيرزن را 

گفت امروز فضل بن الربيع بمن دوچار خورد و چون خواستم كه او را بچنگ آورم بسبب عدم 
مساعدت بخت اسب من رميده مرا بينداخت بنابرآن فضل مجال فرار يافت واال امير المؤمنين مالى 

وافر بمن انعام ميكرد فضل گويد چون اين حكايت شنودم نزديك بدان رسيد كه از غايت وهم 
بميرم و در آنحال عطسه زدم و آنشخص آواز مرا شنوده از عجوزه پرسيد كه در اين باالخانه 

كيست جواب داد كه برادرزاده من كه پيش ازين بچند سال اختيار سفر كرده بود آمده است و 
چون در يكى از منازل قطّاع الطريق او را غارتيده اند حاال عريان درين باالخانه نشسته شرم ميدارد 

كه برهنه نزديك تو آيد آن شخص گفت جامه مرا در وى بپوشان و بگو بيايد تا باهم مالقات 
كنيم عورت گفت منت دارم اما چند روز است كه طعام نخورده و از غايت گرسنگى مجال 

حركت ندارد لطف نموده انگشترين مرا ببازار ببر و رهن كرده مقدارى طعام كن تا آتش جوع را 
تسكين دهد بعد از آن بخدمت تو آيد آن شخص گفت چنين كنم و انگشترين را ستانده بيرون 

رفت و پيرزن پيش من آمده گفت اى شيخ آن مرد گريخته توئى گفتم بلى گفت برخيز و زود سر 
خويش گير و راه گريز در پيش و من از آنجا در غايت اضطراب و حيرت بيرون رفته بى آنكه 



مقصدى معين داشته باشم در محالت بغداد ميگشتم ناگاه بدر سرائى بزرگ رسيدم و جهت 
آسايش لحظه اى آنجا منزل گزيدم آن خود سراى شاهك بود و همانساعت شاهك پيدا شده صيد 

مطلوب را در دام خود گرفتار ديد پرسيد كه اى فضل اينجا چگونه افتادى جواب دادم كه قايد 
قضا گريبان مرا گرفته بى اختيار بخانه تو رسانيد و شاهك آغاز ترحم و تلطف كرده مرا بدرون 

سراى برد و طعامى حاضر آورد گفتم آيا بكدام اميد دست بطعام برم گفت باميد فضل و مرحمت 
و بعد از آنكه سه روز شاهك مرا نگاه داشته لوازم مروت بتقديم رسانيد رخصت يافته بخانه 

بازرگانى كه از من در زمان اعتبار نفع بسيارى بدو رسيده بود رفتم و بازرگان مرا در جاى مناسب 
 نشانده فى الحال بدرگاه 
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خالفت پناه شتافت و شاهك را خبردار كرد تا مرا گرفته بدينجا آورد مامون بعد از شنيدن اين 
سخن مروت پيرزن و شاهك را مستحسن داشته مبلغى زر نزد عجوزه فرستاد و زبان بستايش 
شاهك بگشاد و بازرگانرا نكوهش نموده باخراج او از بغداد مثال داد و چون فضل بن الربيع 

خلعت با بهجت عفو پوشيد در دار السالم بغداد مانند ساير عباد اوقات ميگذرانيد تا وقتيكه متوجه 
عالم آخرت گرديد و در شب سيزدهم جمادى االخرى سنه سبع و مأتين بروايتى كه در روضة 

الصفا مسطور است عسسان بغداد ابراهيم بن مهدى را كه در كسوت نسوان با دو عورت از منزلى 
ميگريخت شناخته بگرفتند و پيش مأمون بردند و ابراهيم فصلى در باب فضيلت عفو و اغماض 

تقرير كرده مامون از جريمه عم خود تجاوز فرمود اما او را در همان لباس با امراء و اركان دولت 
نمود نقلست كه مامون بعد از وصول ببغداد در باب وجدان ابراهيم اهتمام تمام ظاهر ساخته گفت 

هركس ابراهيم را نزد من آورد صد هزار درم بوى ميدهم و اين خبر بسمع ابراهيم رسيده در غايت 
ترس و بيم هرروز بمنزلى و هرشب جاى ميگذرانيد و در آن اوقات او را امور غريبه پيش آمد از 

جمله اين حكايت مشهور است كه ابراهيم گفت نوبتى در نيم روز كه حرارت بر هوا استيال داشت 
بنابر توهمى كه روى نمود هيأت خود را تغيير داده از كنج اختفا بيرون آمدم تا زاويه ديگر پيدا 

كنم در اثناء راه بكوچه پيش بسته رسيدم و بر در سرائى مردى سياه چرده ايستاده ديدم با او گفتم 
كه توانى كه مرا ساعتى در منزل خود جاى دهى گفت بلى باين خانه درآى و چون بقول او عمل 

نمودم در خانه را از بيرون بسته ناپيدا شد با خود گفتم از آنچه انديشه داشتم پيش آمد و ظاهرا اين 



شخص مرا شناخته رفت كه مامون را خبردار گرداند اما بعد از لحظه آنشخص بازآمده قطعه 
گوشت و نان و ديگ و كاسه و كوزه نو و فرشى پاكيزه همراه آورد و زبان اعتذار گشاده گفت 

من مردى حجامم و چنان گمان مى برم كه تو از اشياء معموله من متنفر باشى الجرم زمانى از 
مالزمت تخلف نموده اشياء غيرمعموله بدست آوردم ابراهيم گويد از كياست آن مرد متعجب 

شده بطبخ مشغولى كردم و طعامى لذيذ پختم و بعد از استيفاء طعام صاحب خانه گفت اگر ميل 
دارى مقدارى شراب حاضر سازم و در خدمت تو امروز بلهو و طرب بگذرانم گفتم اختيار پيش 

تست و حجام شيشه باده لعل فام بحضور آورده چون هركدام سه پياله آشاميديم عودى ظاهر 
ساخت و گفت هرچند گستاخى ميشود ميخواهم كه بنده خود را باستماع غنا و سرود مسرور 

گردانى گفتم ترا از كجا معلوم شد كه مرا ازين فن نصيبى هست گفت تو مشهورتر از آنى كه 
كسى ترا نشناسد ابراهيم بن مهدى توئى كه مامون قبول كرده است كه بكسى كه او را از تو واقف 
سازد صد هزار درم انعام نمايد ابراهيم گويد چون اين كالم از حجام شنيدم عود را بر كنار نهادم و 
خواستم كه آغاز تغنى نمايم گفت ملتمس آنست كه نخست من سرود گويم و صوتهائى را كه در 
عمل آورده باشم تو آنها را بگوئى و من متوجه او گشته حجام عملى چند گفت كه حيرت نمودم 

 و پرسيدم كه اين فن را از كه آموخته اى 
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جواب داد كه مدتى مالزم اسحق بن ابراهيم موصلى بودم و اين هنر را از وى ياد گرفتم و چون 
آنروز بشب رسيد و قصد كردم كه بمنزلى ديگر روم صره دينار پيش حجام نهادم و گفتم كه اين 
وجه را در مصالح خويش صرف كن گفت عجب حالتى است من ميخواهم كه آنچه دارم نثار تو 
نمايم و تو داعيه دارى كه مرا بانعام خود ممنون سازى كال و حاشا هرگز اين امر تمشيت نپذيرد و 
هرچند مبالغه كردم فلسى از من قبول ننمود و مرا از آن منزل بموضعى ديگر برده پنهان ساخت تا 

آنزمان كه ايزد تعالى فرج داد و هم درين سال يعنى سنه سبع و مأتين و اقدى ابو عبد الّله محمد بن 
واقد االسلمى المدنى كه از مشاهير علماء كبار و اعاظم اصحاب اخبار است وفات يافت و او مدتى 

قاضى بغداد بود و هفتاد و هشت سال عمر يافته در ايام حيات در هرباب تصنيفات نمود كتاب 
الرده در ذكر ارتداد قبائل عرب از آنجمله است از غرايب حكايات كه بعضى از ارباب روايات 

آورده اند آنكه از واقدى منقولست كه گفت من دو دوست داشتم و يكى از آن دو صديق هاشمى 



بود و قاعده اتحاد در ميان ما بمثابه مؤكد بود كه هرسه خود را كنفس واحده تصور ميكرديم و در 
وقتى كه افالس من درجه كمال داشت روزى قريب بعيد مادر اوالد با من گفت كه مادر شدت و 

عسرت صابر و شاكريم ليكن دل من تحمل بينوائى فرزندان ندارد چه ابناء جنس ايشان در اين عيد 
اثواب رنگين خواهند پوشيد و اين مستمندان با اثواب كهنه خواهند بود اگر ميتوانى تدبيرى كن تا 

محقرى بدست آيد و در بهاء كسوت جگرگوشگان مصروف گردد واقدى گويد كه چون اين 
سخن شنيدم رقعه بدوست هاشمى نوشتم كه بدانچه قدرت داشته باشى ما را مدد فرماى كه احتياج 
بسيار داريم و او كيسه سربمهر روان كرده پيغام داد كه درين صره هزار درم است و هنوز سر آنرا 

نگشاده بودم كه شخصى از دوست ديگر من نوشته آورد بهمان مضمون كه من بصديق هاشمى 
فرستاده بودم و من كيسه زر را بتمام نزد او فرستادم و از شرمندگى والده فرزندان آن شب در 

مسجد بوده بخانه نرفتم و روز ديگر كه بآن ضعيفه مالقات نمودم بسبب ايثارى كه ورزيده بودم 
مرا برنجانيد و سخنى درشت بگفت و همان زمان دوست هاشمى كيسه را بهيأت سابق نزد من 

آورده گفت بگوى وجهى را كه بتو فرستاده بودم چه كردى و من صورت واقعه را بزبان راستى 
در ميان آورده دوست هاشمى گفت كه چون نوشته تو بمن رسيد با آنكه غير اين هزار درم هيچ 

نداشتم مروت چنان اقتضا كرد كه آن وجه را بتمام نزد تو فرستادم و چون مرا نيز اخراجات 
ضروريه واقع بود چاره منحصر در آن دانستم كه نزد فالن دوست كه دوست من و تست رقعه 

نوشته التماس كردم كه بدانچه توانى مرا دستگيرى نماى و او همين كيسه را بمهر من ارسالداشت 
الجرم در تعجب افتاده قدم در راه نهادم تا حقيقت حال را از تو استفسار نمايم واقدى گويد كه 
بعد از آن گفت و شنيد آن دوست را بحضور طلبيده باتفاق ايشان از آنجا صد درم جدا كردم و 

نزد والده اوالد خود فرستادم تا انفاق نمايد و نهصد درم باقى را سه حصه كرده هريك سيصد درم 
 برداشتيم و اين حديث اشتهار يافته بسمع مامون رسيد
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و مرا طلبيده بعد از تحقيق آن قضيه غريبه هفت هزار دينار انعام فرمود و گفت ازين مبلغ هزار 
دينار بوالده فرزندان خود تسليم نماى و شش هزار دينار را هرسه دوست على السويه تقسيم كنيد و 

در همين سال ابو على يحيى بن زياد الفراء النحوى الكوفى كه از جمله اجله اصحاب كسائى بود 
از عالم انتقال نمود و او تصانيف بسيار دارد و كتاب الحدود و كتاب اللغات و كتاب المعانى و 



كتاب المصادر فى القرآن و كتاب الوقف فى االبتدا و كتاب النوادر از آنجمله است مدت عمرش 
هفتاد و هشت سال بود در سنه ثمان و ماتين بهار حيات فضل بن الربيع بخزان ممات تبديل يافت و 

هم درين سال ابو عبيده معمر بن المثنى كه در تفصيل وقايع ايام جاهليت و حوادثى كه در ميان 
قبايل اعراب وقوع يافته تصنيفى دارد بعالم آخرت شتافت و در سنه تسع و ماتين بروايتى كه در 

 شيخ ممشاد دينورى كه از اكابر مشايخ عراق بود از عالم انتقال نمود و »1 «نفحات مسطور است 
هم درين سال نصر بن شبيب از عبد الّله بن طاهر امان طلبيده نزد او رفت و عبد الّله او را پيش 

مامون فرستاده خليفه رقم عفو بر جريده جريمه نصر كشيد و هم درين سال مامون پوران دخت 
بنت حسن بن سهل را در فم الصلح كه در آنوقت مسكن حسن بود بحباله نكاح درآورد و حسن 
در حسن جشن و احسان و انعام خاص و عام بمرتبه مبالغه نمود كه مزيدى بر آن ممكن و متصور 

نبود و از جمله تكلفات يكى آنكه حسن فرمود كه بنادق مشك مشتمل بر كاغذپارها كه در آن ها 
اسامى ضياع و نامهاى جوارى و اوصاف دواب نوشته بودند بر بنى هاشم و امراء اعاظم نثار كردند 
و هربندقى بحسب طالع بدست هركس افتاد رجوع بوكيل حسن نموده آنچه در آن رقعه مثبت بود 

بستاند و برين قياس بر ساير مردم نافهاى مشك ازفر و بيضهاى عنبر پاشيد و در شب زفاف هزار 
دردانه هريك مانند بيضه عصفورى در خوانى زرين نهاده بحجله بردند و بر سر پوران دخت 

ريختند و حال آنكه در آنزمان در زير پاى مامون و پوران فرشى بود زربفت و چون در بر زبر آن 
فرش منتشر گشت مامون گفت قاتل الّله ابو نواس كه گوئيا در صفت اين مجلس گفته كه (حصباء 

در على ارض من الذهب) و تا مامون در فم الصلح بود حسن تمامى مايحتاج لشكر او را از طعام 
طبقات انسان و عليق چهارپايان مرتب گردانيد چنانكه هيچكس در آن ايام بهيچ چيز از جنس 
ضروريات محتاج نگرديد و مامون خراج يك ساله واليت فارس و اهواز را نقد كرده بحسن 

بخشيد و شعراء عرب در باب اين جشن و تهنيت مامون و استحسان حسن اشعار غرا در سلك نظم 
 كشيدند و بخلع و صالت كرامند محظوظ و بهره ور گرديدند و در سنه عشر و ماتين بابك 

______________________________ 
) بر مطالعه كنندگان اين اوراق واضح باد كه اين ذره احقر در نفحات فوت ممشاد عليه الرحمه 1(

 را در سنه تسع و تسعين و ماتين مرقوم ديده و الّله تعالى اعلم و احكم حرره محمد تقى الشوشترى 
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خرم دين كه او را بابك خرمى نيز گويند خروج نمود اين بابك مردى ملحدپيشه بود و دين 
مزدك داشت و بزعم او اكثر محرمات مثل مباشرت با محارم حالل بود و او در واليت اذربيجان و 

بيلقان خروج كرده هركس را از اهل اسالم ميديد بقتل ميرسانيد و جمعى كثير متابعت آن شرير 
كرده پناه بقالع و مواضع حصين بردند و هرلشكرى كه مامون بجنگ او فرستاد منهزم بازآمدند و 
در سنه اثنى عشر و ماتين مامون علماء زمان خود را تكليف كرد كه بخلق قرآن اعتراف نمايند و 

هم درين سال محمد بن حميد الطوسى را بحرب بابك خرم دين ارسالداشت و محمد زياده بر يك 
سال سر در عقب بابك نهاده چند نوبت با وى محاربه كرد در سنه اربع عشر و ماتين بر دست او 

كشته گشت و مهم بابك قوى شد و در سنه ست عشر و ماتين حبان بن هالل البصرى المحدث و 
عبد الملك االصمعى اللغوى مزخرفات دنيويرا وداع نموده روى بعالم اخروى آوردند و در سنه 

سبع عشر و ماتين مامون برادر خود ابو اسحق محمد المعتصم را ولى عهد گردانيد و مناشير باطراف 
 ممالك فرستاده خاليق را به بيعت او مامور ساخت 

 ذكر فوت مأمون در نواحى چشمه بذبذون 

بثبوت پيوسته كه در اواخر ايام ايالت مامون عبدوس در حدود مصر كوس مخالفت فروكوفت و 
مامون بنفس خويش متوجه آن صوب شد بعد از دفع شر عبدوس متوجه غزو روم گشت و 

چهارده قلعه از قالع آن مرزوبوم فتح نموده عنان مراجعت بجانب بغداد انعطاف داده در كنار 
چشمه بذبذون كه در سوابق ايام آنرا قشيره ميگفتند و در نواحى طرسوس بود نزول نموده جهت 
مصلحت ملكى عزم جزم كرد كه روزى چند آنجا رحل اقامت اندازد در روضة الصفا از مروج 

الذهب منقولست كه آب آن چشمه از برودت بمرتبه بود كه هيچكس طاقت نداشت كه لحظه در 
آنجا نشيند و صفايش بمثابه بود كه نقش تنگه از ته آب مى نمود القصه شبى مامون با جمعى از 

ندماء بر كنار آن چشمه نشسته بود و از هرجانبى حكايت در پيوسته در آن اثناء حافظ سعيد عالف 
را مخاطب ساخته گفت آيا چه چيز خوشتر باشد كه بخوريم تا اشتهاء آب آرد جواب داد كه امير 

المؤمنين بهتر داند مامون گفت رطب آزاد مناسب است و هنوز اين سخن در ميان بود كه آواز 
دراى شتر برآمد مامون خادمى را گفت معلوم كن كه چه چيز آورده اند اگر رطب ازاد باشد 

مقدارى بياور خادم برفت و فى الحال سله رطب بنظر رسانيد مامون ازين حسن اتفاق تعجب نموده 
از آن رطب بسيارى بخورد و همانساعت او را تب گرفته بر بستر ناتوانى افتاد و در ايام مرض يكى 



از اسيران روم را طلبيده پرسيد كه معنى قشيره كه نام اين چشمه بود چيست گفت كه (مد 
رجليك) يعنى دراز كن هردو پاى خود را و مامون را اين سخن بفال بد آمده باز از آن جماعت 

 استفسار نمود كه نام اين منزل بعربى چيست جواب دادند كه رقه و حال آنكه در
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زايجه طالع مامون نوشته بودند كه فوت او بموضع رقه واقع خواهد شد و ازينجهت هرگز در بلده 
رقه كه داخل عراق عربست اقامت نمى نمود و چون اين سخن بسمع مامون رسيد دانست كه از 

قضا گزير نيست و دل بر مرگ نهاده در همان چند روز درگذشت و بعد از تقديم لوازم تجهيز و 
 تكفين در طرسوس مدفون گشت 

 ذكر معتصم باهللا ابو اسحق محمد بن هارون 

باعتقاد فوجى از اعاظم والدت معتصم در سنه ثمانين و مائه اتفاق افتاد و او ولد هشتم است از 
اوالد عباس رضى الّله عنه و ثامن خلفاء عباسيه است و بعد از فوت مامون بر مسند خالفت نشسته 

هشت فتح در ايام دولت او بوقوع پيوست و هشت ملك زاده از ابناء ملوك عجم در خدمتش كمر 
بستند و هشت سال و هشت ماه و هشت روز حكومت كرد و در زمان جهانبانى هشت قصر بنا نمود 
و چهل و هشت سال در دار دنيا بسر برد و هشت پسر و هشت دختر داشت و هشت هزارهزار دينار 

و هژده هزارهزار درم و هشتاد هزار اسب و هشتاد هزار استر و هشت هزار غالم و هشت هزار 
جاريه از وى بازماند بنابراين جهات او را خليفه ثمن مى گفتند و اگر اين اتفاقات موافق واقع باشد 

در غايت غرابت است و معتصم حاكمى بود معتزلى مذهب در كمال شجاعت و مهابت و آن مقدار 
قوت داشت كه دو گوسفند را بدو دست خود گرفته نگاه ميداشت تا سلخ ميكردند و شهر 

سرمن راى كه بسامره اشتهار يافته از بناهاى اوست و او اول خليفه است كه غالمان ترك خريده 
ايشانرا معتبر ساخت و بدينجهت مناصب اكابر عرب روى در نقصان نهاد و فتح عموريه در ايام 

ايالت او دست داد در تاريخ گزيده مذكور است كه در زمان خالفت معتصم مومنه در دست 
رومى گرفتار گشته گفت وا معتصماه رومى بر زبان آورد كه معتصم را بگوى تا بر اسب ابلق خود 
سوار شده بيايد و ترا از چنگ ما خالص سازد و منهى اين خبر را بسمع معتصم رسانيده آن خليفه 

منتقم سوگند خورد كه تا بفرياد آن عورت نرسد به بسط بساط نشاط نپردازد آنگاه در قلب 



زمستان با سپاه فراوان بجانب روم شتافت و بر قيصر ظفر يافته آن مؤمنه را پيدا كرد و از اسيرى 
نجات داد گويند كه تمام لشكر معتصم در روز جنگ بر اسبان ابلق سوار شده بودند و عدد آن 

سپاه بصد و سى هزار مى رسيد و دفع شر بابك خرم دين نيز در ايام ايالت معتصم بوقوع انجاميد و 
معتصم در ماه محرم سنه سبع و عشرين و ماتين مريض گشته در شهر ربيع االول همانسال از جهان 
پرمالل انتقال نموده و بوزارتش محمد بن عبد الملك الزيات اشتغال داشت و فضل بن مروان نيز 

 در سلك وزراء معتصم منتظم بود
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 گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان حكومت معتصم و ذكر گرفتار شدن بابك بعقوبت جبار منتقم 

ناظمان مناظم اخبار جواهر سخن را در رشته بيان چنان منتظم گردانيده اند كه چون مامون بتقدير 
قادر بيچون فوت شد امراء و اركان دولت او مفترق بدو فرقه شدند طايفه بتجديد بيعت معتصم 

پرداختند و زمره هوادارى عباس بن مامون را پيش نهاد همت ساختند و معتصم عباس را بمجلس 
خود حاضر ساخته از وى طلب بيعت نمود و عباس امتثال امر كرده با هواخواهان گفت كه من 
خالفت را بعم خويش مسلم داشتم شما ترك فضولى كنيد و معتصم در غره رمضان سنه ثمان 

عشر و ماتين ببغداد رسيده از روى استقالل بضبط امور ملك و مال پرداخت و اسحق بن ابراهيم 
بن مصعب را جهة گوشمال طبقه از مردم اصفهان و همدان كه دم از محبت بابك خرم دين ميزدند 
روان ساخت و اسحق بدان حدود شتافته قرب شصت هزار كس بقتل رسانيد و در سنه تسع عشر و 

ماتين عبد الملك بن هاشم النحوى كه از علم اخبار و مغازى وقوفى تمام داشت علم عزيمت بعالم 
آخرت برافراشت و در سنه عشرين و ماتين فتح بن على الموصلى كه در سلك مشايخ كبار انتظام 

دارد فوت شد و هم درين سال معتصم ببناء سرمن راى كه بسامره اشتهار يافته قيام نمود و سبب اين 
معنى آن بود كه چون معتصم جمعى كثير از غالمان ترك را تربيت كرد بغداديان از حركات 

ناپسنديده ايشان بتنگ آمدند و روزى يكى از عوام سر راه بر معتصم گرفته گفت يا ابا اسحق از 
شهر ما بيرون رو واال با تو حرب كنيم معتصم پرسيد كه بكدام استطاعت با من محاربت خواهى 
نمود جواب داد كه بانگشت درشت خويش در دل شب و خليفه هشتم از شنيدن اين سخن متأثر 

گشته در موضع قاطول شهرى طرح انداخت و چون آن بناء باتمام رسيد آنرا دار الملك ساخته 



سرمن راى نام نهاد و معنى اين لفظ آنست كه هركس آنرا ببيند مسرور گردد و بنابر كثرت 
استعمال كلمه سرمن راى بسامره تبديل يافت و هم درين سال معتصم حيدر بن كاوس را كه از 
بزرگ زادگان ماوراء النهر بود و افشين لقب داشت با سپاهى سنگين بدفع بابك خرم دين نامزد 

فرمود و افشين در اوايل جمادى االخرى بجانب آذربيجان روان شده در دو سال چندنوبت ميان او 
و بابك قتال اتفاق افتاد و از جانبين خلقى بى نهايت كشته گشته باالخره در سنه اثنى و عشرين و 
ماتين بابك شكستى فاحش يافت و با معدودى چند بطرف ارمنيه گريخت و در آن نواحى قلعه 

بود و يكى از روميان موسوم به سهل بن سنباط در آنجا بحكومت اشتغال مينمود و چون سهل 
شنيد كه بابك در آن حوالى فرود آمده با جمعى از مالزمان نزد او رفت و گفت ايها الملك خاطر 

جمع دار كه بخانه خود تشريف آوردى و بابك بكلمات سهل مغرور شده بدرون قلعه شتافت و 
سهل او را در قصر امارت بر تخت نشانده در مقام خدمت بايستاد اما چون طعام كشيدند نشسته با 

 وى آغاز طعام خوردن كرد بابك از كمال نخوت 
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گفت اى سهل ترا ميرسد كه با من در يك طبق طعام خورى سهل فى الحال برجست كه ايها 
الملك خطا كردم مرا چه حد آن باشد كه با ملوك چيزى خورم آنگاه آهنگرى طلبيده گفت ايها 

الملك پاى دراز كن تا استاد بندى گران بر آن نهد و حداد بابك را مقيد گردانيده افشين از 
صورت واقعه آگاهى يافت و معتمدى با چهار هزار سوار بارمنيه فرستاد تا سهل بن سنباط و بابك 

را نزد او آوردند و درباره سهل اصناف الطاف مبذول داشته بابك را با يك برادر و جمعى از 
متعلقان مصحوب خويش بدار الخالفه برد و معتصم اصاغر و اعاظم را باستقبال فرستاده فرمان داد 

تا بابك را بر فيل و برادرش را بر شتر نشانده بسامره درآوردند و چون بابك بآستان خالفت آشيان 
رسيد از معتصم مالى عظيم قبول كرد تا از سر خون او درگذرد اما مقبول نيفتاد و از موقف 

سياست فرمان صادر شد كه دست و پاى او را از مفصل جدا ساخته گردنش از بار سر سبك 
گردانند نقلست كه چون يكدست بابك را بريدند بدست ديگر مقدارى خون گرفته بر روى 

خويش ماليد بعضى از حاضران پرسيدند كه سبب اين حركت چيست جواب داد كه ترسيدم رنگ 
من زرد شود و مردم حمل بر جزع كنند و بعد از آنكه مهم بابك فيصل يافت جثه او را آويخته 

سرش را با برادرش عبد الّله بدار السالم بغداد بردند و حاكم آن بلده اسحق بن ابراهيم عبد الّله را 



نيز بدستور بابك كشت و قتل بابك و برادرش در سنه ثلث و عشرين و مأتين روى نمود و بواسطه 
اين نيكوخدمتى معتصم در تربيت و رعايت افشين بقدر امكان مبالغه فرمود و همدرين سال قيصر 

لشكر بزبطره كه داخل بالد اسالم بود كشيده آن بلده را بگرفت و بسيارى از مسلمانانرا اسير 
ساخت و معتصم بعد از استماع خبر طغيان قيصر بجانب روم نهضت فرموده افشين را در مقدمه 

روانه گردانيد و ميان افشين و روميان محاربه عظيم دست داده سپاه بغداد ظفر يافتند و جمعى كثير 
از لشكر قيصر بقتل آوردند و مقارن آن حال معتصم بافشين پيوسته فتح عموريه را پيش نهاد همت 

ساختند و بعد از روزى چند كه آن بلده را محاصره نمودند صورت فتح و ظفر در آئينه مراد 
جلوه گر شده حاكم عموريه كه ساطس نام داشت در پنجه تقدير اسير و دستگير گشته مسلمانان 

چهار روز در آن شهر از روى قهر بقتل و هدم اشتغال داشتند و در آن واقعه سى هزار كس از 
توابع قيصر كشته شد و معتصم بعد از فراغ از مهم عموريه عزيمت استنبول نمود اما در خالل آن 
احوال شنود كه فوجى از سرهنگان سپاه مثل عجيف بن عتيبه و عمر فرغانه و حارث سمرقندى و 
احمد بن خليل از افشين و اسباش كه در سلك امراء عظام انتظام داشتند رنجيده خاطر بر خالفت 
عباس بن مامون قرار داده اند الجرم عنان عزيمت منعطف گردانيد و جماعت مذكوره را مقيد و 

مؤاخذ ساخته پس از ثبوت گناه تمامى ايشانرا بقتل رسانيد و عباس بن مامون را طعام بسيار داد و 
از شرب آب منع كرد تا روى بعالم عقبى آورد و در سنه اربع و عشرين و مأتين مازيار بن قارن 

سوخرائى كه حاكم بعضى از جبال طبرستان بود باغواى افشين آغاز مخالفت نمود سبب اين قضيه 
آنكه افشين ميخواست كه امارت واليت خراسان متعلق باو شود و ميدانست كه تا عبد الّله بن طاهر 

 بفراغت در آن 
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مملكت باشد اين مدعا بحصول نه پيوندد بنابرآن ملك طبرستان را بفريفت تا با عبد الّله اظهار 
خالفت كرده مال مقرر را كه در آن زمان تعلق بحكام خراسان ميداشت بازگرفت و عبد الّله عم 

خود حسن بن حسين را به پيكار مازيار نامزد گردانيده حسن بعد از كشش و كوشش بسيار بر 
مازيار ظفر يافت و او را اسير كرده بسامره فرستاد و مازيار چون بمجلس معتصم رسيد بعرض 

رسانيد كه باعث مخالفت من اغواء افشين بود و معتصم حاكم طبرستان را بضرب تازيانه كشته 
افشين را محبوس گردانيد و در سنه ست و عشرين و مأتين او را شربتى مسموم داده جسدش را 



روزى چند از دار بياويخت و باالخره بسوخت و در سنه سبع و عشرين ابو نصر بشر بن الحارث بن 
عبد الرحمن الحافى المروى كه در سلك اعاظم مشايخ انتظام داشت بعالم اخروى انتقال نمود 

مدت عمرش هفتاد و پنج سال بود و در همين سال معتصم نيز در سامره مرده همانجا مدفون گشت 
 چنانچه در مقدمه ذكر او گذشت 

 ذكر الواثق باهللا هارون بن المعتصم 

در همانروز كه معتصم از عالم نقل كرد واثق روى بنظم امور مملكت آورد و او خليفه بود بعدل و 
داد موصوف و بوفور جود و سخا معروف در زمان حكومتش طوايف رعايا بلكه عامه برايا بفراغ 

بال روزگار ميگذرانيدند و در باب عمارت و زراعت و آبادانى شهر و واليت مساعى جميله 
بتقديم ميرسانيدند و واثق در تعظيم سادات مبالغه تمام مى نمود و با علماء و حكماء و اطباء 

مصاحبت كرده ايشانرا رعايت ميفرمود و او در زمان دولت خود آنمقدار مال جهت فقراء و 
مساكين بحرمين شريفين فرستاد كه اكثر اهل احتياج در آن دو بلده طيبه از سؤال بى نياز گشتند و 

واثق در مذهب اعتزال از پدر خود مبالغه بيشتر داشت بنابرآن احمد بن نصر بن مالك بن هثيم 
خزاعى كه سنى مذهب بود برو خروج كرده كشته شد و وفات واثق در اواخر ذى الحجه سنه اثنى 

و ثلثين و مأتين دست داد مدت خالفتش بروايتى پنج سال و چهار ماه و كسرى بود و بقولى پنج 
سال و نه ماه و سيزده روز و اوقات حياتش را حافظابرو سى و شش سال اعتقاد دارد و مسعودى 

 سى و هفت سال و منصب وزارتش تعلق بوزير پدرش محمد بن عبد الملك الزيات داشت 

 گفتار در بيان خروج احمد بن نصر بن مالك بن هثيم و ذكر كيفيت انتقال واثق خليفه ازين عالم 

در كتب علماء خجسته شيم مرقوم قلم فرخنده رقم گشته كه چون واثق در مذهب اعتزال ثابت قدم 
بوده هركس را كه بخلق كالم ايزد تعالى اعتراف نمى نمود مخاطب و معاتب ميگردانيد طايفه از 
اهل سنت و جماعت در بلده بغداد با احمد بن نصر بن مالك كه كه در سلك اهل حديث انتظام 

 داشت و در زمان مامون چندگاهى بلوازم امر معروف و
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نهى منكر پرداخته بود مالقات كرده و شرط مبايعت بجاى آورده او را بر خروج باعث گشتند و 
بعضى از نوكران والى بغداد اسحق بن ابراهيم نيز دست بيعت بوى داده احمد بن نصر با اتباع 

خويش مقرر ساخت كه در فالن شب بايد كه طبل زده خروج نمايند و بحسب اتفاق از بيعتيان در 
شبى كه از شرب شراب انگور بى شعور بودند قبل از ميعاد طبل ناهنگام زدند و هوشياران از خانه 

بيرون نيامده شحنه بغداد آغاز تفحص حقيقت آن امر نمود بعضى از مردم بعرض رسانيدند كه 
عيسى حمامى از كيفيت واقعه وقوف دارد و شحنه عيسى را گرفته بعد از تخويف و تهديد ازو 

اقرار كشيد كه كدام طايفه با احمد بن نصر بيعت كرده داعيه مخالفت نموده اند و همان شب احمد 
را با رؤساء اصحابش گرفته روز ديگر مقيد بسامره فرستاد و واثق در مجلسى كه علماء معتزله 
حاضر بودند او را برجوع از مذهب اهل سنت و اعتراف بخلق قرآن و عدم رؤيت يزدان جل 

جناب جالله دعوت نمود و احمد بر مذهب خود مصر بوده واثق بشمشير عمرو بن معديكرب كه 
صمصام نام داشت زخمى بر احمد زد و يكى از سرهنگان سرش را از تن جدا كرد و ديگرى 

بفرمان واثق آن سر را بدار السالم برد و در سنه اثنين و ثلثين و مأتين خواجه ابو الوليد احمد بن ابى 
الرجاء كه جمال حالش بحليه علوم ظاهر و باطن آرايش داشت و در علم حديث رايت مهارت مى 

افراشت در بلده فاخره هراة وفات يافت و در قريه ازادان مدفون گشت و در همين سال واثق 
خليفه درگذشت و در روضة الصفا مسطور است كه واثق خليفه بر كثرت اكل شرهى تمام داشت 

و اكثر اوقات بى رغبت طعام ميخورد و بنابرآن در ايام جوانى بمرض استسقا مبتال شد و طبيبى 
تنورى تافته و اخگرها از آن بيرون آورده واثق را در تنور نشاند و چندگاه از اغديه رديه پرهيز 

فرمود تا صحت يافت و واثق نوبت ديگر در خوردن اطعمه مضره افراط نموده مرض نكس كرد و 
فرمود تا بار ديگر تنورى را گرم كردند و در آنجا نشست اما بعد از لحظه از كثرت حرارت 
بى طاقت شده اشارة نمود تا او را بيرون آوردند و در همانروز اوقات حياتش بنهايت رسيد و 

 برادرش متوكل متصدى امر حكومت گرديد

 ذكر المتوكل على الّله ابو الفضل جعفر بن المعتصم 

چون واثق فوت شد احمد بن ابى دواد كه در آن زمان بزرگترين اركان دولت واثق بود باتفاق 
محمد بن عبد الملك الزيات قصد نمود كه محمد بن واثق را بر مسند خالفت نشاند و صيف 

ترك گفت شرم نميداريد كه شخصى را خليفه مى سازيد كه هنوز بدان مرتبه نرسيده كه در عقب 



او نماز توان گذارد و اين سخن مؤثر افتاده خلعت خالفت را در قامت جعفر بن المعتصم 
پوشانيدند و او را بالمتوكل على الّله ملقب گردانيدند و متوكل باسأتت خلق و شرارت نفس 

موصوف بود و پيوسته بارتكاب اعمال دنيه و اشتغال بافعال رديه جسارت مى نمود و با سادات 
 صاحب سعادات معادات ميورزيد و هركس كه بطواف مشاهد فايض االنوار
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ائمه بزرگوار عليهم السالم ميرفت از وى متأذى ميگرديد و در مجلس او سخنان هزل آميز بسيار 
ميگذشت و هركس در تمسخر بيشتر مبالغه مينمود در خدمتش مقرب تر ميگشت در ايام دولت 
متوكل در اطراف عالم امور غريبه و حاالت عجيبه دست داد و قتلش باشارت منتصر و ضرب 

شمشير با غرفى رابع شوال سنه سبع و اربعين و مأتين اتفاق افتاد مدت حكومتش بقول مسعودى 
چهارده سال و نه ماه و نه روز بود و اوقات حياتش چهل و چهار سال و بعضى از مورخين چهل 

سال گفته اند وزارتش بعقيده بناكتى تعلق بابو الوزير ميداشت اما باتفاق اكابر علماء اخبار در زمان 
 ايالت متوكل فتح بن خاقان علم اختيار در سرانجام امور ملك و مال برمى افراشت 

 گفتار در ذكر بعضى از وقايع حكومت متوكل بن معتصم و بيان وفات طايفه از اكابر و اعاظم 

ناظمان مناظم اخبار آورده كه چون متوكل بر سرير فرماندهى متمكن گشت محمد بن عبد الملك 
الزيات را كه از وى نقارى در خاطر داشت فى سنه ثلث و ثلثين و مأتين بكشت و محمد بن عبد 

الملك بعقيده امام يافعى وزير عالم فاضل بود و پدر عبد الملك ابان نام داشت و روغن زيت 
ببغداد آورده ميفروخت بنابرآن محمد را ابن الزيات ميگفتند و بروايتى در سنه اربع و ثلثين و 

مأتين شيخ ابو يزيد طيفور بن عيسى بسطامى كه از غايت اشتهار احتياج بتعريف قلم سخن گذاران 
ندارد از دار ناپايدار بدار القرار انتقال فرمود و قبرش در بلده بسطام مطاف طوائف انام است و در 
سنه خمس و ثلثين و مأتين متوكل حكم فرمود كه مردان يهود و نصارى زنار بندند و زنان ايشان 

نشان بر ازار دوزند و هيچكس را ازين طايفه در ديوان عمل نفرمايند و ايشانرا نگذارند كه ركاب 
خود را آهنين سازند بلكه تكليف نمايند كه پاى در ركاب چوبين كنند و هم درين سال متوكل 
حكم كرد كه با سه پسر او منتصر و معتز و مؤيد على الترتيب بيعت كردند و دو پسر ديگر را كه 

ملقب بمعتمد و موفق بودند در حساب نياورد اما اراده الهى چنان اقتضا نمود كه زمان حكومت 



منتصر و معتز امتدادى نيافت و مؤيد بسبب عدم تأييد بخالفت نرسيد و معتمد سالها بر مسند 
فرماندهى نشسته منصب ايالت ازو باوالد موفق انتقال كرد و بحسب مساعدت توفيق تا آخر ايام 

دولت عباسيه امر ايالت در ميان ايشان بماند و در سنه ست و ثلثين و مأتين فتح بن خاقان نزد 
متوكل اعتبار تمام يافته در تمشيت امور ملك و مال باستقالل دخل نمود و همدرين سال متوكل از 

غايت شقاوت حكم كرد كه فرق انام را از طواف مراقد فايض االنوار حيدر كرار و اوالد 
بزرگوارش عليهم السالم منع كنند و فرمود تا روضه امام حسين و شهداء كربالء را هموار ساخته 
جهت زراعت آب در آن بندند در تاريخ گزيده مسطور است كه هرچند فرمان بران آن سرخيل 

اهل عصيان سعى نمودند آب در مواضع قبر معطر آن امام عالى گهر و ساير شهيدان عترت طاهره 
 خير البشر جريان نيافت و اين 
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معنى سبب حيرت خاليق گشته آن مشهد جنت رتبت را حاير نام نهادند و درين سال مصعب بن 
عبد الّله بن مصعب الزبيرى النسابه وفات يافت و در سنه تسع و ثلثين و مأتين متوكل فرمان داد كه 

يهود و نصارى بر اسب سوار نشوند و از مراكب باستر و خر اكتفا نمايند و درين سال عثمان بن 
محمد بن ابى شيبه كه در علم تفسير و حديث درجه عليا داشت و در آن باب تصانيف در سلك 

تحرير كشيده بعالم آخرت منزل گزيد و در سنه اربعين و مأتين سيد قاسم بن ابراهيم طباطبا بن 
اسمعيل الدبباج بن ابراهيم بن عبد الّله بن الحسن بن حسن بن امير المؤمنين على بن ابى طالب 
رضى الّله عنهم در مصر وفات يافت و آنجناب از جمله ائمه زيديه بود و در علم فقه و كالم 

مهارت تمام پيدا كرده تصانيف نمود و در زهد و عبادت درجه عليا داشت و گاهى اشعار فصاحت 
اشعار بر صحيفه روزگار مى نگاشت مدت حياتش به شصت و پنج سال رسيد عليه الرحمة من الّله 

الغفور الحميد و هم درين سال شيخ ابو حامد سلطان احمد خضرويه كه درجه او در زهد و عبادت 
و اظهار كرامت و خوارق عادت در غايت رفعت بود در قبة االسالم بلخ از عالم انتقال نمود و قبر 
آنجناب در ظاهر بلده مذكوره مشهور است و مطاف طواف جمهور نزديك و دور مدت عمرش 
نود و پنج سال بود و در روز جمعه از ايام اواسط ربيع االول سنه احدى و اربعين و مأتين ابو عبد 
الّله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى رحمة الّله عليه كه يكى از ائمه اربعه اهل سنت و 

جماعت است بعالم آخرت پيوست در تصحيح المصابيح سمت تصريح يافته كه والدت امام احمد 



بن حنبل در بغداد فى سنه اربع و ستين و مائه اتفاق افتاد و او هم در آن بلده نشوونما يافته از شيوخ 
دار السالم استماع حديث نمود و از آنجا بكوفه و بصره و مكه و مدينه و يمن و شام شتافت و از 

علماء آن بالد حديث شنوده باز ببغداد مراجعت فرمود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه احمد 
حنبل از خواص اصحاب امام شافعى بود و بقول بعضى از مورخين هزارهزار حديث ياد داشت و 
زمره از كبار محدثين مانند محمد بن اسمعيل البخارى و مسلم بن الحجاج النشابورى از وى نقل 

حديث نموده اند و عظم شأن احمد در ميان بغداديان بمثابه بود كه بحسب حزر و تخمين ششصد 
هزار كس از رجال و شصت هزار نفر از نسوان مشايعة جنازه او كردند مدت حياتش هفتاد و 

هشت سال بود و مدفنش باب حرب است و در سنه اثنين و اربعين و مأتين ابو الحسن محمد بن 
اسلم الطوسى كه از جمله زهاد اهل حديث بود و در آن باب مسندى مصحح دارد بجوار مغفرت 

قدوسى انتقال نمود و در همين سال ابو جعفر محمد بن عبد الّله بن عمار الموصلى كه در فن تاريخ 
مهارتى كامل حاصل داشت و در آن باب كتابى بر صحايف روزگار نگاشت وفات يافت و همدر 

اين سال قاضى بغداد يحيى بن اكثم كه از جمله مشاهير اهل علم است روى بعالم آخرت نهاد و 
در سنه ثلث و اربعين و مأتين صاحب مسند محمد بن يحيى بن ابى عمر العدنى و يحيى بن جعفر 
بن اعين البيكندى كه شيخ محمد بن اسمعيل البخارى است فوت شدند و در سنه اربع و اربعين و 

مأتين ابو جعفر احمد بن منيع البغوى كه در علم حديث ماهر بود و در آن باب مسندى تصنيف 
 نمود و حسن بن شجاع البلخى 
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كه او نيز محدثى است مشهور از عالم پرغرور نقل كردند و در سنه خمس و اربعين و مأتين شيخ 
ذو النون مصرى رحمة الّله عليه وفات يافت و هو ابو الفيض ثوبان بن ابراهيم و ابراهيم از بالد نوبه 

بود و در سلك موالى قريش انتظام داشت و در نفحات مسطور است كه چون جنازه ذو النون را 
برداشتند گروهى مرغان بر زبر جنازه وى پر در پر بافتند چنانچه همه خلق را بسايه اجنحه خود 
بپوشيدند و در همين سال شيخ ابو تراب على بن حصين نخشبى رحمه الّله در باديه بصره ببيابان 

عدم شتافت و از نفحات چنان مستفاد ميگردد كه نام ابو تراب عسكر بوده نه على و العلم عند الّله 
تعالى و هم درين سال ابو الحسن احمد بن يحيى بن اسحق الراوندى فوت شد و در تاريخ گزيده 

مسطور است كه عدد مؤلفات راوندى بصد و هشتاد و چهار كتاب رسيد و در سنه سبع و اربعين و 



مأتين ابراهيم بن سعيد الجوهرى البغدادى صاحب مسند بجهان مؤبد انتقال نمود و هو الغفور 
 الودود

 ذكر بعضى از غرايب روزگار و شمه از عجايب عالم ناپايدار

ابن جوزى در تلقيح از محمد بن حبيب هاشمى نقل نموده كه در ايام دولت متوكل سيزده قريه از 
قرى قيروان بزمين فرورفت چنانچه از ساكنان آن قرى زياده از چهل و دو كس نجات نيافتند و در 

سنه اثنين و اربعين و مأتين در دامغان زلزله واقع شد كه نصف عمارت آن بلده ويران گشت و ثلث 
ابنيه بسطام نيز بزلزله افتاد و در رى و جرجان و نيشابور و اصفهان نيز اين حادثه دست داد و در 
يكى از قرى قومس نيز زمين در جنبش آمده مردم ازديه بيرون رفتند و از جانب آسمان آوازى 

شنيدند كه الّله اجل و اعوذ بالرحمة لعباده و همچنين در واليت يمن از شدت زلزله مزرعه كه در 
جبلى بود منتقل گشته بموضعى ديگر افتاد و از جمله عجايب ديگرى آنكه ابن ابى الوضاح روايت 
نموده است كه در بعضى از قلم رو متوكل طايرى بزرگتر از غراب بر درختى نشسته فرياد برآورد 
كه ايها الناس اتقوا الّله الّله الّله و چهل نوبت اين كلمه را تكرار كرده برپريد و روز ديگر بازآمده 

چهل كرة ديگر همان سخن گفت و منهى محضرى مشتمل بر شهادت پانصد كس درين باب 
قلمى كرده بدار الخالفه ارسال داشت ديگر آنكه از ابن ابى الجالء مرويست كه در ايام حكومت 

متوكل در بعضى از قرى اهواز و خوزستان شخصى وفات يافته چون جنازه او را برگرفتند مرغى بر 
آن نشست و بزبان خوزى گفت كه ايزد تعالى اين ميت را و هركه بجنازه او حاضر گشته همه را 

 بيامرزيد و العلم عند اللّه الحميد المجيد

 ذكر بعضى از افعال ناهموار متوكل و كيفيت كشته شدن او بزخم تيغ جانگسل 

افاضل خجسته شمايل بانامل وافر فضايل مثبت گردانيده اند كه متوكل در محفل بزم با مصاحبان و 
 نديمان ظرافتهاى ناخوش كردى و گاه فرمودى كه شيريرا در مجلس 
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يله كردندى و احيانا مارى در آستين بيچاره افكندى و چون او را زخم زدى بترياق مداوا نمودى و 
بسيارى از اوقات بفرموده او سبوهاى پر كژدم بصحبت آورده ميشكستند و آن جانوران در مجلس 



پراكنده شده هيچكس را ياراى حركت نبود و چون زمان نجات طوايف انام از ظلم و حركات 
ناپسند متوكل نزديك شد بعضى از مزارع وصيف ترك را كه در واليت جبال و اصفهان داشت 

بى جهة از وى ستانده بفتح بن خاقان بخشيد و بدين واسطه وصيف رنجيده قتل او را در خاطر 
مخمر گردانيد و بنابر آنكه متوكل منتصر را كه پسر و ولى عهدش بود پيوسته ايذا كرده گفتى كه 
ترا منتظر مى بايد خواند زيرا كه انتظار مرگ من ميكشى و گاهى او را بشراب بسيار بيخود ساختى 

و بسيليهاى پياپى بنواختى منتصر نيز كينه پدر در سينه جاى داده تركانرا بر كشتن او اغوا نمود 
بخترى كه در سلك نديمان متوكل منتظم بود روايت كند كه روزى شخصى بعرض متوكل 

رسانيد كه فالنكس در بصره شمشيرى بى مثل دارد و چون متوكل بجمع آوردن شمشيرهاى نيك 
ميل مفرط داشت فى الحال نشانى بنام حاكم بصره نوشت كه آن تيغ را بيع نموده بفرستد والى 

بصره در جواب قلمى كرد كه قبل از وصول مثال الزم االمتثال آن شمشير را شخصى خريده بيمن 
برده است و متوكل مسرعى بيمن ارسال داشت تا آن شمشير را بده هزار درم خريده ببغداد آورد و 

متوكل نظر بر آن تيغ انداخته و آنرا در غايت جودت ديده خوش وقت شده و با فتح بن خاقان 
گفت غالم ترك بهادرى ميخواهم كه اين شمشير را حمايل كرده مادام كه در مجلس نشينم 
محافظت احوال من نمايد درين اثناء باغر درآمده فتح بعرض رسانيد كه يا امير المؤمنين باغر 
قابليت اين خدمت دارد و متوكل تيغ را بباغر سپرده مرسومش را زياده گردانيد و باغر آنرا از 

غالف برنكشيد مگر شبى كه متوكل را بقتل رسانيد القصه چون اسباب قتل متوكل دست درهم 
داد بروايت اكثر در شب چهارم شوال سنه سبع و اربعين و ماتين كه خليفه در مجلس بزم نشسته 

بود و مست گشته بوقاء الصغير و موسى بن بوقاء الكبير و باغر و بلغور و غيرهم از اتراك 
عربده ناك با شمشيرهاى برهنه بدار الخالفة درآمدند و يكى از ندماء اين صورت را هزل پنداشت 

گفت يا امير المؤمنين نوبت مار و شير گذشت اكنون وقت شمشير است متوكل گفت اين چه 
سخن است كه ميگوئى و هنوز سخن باتمام نرسيده بود كه باغر با شخصى ديگر مهمش را تمام 

كردند مسعودى گويد كه تركان باستصواب منتصر متوكل را در موضعى كشتند كه خسرو پرويز 
بفرموده شيرويه در همان موضع كشته شده بود و آن منزل را ماحوريه ميگفتند و متوكل در آن 

قصرى بنا كرده بود كه آنرا جعفريه ميخوانند و منتصر بعد از قتل پدر هفت روز در آن قصر امامت 
 نموده بعد از آن بجاى ديگر نقل كرد و بتخريب آن بنا فرمان داد



 ذكر المنتصر باهللا ابو جعفر محمد بن المتوكل 

 فضالء حميده ماثر و علماء وافر مفاخر آورده اند كه منتصر بوفور حلم و حيا و
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كثرت جود موصوف بود بخالف پدر سادات عظام را منظور نظر اكرام ساخته درباره ايشان 
انعامات فرمود و چون او بر مسند ايالت متمكن گشت منصب وزارت را باحمد بن الخصيب مسلم 

داشت و احمد بابوقاء صغير و بعضى ديگر از تركان شرير گفت كه اگر منتصر بميرد و خالفت 
بمعتز رسد از قاتالن پدر خود يك نفر زنده نگذارد سعى بايد نمود كه خاطر ازين دغدغه فراغت 

يابد تركانرا اين سخن معقول افتاده نزد منتصر رفتند و بمبالغه و الحاح تمام او را بر خلع برادران 
تكليف نمودند و منتصر بضرورت معتز و مؤيد را طلبيده اين حديث را با ايشان در ميان نهاد و 

مؤيد على الفور برين معنى راضى شده معتز نخست ابا نمود و باالخره باستصواب مؤيد او نيز خود 
را خلع كرد در بعضى از كتب مسطور است كه منتصر بعد از قتل پدر شبى در خواب ديد كه با او 

ميگويد كه يا محمد مرا بظلم كشتى بخدا كه از خالفت تمتع نيابى اال روزى چند و منتصر ازين 
جهت بغايت ملول و محزون ميبود تا از عالم انتقال نمود و در سبب فوت او وجوه متعدده در كتب 
تاريخ ورود يافته بعضى را عقيده آنكه منتصر بعلت خناق بمرد و زمره گفته اند كه بواسطه عارضه 

سرسام روى بعالم آخرت آورد و طايفه بر آن رفته اند كه اتراك از وى تغير مزاجى فهم كرده 
حجامى را فريفتند تا به نيش زهرآلود او را فصد نمود و اين حركت سبب وفات او بود در روضة 

الصفا از احمد بن موسى الفرات منقولست كه گفت پدرم در سلك عمال احمد بن الخصيب 
الوزير انتظام داشت و ميان ايشان نقارى پيدا شده روزى يكى از خدام دار الخالفه با من گفت كه 

وزير اعمال پدرت را بفالنكس مفوض ساخت و فرمود كه او را گرفته بمالى عظيم مصادره نمايند 
و من نزد پدر شتافته آنچه شنوده بودم عرض كردم پدرم از غايت ماللت سر بر وساده نهاده 

بخواب رفت و فرحناك بيدار شده گفت در خواب چنان ديدم كه احمد بن الخصيب الوزير درين 
موضع ايستاده ميگويد كه منتصر خليفه بعد از سه روز ديگر خواهد مرد من گفتم منتصر پيش ازين 

بساعتى در ميدان گوى مى باخت آنگاه باكل طعام مشغول گشتيم و هنوز از خوردن فارغ نشده 
بوديم كه شخصى از اعيان درآمده گفت وزير را در سراى خالفت متغير ديدم و از وى سبب تغير 



را پرسيدم جواب داد كه امير المؤمنين بعد از گوى باختن بحمام رفت و از آنجا بيرون آمده در 
بادگير خانه خواب كرد و هوا او را دريافته اكنون تبى محرق دارد و من بر سر بالين او رفته 

معروض داشتم كه بعد از كثرت تعب امير المؤمنين حمام اختيار فرموده گرم بيرون آمده است و 
در ممر باد تكيه كرده و از هوا در بدن مباركش تأثير واقع شده ازين عارضه محزون نبايد بود 

منتصر گفت اى احمد از موت خائفم زيرا كه دوش در خواب ديدم كه شخصى مرا گفت مدت 
حيات تو بيست و پنج سالست وفات منتصر در پنجم ربيع االول سنه ثمان و اربعين و مأتين اتفاق 

 افتاد مدت ايالتش شش ماه بود و زمان حياتش بيست و پنج سال و نيم و العلم عند الّله العلى العظيم 
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ذكر المستعين باهللا ابو العباس احمد بن معتصم بن رشيد و بيان مجملى از وقايع كه در ايام حكومت 
 او بظهور رسيد

بعد از فوت منتصر بسعى اتراك امراء و اعيان با مستعين بيعت كرده او را بر مسند خالفت نشاندند 
و در آن روز بعضى از اهل بازار بهوادارى اوالد متوكل آغاز غوغا كرده بوقاء كبير بآبيارى تيغ تيز 

غبار آن فتنه را تسكين داد و هم در سال اول از حكومت مستعين بوقاء وفات يافته پسرش موسى 
مقرب خليفه شد و در همين سال رفاعى قاضى ابو هشام محمد بن يزيد الكوفى كه يكى از علماء 
معتبر بود بعالم ديگر انتقال نمود و در سنه تسع و اربعين و مأتين ابو على الحسن بن الصباح السرار 

كه در سلك فضالء كبار انتظام داشت و عبد الرحمن بن حميد الكشى كه در علم تفسير و حديث 
تصانيف بر صحائف روزگار نگاشت وفات يافتند و در سنه خمسين و ماتين حارث بن مسكين كه 
قاضى مصر بود و جاحظ كه موسوم است بعمرو بن بحر و در علوم تصانيف دارد فوت شدند و در 

همين سال وفات فضل بن مروان كه چند سال وزارت معتصم كرده بود روى نمود و ايضا درين 
سال ابو ابراهيم اسحق بن ابراهيم الفارابى كه خال اسمعيل جوهريست و ديوان االدب تصنيف 
اوست فوت شد و هم درين سال يحيى بن عمرو بن يحيى بن حسين بن زيد العلوى رضى الّله 

تعالى عنهم بواسطه كمال افالس در كوفه مردم را ببيعت خود دعوت نمود و چون جمعى شرط 
مبايعت بجاى آوردند خروج كرده آنجناب را با امراء عباسيان چندنوبت محاربه اتفاق افتاده آخر 

االمر مغلوب گشته شهادتش بسعى محمد بن عبد الّله بن طاهر دست داد و در همين سال حسن بن 



الزيد الباقرى كه الداعى الى الحق لقب داشت در طبرستان خروج كرده آن مملكت را در حيطه 
ضبط آورد و زمان دولت او نوزده سال امتداد يافته چون درگذشت برادرش محمد قائم مقام شد و 
هژده سال پادشاهى نمود و باالخره بر دست محمد بن هارون كه از امراء عباسيان بود شهيد گشت 

و در سنه احدى و خمسين و مأتين بجهة قتل باغر بعضى از اتراك بى باك لوح دل از محبت 
مستعين پاك ساخته در مخالفت اصرار نمودند و مستعين از سامره به بغداد گريخته معتز را 

بخالفت برداشتند و باتفاق موفق او بظاهر بغداد شتافته مستعين را محاصره كرد و در سنه اثنى و 
خمسين قدوة المحدثين ابو هاشم زياد بن ايوب الطوسى كه ملقب بشغبه صغير بود و ابو بكر محمد 
بن بشار البصرى كه او را بندار ميگفتند از عالم ناپايدار انتقال نمودند و هم درين سال مستعين بنابر 

تكليف بوقاء صغير و وصيف خود را از خالفت خلع كرد و بحكم معتز كشته گشته روى بجهان 
جاودانى آورد و اوقات حياتش سى و پنج سال بود و زمان ايالتش سه سال و نه ماه و در زمان 

 جهانبانى او احمد بن صالح بن شيرزاد پاى بر مسند وزارت نهاد
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 گفتار در ايراد سبب طغيان و مخالفت اتراك و بيان قتل مستعين بسعى آن طايفه بى باك 

در سنه احدى و خمسين و مأتين بر سر مزرعه ميان وصيف و باغر غبار نزاع ارتفاع يافت و چون 
مستعين از باغر بجهت قتل متوكل رنجيده بود جانب وصيف گرفت و باغر با زمزه از دوستان خود 

گفت كه وصيف و بوقا بغايت صاحب وجود شده اند و از ما چندان حسابى برنميدارند بايد كه 
ممد و معاون من باشيد تا مستعين را با اين دو شخص بكشيم و كسى ديگر بر مسند خالفت نشانيم 

و آن جماعت اظهار موافقت كرده كيفيت حال بعرض مستعين رسيد و باغر را طلبيده در سراى 
خالفت محبوس گردانيد و هواداران باغر از مالحظه اين حركت بى طاقت شده در ساعت باصطبل 
خليفه رفتند و دست بغارت و تاراج برآوردند و وصيف بتصور آنكه اگر باغر بضرب تيغ آبدار از 
پاى درآيد غبار فتنه فرونشيند بقتلش مبادرت نمود و خشونت تركان زياده گشته مهم بجائى رسيد 

كه مستعين باتفاق وصيف و بوقا و شاهك از سامره ببغداد گريخت و در خانه محمد بن عبد الّله 
بن طاهر نزول نمود و مخالفان جمعى از رؤساء خود را با برد و قضيب حضرت رسول كه 

مخصوص بخلفاء بود ببغداد فرستادند و بر جرأت خويش اظهار ندامت كرده التماس مراجعت 



مستعين نمودند و محمد بن طاهر ايشانرا اهانت كرده بخوارى بازگردانيد و آن جماعت چون 
بسامره رسيدند و كيفيت حال بعرض ياران خود رسانيدند متفق شده معتز و مؤيد را از زندان بيرون 

آوردند و معتز را بتكفل منصب خالفت عزيز ساخته بغداديان چون اين خبر شنودند اسباب قلعه 
دارى ترتيب نمودند و ابو احمد موفق بموافقت اتراك و فوجى از مردم بى باك بظاهر آن بلده 
شتافته بين الجانبين آتش محاربه و محاصره اشتعال يافت و بعد از كوشش و كشش بسيار آثار 

عجز و انكسار بر صفحات روزگار مستعين پيدا شده وصيف و بوقاء صغير و محمد بن عبد الّله نيز 
دفتر عهد و پيمان او را بر طاق نسيان نهادند و محمد ايلچيان پيش معتز فرستاده پيغام داد كه من 

سعى مى نمايم كه مستعين ترك خالفت گفته با تو بيعت كند مشروط به آنكه امارت بغداد بدستور 
سابق بمن متعلق باشد و مستعين اجازت گذاردن حج يافته بعد از مراجعت در واسط مقيم گردد و 
معتز اين ملتمساترا بسمع رضا اصغا نموده موافق مدعاء محمد بن عبد الّله و بوقا و وصيف مستعين 
را تكلف كردند تا خود را از خالفت خلع نمود و او را بسراى حسن بن سهل حبس فرموده احمد 

بن طولون را بر وى موكل ساختند و بعد از چندگاه معتز مستعين را بسامره طلب داشت و امراء 
بغداد او را بدانجانب روان ساخته شاهك خادم گويد كه من در آن سفر بعمارى مستعين درآمده 

عديل وى گشتم و چون بموضع قاطول رسيديم ديديم كه سواران پيدا شدند مستعين گفت 
ايشاهك نظر كن كه سردار از آنجماعت كيست اگر سعيد حاجب است بدانكه بكشتن من ميآيد 

 شاهك گويد چون احتياط كردم سعيد را در آن ميان ديدم 
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گفتم و الّله كه سعيد رسيد مستعين گفت انا لّله و انا اليه راجعون ايام حيات من بنهايت انجاميد و 
سعيد فى الحال نزديك آمد و مستعين را از عمارى بيرون آورد و تازيانه بر سرش زد آنگاه او را 

 بر قفا انداخته سرش از تن جدا كرد

 ذكر المعتز باهللا ابو عبد الّله بن المتوكل 

اكثر مورخان بر آنند كه معتز موسوم بوده بزبير و زمره نامش را محمد گفته اند و چون معتز بتكفل 
منصب خالفت عزيز گشت محمد بن اسرائيل را از بغداد بسامره طلبيده وزير ساخت و امارت 

بغداد را حسب الوعده بمحمد بن عبد الّله مسلم داشت و در اوائل ايام ايالت خويش قصد وصيف 



و بوقا نموده باالخره بموجب شفاعت محمد بن عبد الّله از سر جريمه ايشان درگذشت آنگاه 
اتراك بعرض معتز رسانيدند كه وصيف و بوقا مدتى مديد برياست ما قيام نموده اند ملتمس آنكه 
ايشانرا از بغداد بسامره طلبيده صاحب مناصب گردانى و معتز در اجابت اين التماس نخست طريق 
تغافل مسلوك داشت اما چون الحاح اتراك از حد اعتدال تجاوز نمود آن عزيز را بسامره آورد و 

مناصبى را كه در زمان مستعين داشتند بديشان تفويض كرد در خالل اين احوال عيسى بن 
فرحانشاه كه از جمله نواب معتز بود معروض داشت كه بسيارى از مردم دم از مودت مؤيد ميزنند 

و تحف و هدايا نزد او ميفرستند و معتز بر برادر متغير شده مبلغ پنج هزار درم كه حاكم ارمنيه 
برسم هديه نزد مؤيد فرستاده بود بستاند و مؤيد پيش موفق از عيسى شكايت كرده موفق تركانرا بر 

قتل عيسى تحريص نمود و عيسى كيفيت حادثه را بعرض رسانيده معتز هردو برادر را محبوس 
گردانيد و بعد از روزى چند فرمانفرمود تا مؤيد را دست و پا بسته در ميان برف انداختند و آب 
خنك بر وى ميريختند تا رخت بقا بباد فنا داد پس پوستين سمور در وى پوشانيده بعلماء و زهاد 
نمود و گفت برادرم باجل طبيعى درگذشته و در ايام ايالت معتز وصيف بزخم تبرزين بعضى از 

اتراك مقتول شده بوقاء صغير كه او را شرانى ميگفتند بحكم معتز شربت فناء آشاميد و اين معنى 
موجب خالف بقيه امراء ترك گشته ترك متابعت معتز گفتند و او را در سنه خمس و خمسين و 
مأتين از حكومت خلع نموده محمد بن واثق را بخالفت برداشتند مدت حيات معتز بروايتى بيست 

و چهار سال بود و زمان ايالتش بعد از خلع مستعين سه سال و شش ماه و بيست و سه روز و اول 
 خليفه ايست كه بر زين مذهب نشست 

 گفتار در ذكر كشته شدن وصيف و بوقا و بيان كيفيت انتقال معتز از عالم فنا بجهان بقا

فضالء مورخين چنين آورده اند كه در ايام دولت معتز روزى فوجى از اهل فرغانه كه بر مملكت 
خليفه مستولى بودند جهة طلب علوفه چهار ماه آغاز غوغا كردند و وصيف با ايشان درشتى نموده 

 گفت خاك خوريد كه حاال زر موجود نيست و بوقاء باتفاق سيما نزد
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معتز رفت و در غيبت ايشان تركان قاصد جان وصيف گشته او را دو زخم زدند و يكى از از 
مقربان وصيف او را برگرفته بخانه خود برد و بوقا و سيما ديرتر از دار الخالفه بيرون آمده تركان 



گمان بردند كه بتهيه اسباب مقابله مشغولى مى نمايند الجرم خاطر بر آن قرار دادند كه نخست مهم 
وصيف را باتمام رسانند و بعد از آن حرب بوقا را پيش نهاد همت گردانند و فى الحال بخانه كه 

وصيف آنجا بود شتافته نخست بزخم تبرزين بازوى او را درهم شكستند پس سرش را از تن جدا 
ساختند و بوقا كه مزاج خليفه را نسبت بخود متغير مى يافت چون اين جرات اهل فرغانه مشاهده 

نمود متوهم گشته در سنه اربع و خمسين و مأتين عنان عزيمت بجانب موصل تافت و غالمان معتز 
سراى او را غارت كرده بعد از انتشار اين خبر بمعتز لشكرى كه در خدمتش بودند متفرق گشتند و 
بوقاء در زورقى نشسته داعيه نمود كه بسامره بازآيد ناگاه وليد مغربى او را ديده مضبوط گردانيد و 
اين خبر را بمعتز رسانيده معتز گفت ويحك سر او را بياور و وليد بموجب فرموده عمل نموده اين 

معنى بر خاطر تركان گران آمد و صالح بن وصيف را سردار خود ساخته بطمع حصول اموال 
احمد بن اسرائيل وزير و جمعى از اهل قلم را گرفتند و در شكنجه كشيدند و چون ازيشان چيزى 

معتد به حاصل نشد بدار الخالفه رفته از معتز علوفه طلبيدند و معتز از انجاح مطلوب آنجماعت 
عاجز گشته صالح بن وصيف و محمد بن بوقا با فوجى از امراء پاى خليفه را گرفته از دار الخالفه 
بيرون كشيدند و در آفتاب نگاهداشتند تا خود را از خالفت خلع كرد آنگاه او را محبوس ساخته 

كس ببغداد فرستادند تا محمد بن واثق را بسامره آوردند و امراء ترك نزد محمد رفته خواستند كه 
با او بيعت كنند گفت تا من معتز را نه بينم باين معنى هم داستان نشوم و معتز را با پيراهنى چركين و 
منديلى بر سر پيش محمد آوردند و محمد بتعظيم او برخاسته و شرط معانقه مرعى داشته از كيفيت 
حادثه استفسار نمود معتز گفت من از عهده تمشيت مهم خالفت بيرون نمى توانم آمد محمد گفت 

اگر ميخواهى من ميان تو و اتراك طرح صلح افكنم جواب داد كه مرا احتياج بمصالحه نيست و 
يقين ميدانم كه ايشان راضى نخواهند شد محمد گفت برين تقدير من از بيعت تو معاف باشم 

گفت بلى آنگاه محمد روى از معتز گردانيده موكالن او را بمجلس بردند و تركان با محمد بيعت 
كرده او را المهتدى بالّله لقب دادند و در آن چند روز طعام بسيار بمعتز عنايت كردند و آب از 

وى بازگرفتند تا رخت بزندان فراموشان كشيد و هم درين سال يعنى سنه خمس و خمسين و ماتين 
زبده ارباب حديث حافظ ابى محمد بن عبد الّله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندى 
الدارمى متوجه عالم عقبى گرديد در تصحيح المصابيح مسطور است كه والدت دارمى در سنه 

احدى و ثمانين و مائه اتفاق افتاد و او را در علم حديث آن مرتبه دست داد كه در پانزده حديث 



ميان او و حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم زياده از سه كس واسطه نيست و صحيح دارمى 
 داخل صحاح عشره است و مدفنش بلده فاخره سمرقند
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 ذكر المهتدى باهللا ابو عبد الّله محمد بن الواثق 

چون مهتدى بر مسند خالفت نشست اظهار زهد و صالح كرده ابواب فسق و فساد بربست و تقليد 
عمر بن عبد العزيز فرموده در امر معروف و نهى از منكر مبالغه نمود و اوانى طال و نقره را كه در 

خزانه بود درهم شكسته مردم را از غنا و شراب منع فرمود و گنبدى عالى مبنى بر چهار در عمارت 
كرده آنرا قبة المظالم نام نهاد و هرروز بنفس خويش آنجا نشسته مهمات خاليق را فيصل ميداد و 
در ايام ايالت او منصب امير االمرائى بر موسى بن بوقاء الكبير قرار يافت و صالح بن وصيف كشته 

گشته بعالم آخرت شتافت و خروج زنگيان بصره و اتفاق ايشان بر خالفت على بن محمد بن احمد 
العلوى كه او را صاحب الزنج گويند در ايام حكومت مهتدى واقع گرديد و خلع و قتل مهتدى 

بسبب مخالفت اتراك در ماه رجب سنه ست و خمسين و مأتين بوقوع انجاميد مدت حيات مهتدى 
 بقولى سى و نه سال بود و زمان فرمان فرمائى او يازده ماه و هفده روز

گفتار در بيان وصول موسى بن بوقاء الكبير بسرمن راى و ذكر كيفيت انتقال صالح بن وصيف و 
 مهتدى بسراى عقبى 

جمعى كثير از مورخان نحرير تحرير فرموده اند كه موسى بن بوقاء الكبير كه در زمان معتز با 
لشكرى گران از بغداد بجنگ حسين بن زيد العلوى رفته بود در طبرستان باستعمال تيغ تيز قيام 

مى نمود چون كيفيت خلع و فوت معتز را شنود عنان مراجعت معطوف داشته متوجه سامره گشت 
و بعد از قرب وصول او صالح بن وصيف از انتقام انديشيده در گوشه مخفى گرديد و موسى 

بعظمت هرچه تمامتر بدار الخالفه درآمده و با خليفه بيعت نموده جاسوسان برگماشت تا صالح بن 
وصيف را پيدا كردند و در آن زمان كه او را از زاويه اختفا بيرون آورده بمنزل موسى مى بردند 
جمعى باستقبال آمده سرش از تن جدا ساختتند و در ايام دولت مهتدى فى اواخر سنه خمس و 
خمسين و مأتين زنگيانى كه اكثر ايشان مماليك اهل بصره بودند باهم اتفاق نموده رقبه از ربقه 



رقيت خواجگان خود بيرون آوردند و على بن محمد بن احمد العلوى را بخالفت برداشته خروج 
نمودند و بر بصره و ابلة و بعضى ديگر از قرى و قصبات عراق عرب استيالء يافته فتنه ايشان مدت 

چهارده سال ممتد گشت و مهم صاحب الزنج در زمان معتمد بسعى موفق از هم گذشت نقلست 
كه مهتدى بنابر كمال صالح و ميل بتمهيد بساط عدل و انصاف ميخواست كه بر شحات سحاب 

تدبير آتش اغتشاش تركانرا منطفى گرداند و اتراك اين معنى را فهم كرده در ماه رجب سنه ست 
و خمسين و مأتين باغواء اوالد متوكل مسلح و مكمل گشتند تا خليفه را از ميان بردارند و مهتدى 

 با جمعى كه با او اتفاق داشتند بميدان قتال شتافته بنفس خود چند
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نفر از ايشان را قتيل گردانيد اما باالخره اسير و دستگير شده بنابر تكليف امراء ترك ترك خالفت 
گفت و همان زمان بزخم تيغ ايشان مقتول گشت و هم درين سال در شب عيد فطر ابو عبد الّله 

محمد بن اسمعيل البخارى وفات يافت و هو محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن يزدرية بن المغيرة بن 
االحنف الجعفى در تصحيح المصابيح مسطور است كه والدت بخارى در روز سيزدهم شوال سنه 

اربع و تسعين و مائه روى نمود و جد اعلى او مغيره مجوسى بود و بر دست يمان الجعفى كه در 
بخارا منصب حكومت داشت مسلمان گشت و بدو منسوب شد و محمد بن اسمعيل در ده سالگى 

بطلب علم اشتغال نموده در اندك زمانى بمزيد دانش از اكثر علما امتياز يافت و جهت سماع 
حديث بخراسان و عراقين و مصر و شام و حجاز شتافت از وى منقولست كه گفت صد هزار 

حديث صحيح و دويست هزار حديث غير صحيح ياد گرفتم و صحيح خود را در شانزده سال 
تصنيف كردم و ننوشتم حديثى مگر آنكه پيش از آن غسل نمودم و دو ركعت نماز گذاردم از 

غرائب آنكه بخارى همچنانكه بدست راست كتابت ميكرده بدست چپ نيز خط مينوشته و 
چنانچه مذكور شد محمد بن اسمعيل در شب عيد فطر سنه مذكوره فوت گشت و در روز عيد 

فطر كه شنبه بود در خرتنك كه قريه ايست در دو فرسخى سمرقند مدفون شد و او را بيست و دو 
حديث ثالثى است و اعداد احاديث صحيح او هفت هزار و دويست و پنج است و در سنه سبع و 
خمسين و ماتين شيخ ابو الحسن سرى السقطى از عالم انتقال نمود مدت عمرش نود و هشت سال 

 بود



 ذكر المعتمد على اللّه ابو العباس احمد بن المتوكل 

اتراك بى باك پس از آنكه مهتديرا دفين مطموره خاك ساختند و دست بيعت باحمد بن متوكل 
داده او را المعتمد على الّله لقب نهادند و چون معتمد بر مسند ايالت متمكن گشت كرت ديگر 

بغداد را دار الخالفه گردانيده از سامره بازپرداخت و جميع مهمات ملك و مال را براى برادر خود 
موفق مفوض ساخت و در ايام حكومت معتمد رواج و رونقى در امور مملكت پيدا شد و تركان 

بدستور پيشتر مجال استيال نيافتند و او خليفه اى بود بعيش و عشرت معشوق و بوقوف در علم 
موسيقى موصوف اكثر اوقات با اهل سازوآواز صحبت داشتى و همواره همت بر ترتيب اصناف 

خمور و مسكرات گماشتى و او را از منصب خالفت جز نامى نبود و كليات و جزئيات مهمات را 
برادرش موفق سرانجام مى نمود خروج يعقوب بن ليث صفار در ديار خراسان و سجستان در زمان 
دولت او بوقوع انجاميد و كشته شدن صاحب الزنج در اوان ايالت او واقع گرديد و در ماه رجب 

سنه تسع و سبعين و ماتين علت خناق بر معتمد استيال يافت و در همان ماه بهمان مرض بعالم عقبى 
شتافت زمان حياتش بروايت اكثر پنجاه سال و شش ماه بود و اوقات حكومتش بيست و سه سال و 
عبد الّله بن يحيى بن خاقان و حسن بن مخلد و سليمان بن وهب و صاعد بن مخلد در ايام خالفت 

معتمد بنوبت متصدى امر وزارت بودند و كما ينبغى باستمالت سپاهى و رعيت قيام و اقدام 
 مى نمودند
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گفتار در ذكر مجملى از وقايع زمان خالفت المعتمد على الّله و بيان وفات زمره از علماء 
 فضيلت پناه 

چون خبر استعالء لواء دولت صاحب الزنج مكررا ببغداد رسيد فى سنه ثمان و خمسين و مأتين 
معتمد برادر خود موفق را با مفتح ترك بدفع فتنه او مامور گردانيد و ايشان بجانب بصره شتافته بين 

الجانبين محاربه عظيم اتفاق افتاد و مفتح در معركه كشته گشته موفق روى بواسط نهاد و از آنجا 
بهريو االسد رفته در آن منزل بحسب تقدير بعضى از لشكريان او بچنگ گرگ اجل گرفتار 

گشتند و موفق با وجود آن حال بار ديگر اسباب قتال بهم رسانيده بحرب زنگيان شتافت و باز 
منهزم شده بموضع باد آورد رفت و در باد آورد آتش در معسكر او افتاده جهات بسيار بباد فنا 



نابود گرديد الجرم موفق از راه واسط بدار الخالفه مراجعت كرد و هم درين سال احمد بن سنان 
القطان الواسطى صاحب مسند و ابو مسعود و احمد بن الفرات الرازى كه او نيز در علم حديث 
مهارت كامل حاصل داشت چنانچه بروايت شيخ جزرى هزارهزار و پانصد هزار حديث بقيد 
كتابت در آورده بود وفات يافتند و هم درين سال يحيى بن معاذ الرازى كه از مشاهير مشايخ 

اسالم است از عالم محنت فرجام برياض دار السالم خراميد و آن جناب در وعظ مهارت بى نهايت 
داشت چنانچه يوسف بن حسين رازى گفته است كه در صد و بيست بلده بخدمت علماء و حكماء 
و مشايخ رسيده هيچ كس را قادرتر بر سخن از يحيى بن معاذ رازى نديدم و در سنه تسع و خمسين 

و ماتين ابراهيم بن يعقوب الجرجانى و محمود بن ابراهيم بن سميع الدمشقى كه هريك از علوم 
مختلفه تصانيف دارند فوت شدند و در سنه احدى و ستين و ماتين مسلم بن الحجاج القشيرى 

النيشابورى بجهان جاودانى انتقال فرمود و هو ابو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن 
كوشاد القشيرى در تصحيح المصابيح مسطور است كه والدت مسلم در سنه اربع و مأتين روى 

نمود و بعضى در سنه ست و مأتين گفته اند و او در خراسان از يحيى بن يحيى و اسحق بن راهويه 
استماع حديث كرد و در رى از محمد بن مهران الجمال و در عراق از احمد بن حنبل و در حجاز 
از سعيد بن منصور و در مصر از عمرو بن شوار و اعلى ما وقع له اسنادان بينه و بين النبى صلى الّله 
عليه و سلم اربعة رجال و ذلك فى نيف و ثمانين حديثا توفى عشية يوم االحد و دفن يوم االثنين 

فى خمس و العشرين من شهر رجب فى السنة المذكوره بظاهر مدينه نيسابور) در تاريخ امام يافعى 
مذكور است كه مسلم صحيح خود را از سيصد هزار حديث مسموعه تصنيف نمود و ميان علماء 
اهل سنت در باب تفضيل صحيح بخارى و مسلم اختالفست و مشهور آنست كه كتاب البخارى 
افقه و كتاب مسلم احسن سياق للروايات و الّله تعالى اعلم و هم درين سال ابو الحسن احمد بن 

سليمان الزهادى كه در سلك اعاظم علماء انتظام داشت دست از مزخرفات دنيوى بريده بمنزهات 
 اخروى پيوست 
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و در همين سال معتمد پسر خود جعفر را ولى عهد كرده المفوض الى الّله لقب داد و مقرر فرمود 
كه بعد از جعفر برادرش ابو احمد والى باشد و او را ملقب بالناصر الدين الموفق گردانيد و در سنه 

اثنين و ستين و ماتين يعقوب بن ليث كه با خليفه مخالفت مى نمود بعد از تسخير عراق عجم متوجه 



بغداد گشت و موفق باستقبال يعقوب شتافته در قريه قاطول بين الجانبين قتال دست داد و هزيمت 
بطرف يعقوب افتاد و هم درين سال يعقوب بن ابى شيبة البصرى كه در سلك علماء فن حديث 

منتظم بود و مسندى تصنيف نمود كه از آن بزرگتر مسندى محرر نگشته از عالم رحلت فرمود و 
در سنه اربع و ستين و ماتين ابو العباس بن الموفق با دو هزار سوار جرار بفرمان معتمد بعزم رزم 

صاحب الزنج در حركت آمد و در نواحى واسط سه نوبت بين الجانبين محاربت وقوع يافته هربار 
نسيم نصرت بر پرچم علم ابو العباس و زيد و خلقى كثير در آن معارك بر خاك هالك افتادند و 

بعد از ان صاحب الزنج در موضعى حصين نشسته مسرعان باطراف و جوانب فرستاد تا سپاه او را 
مجتمع گردانند و اين خبر بسمع موفق رسيده بحمايت پسر از بغداد متوجه واسط گشت و در يك 
فرسخى آن بلده پدر و پسر بيكديگر پيوسته بظاهر شهرى كه صاحب الزنج آنرا منيعه نام نهاده بود 
رفتند و بعد از محاصره قهرا قسرا منيعه را مسخر ساخته سپاه بغداد بنياد غارت و تاراج نمودند و از 

زنگيان زمره خود را در آب انداخته طايفه به بيشها گريخته و موفق از نسوان مسلمانان كه در دست 
زنگيان اسير بودند قرب پنج هزار در منيعه تسليم مردم خويش نمود كه بقرابتان ايشان رساند القصه 
مدتى مديد ميان موفق و صاحب الزنج نايره قتال و جدال اشتعال داشت و باالخره در حدود اهواز 

فى شهر صفر سنه ست و سبعين و ماتين صاحب الزنج شكستى فاحش يافته خواص اصحاب از وى 
روى گردان شدند و او هم همچنان در معركه ثبات قدم نموده لوازم شجاعت و مردانگى بظهور 

ميرسانيد و هر چند مردم موفق امان بر وى عرض ميكردند بسمع قبول نمى شنيد تا وقتيكه بواسطه 
وفور زخم نيزه و شمشير از پاى درافتاد و شخصى از بغداديان سرش از تن جدا كرده موفق آن سر 

را همراه پسر بدار السالم فرستاد در تاريخ گزيده مسطور است كه صاحب الزنج برقعى لقب 
داشت و بروايتى روستائى بچه بود و در صغر سن پدرش فوت شده مادرش را يكى از سادات 

بحباله خويش درآورد بنابرآن خود را بسادات نسبت ميكرد و العلم عند الّله تعالى و در همين سال 
ابو ابراهيم اسمعيل بن يحيى بن اسمعيل المزنى در مصر بعالم جاودانى انتقال نمود و او از اكابر 

اصحاب امام شافعى بود چنانچه روزى آن امام عاليمقام فرمود كه ابو ابراهيم ناصر مذهب منست و 
در سنه خمس و ستين و ماتين على بن حرب الطائى الموصلى صاحب المسند كه در علم اخبار 

مهارت بسيار داشت از عالم ناپايدار انتقال نمود و در سنه ست و ستين و ماتين شيخ ابو حفص بن 
مسلم حداد نيشاپورى بعالم آخرت شتافت و قبرش در آن واليت بغايت مشهور است و در سنه 



ثمان و ستين و ماتين صاحب تاريخ مرو ابو الحسن احمد بن سيار المروزى وفات يافت و در سنه 
 تسع و ستين 
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و ماتين عاصم االصفهانى بجهان جاودانى شتافت و در همين سال داود بن خلف االصفهانى كه در 
علم حديث و فقه شافعى بغايت ماهر بود و فقه را از اسحق بن راهويه و ابى ثور اخذ فرمود و در 

زهد درجه كمال داشت و در فضايل امام شافعى رضى الّله عنه دو رساله بر صحائف روزگار 
نگاشته از عالم ناپايدار بدار القرار شتافت و در سنه اثنين و سبعين و ماتين احمد بن رستم صاحب 
مسند فوت شد و در سنه ثلث و سبعين و ماتين ابن ماجه در سنه خمس و ماتين متولد شد و چون 

بسن رشد و تميز رسيد در تحصيل علم حديث متوجه اقطار آفاق گشته در آن مساعى باب جميله 
بتقديم رسانيد و او را استماع احاديثى كه ميان او و حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم سه كس 
واسطه اند ميسر شد و بعرف محدثين آن احاديث را احاديث ثالثيه گويند و بروايتى در همين سال 

شيخ ابو محمد سهل بن عبد الّله تسترى عالم فانى را وداع كرد در نفحات ازدى منقولست كه 
گفت سه ساله بودم كه شب زنده ميداشتم و در نماز گذاردن احال خود محمد بن سوار 

مى نگريستم و الّله تعالى اعلم و در سنه خمس و سبعين و ماتين ابو داود كه يكى از صحاح سته 
مصنف اوست وفات يافت و هو سليمان بن اشعث بن اسحق بن بشير االزدى السجستانى والدت ابو 

داود در سنه اثنين و مأتين اتفاق افتاد و او در ايام تحصيل جهت تحقيق ضعف و صحت احاديث 
نبويه باطراف بالد رفته از علماء عراقين و جزيره و شام و مصر و حجاز استماع حديث كرد و در 

تصحيح المصابيح از ابو بكر بن محمد واسر مرويست كه گفت شنيدم از ابو داود كه ميگفت 
كتابت نمودم من از رسول صلى الّله عليه و سلم پانصد هزار حديث و از آنجا چهار هزار و هشتصد 
حديث انتخاب كرده در كتاب سنن مندرج گردانيدم و الّله اعلم و در سنه سته و سبعين و مأتين ابو 

عبد الرحمن تقى بن مخلد االندلسى كه يكى از علماء فن تفسير و حديث است و در اين باب 
تاليفات دارد وفات يافت و هم درين سال صاحب تصانيف ابو محمد عبد الّله بن مسلم بن قتيبه 

بعالم آخرت شتافت و در سنه سبع و سبعين و ماتين سفيان النسوى صاحب المشيخة و التاريخ 
برياض اخروى انتقال نمود و در همين سال ابو عبد الّله مختار بن محمد بن احمد الهروى كه جامع 
علوم صورى و معنوى بود از منازل دنيوى بدرجات اخروى انتقال فرمود و مزار فيض آثارش سبز 



خيابان هراتست و مردم روزهاى سه شنبه بزيارت آن مرقد منور فايض ميگردند و در سنه ثمان و 
سبعين و مأتين ابو احمد موفق بن متوكل در سن چهل و هفت سالگى از عالم رحلت فرمود و 

اهالى دار السالم بنابر اشارت معتمد با ابو العباس بن موفق بيعت كردند كه بعد از مفوض بن معتمد 
امر خالفت باو مفوض باشد و او را المعتضد بالّله لقب دادند و در سنه تسع و سبعين و مأتين ابو 

بكر احمد بن ابى خثمه زهير بن حرب صاحب تاريخ روى بعالم آخرت نهاد و شب دوشنبه 
سيزدهم رجب همين سال بمدينة الرجال وفات ابو عيسى محمد بن عيسى بن سودة بن موسى بن 
الضحاك الترمذى الضرير كه در سلك جماهير اهل حديث انتظام دارد و جامع او داخل صحاح 

 سته 
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است اتفاق افتاد در تصحيح المصابيح مسطور است كه (و اعلى ما وقع له اسناد حديث واحد وقع 
بينه و بين النبى صلى الّله عليه و سلم ثلثة رجال) و هم درين سال معتمد جشنى عظيم ترتيب نموده 

علماء و قضاة و اركان دولت را احضار فرمود و پسر خويش مفوض را گفت تا خود را از 
واليت عهد خلع كرد آنگاه المعتضد بالّله را بى واسطه ولى عهد گردانيد و در ماه رجب همين سال 
معتمد متوجه عالم عقبى گرديد در روضة الصفا مسطور است كه سبب وفاتش آن بود كه روزى 

در كنار شط در اكل طعام و شرب شراب افراط نمود و بمرض خناق مبتال گشت و بقول ابن 
 جوزى بعلت فجاة درگذشت و العلم عند الّله تعالى 

 ذكر المعتضد باهللا ابو العباس احمد بن الموفق ابن المتوكل 

بروايت معتمد معتضد در ايام ايالت معتمد شبى در خواب ديد كه شخصى بر كنار دجله ايستاده 
هرگاه دست بسوى شط دراز كردى جميع آب در مشت او مجتمع گشتى و چون كف بگشادى 

آب بدستور معهود روان شدى در آن اثنا آنشخص از معتضد پرسيد كه مرا مى شناسى جواب داد 
كه نى فرمود كه منم على بن ابى طالب مى بايد كه چون خالفت بتو رسد در حق اوالد من نيكوئى 

كنى بناء على هذا چون معتضد بر سرير حكومت نشست سادات عظام را مشمول نظر انعام و 
احسان گردانيد و درباره ايشان اصناف الطاف بتقديم رسانيد در روضة الصفا مسطور است كه والى 

طبرستان محمد بن زيد العلوى هرسال سى هزار دينار ببغداد نزد تاجرى مى فرستاد كه بر علويان 



تقسيم نمايد نوبتى شحنه بغداد از اين معنى وقوف يافته آن وجه را از قاصد بستاند و كيفيت حال 
را بعرض معتضد رساند معتضد باسترداد آن فرمان داده گفت من شبى بخواب ديدم كه بجائى 
ميروم ناگاه بجسرى رسيده مشاهده نمودم كه شخصى بر سر آن جسر نماز ميگذارد و بخاطرم 

گذشت كه آن شخص مردم را از عبور مانع خواهد شد و چون از نماز فارغ گشت پيش رفته سالم 
كردم و او بيلى بمن داده گفت خاك اين زمين را بركن و چون بيلى چند زدم گفت ميدانى كه 

من كيستم گفتم نى گفت من على بن ابى طالبم و بعدد هربيلى كه بر زمين زدى يكى از اوالد تو 
خالفت خواهند كرد مى بايد كه رنج باوالد من نرسانى و فرزندان خود را وصيت نمائى كه ايشانرا 

نيازارند آنگاه راه داد تا از جسر بگذشتم بصحت پيوسته كه معتضد بصفت شجاعت و جالدت 
اتصاف داشت و بر سفك دماء حريص بوده هرگز هيچ مجرمى را لحظه زنده نمى گذاشت و بقدر 

امكان بخل و امساك مى ورزيد و در هيچ وقتى رحم و رافت پيرامن خاطرش نميگرديد 
گناه كارانرا بعقوبات متنوعه قتل مى نمود و بصحبت نسوان و عمارت اظهار ميل و رغبت ميفرمود و 

خروج ابو سعيد جبائى و قرمطيان در ايام دولتش بوقوع انجاميد و فوتش در اواخر سنه تسع و 
ثمانين و مأتين واقع گرديد اوقات حياتش چهل و نه سال بود و زمان اقبالش نه سال و نه ماه و 

كسرى بوزارتش عبد الّله بن سليمان اشتغال داشت و آن وزير در ايام اختيار نقش رعيت پرورى بر 
 لوح ضمير مى نگاشت 
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گفتار در بيان شمه از احوال زمان اقبال المعتضد باهللا و بيان خروج ابو سعيد جبائى باستظهار 
 قرمطيان گمراه 

در روضة الصفا از مروج الذهب منقولست كه در سنه ثلث و ثمانين و مأتين شخصى مصور بصور 
مختلفه در اوقاتى كه ابواب دار الخالفه مسدود مى بود بر معتضد ظاهر مى شد گاهى در لباس 

رهبانان با محاسن سفيد و احيانا در صورت جوانان ماه روى چون خورشيد نوبتى در كسوت تجار 
و كرتى درزى شجعان جالدت آثار و هرگاه آن پيكر جلوه گر مى گشت خدام دار الخالفه را 

ميرنجانيد و اين معنى موجب تحير معتضد گشت و چون اين قضيه غريبه شهرت يافت هركس در 
آن باب سخنى گفت جمعى بر زبان آوردند كه آن شخص شيطانى است بارد قاصد ايذاء و اضرار 



معتضد و بعضى گفتند جنى است مؤمن كه خود را باين صور مى نمايد تا خليفه ترسيده از اعمال 
نكوهيده توبه فرمايد و زمره اظهار كردند كه يكى از خدام معتضد معتقد و متعلق بعضى از جوارى 
حرم سراى خالفت است و آن خادم دست در نير نجات و طلسمات حكما زده بآن هيئت برمى آيد 

و معتضد ازين قضيه مضطرب شده رجوع باهل عزايم نمود و قاصد جان فوجى از كنيزكان 
حرم سرا گشته جمعى را بتيغ آبدار بگذرانيد و بعضى را در دجله انداخته غريق آب فنا گردانيد و 
در همين سال احمد بن عمرو بن الضحاك البصرى كه در اصفهان قاضى بود و در اصناف علوم 
تصنيفات نمود از عالم انتقال فرمود و در سنه اربع و ثمانين و مأتين معتضد قصد كرد كه خطبا را 

بلعن معاويه بن ابى سفيان مامور گرداند عبد الّله بن سليمان كه منصب وزارت داشت بعرض 
رسانيد كه اگر بر رؤس منابر معاويه را لعنت كنند عوام الناس در اضطراب آيند و متعصبان تهييج 
فتنه نمايند معتضد بتدبير وزير ملتفت نشده فرمود كه صحيفه را كه مأمون در معايب معاويه قلمى 
كرده بود حاضر ساختند و فرمود كه آنرا بر مردم خوانند وزير با يوسف بن يعقوب قاضى گفت 

كه خليفه را ازين انديشه بگذران كه مبادا غبار آشوب ارتفاع يابد و قاضى معتضد را گفت كه اگر 
عوام بر مضمون اين صحيفه مطلع شوند و مكنون خاطر خطير امير المؤمنين را نسبت بمعاويه بدانند 

در حركت آيند معتضد جواب داد كه من ايشانرا بضرب شمشير تسكين دهم قاضى گفت با آل 
ابى طالب چه خواهى كرد كه درين صحيفه مناقب و مفاخر آن طايفه مسطور است و چون آن 

سخنان بمسامع طوايف انسان رسد بخدمت ايشان ميل نمايند و آن قوم دلير گشته طالب خالفت 
گردند و ازينجهت اختالل باحوال مملكت راه يابد و اين سخن مؤثر افتاده معتضد از سر داعيه كه 

داشت درگذشت و بروايتى در سنه خمس و ثمانين و مأتين شيخ ابو سعيد خراز متوجه عالم 
آخرت گشت نام شيخ ابو سعيد احمد بن عيسى است و او بغدادى االصل بود نوبتى موزه 

ميدوخت و بازميگشاد گفتند چرا چنين ميكنى جواب داد كه نفس خود را مشغول ميكنم پيش از 
 آنكه او مرا مشغول گرداند و چون خرز در لغت دوختن موزه است بخراز ملقب 
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گشت و در سنه سته و ثمانين و مأتين ابو سعيد جبائى سرخيل قرمطيان گشته خروج كرد و هركس 
از مسلمانان بدستش افتاد از پاى درآورد تبيين اين احوال را كلك شيرين مقال برين منوال تقرير 

مى نمايد كه قرامط جماعتى اند كه بحسب ظاهر خود را از اسمعيليه مى شمارند و بامامت محمد بن 



اسمعيل بن جعفر الصادق رضى الّله عنه اعتراف دارند و باطنا اعتقاد ايشان ابطال شريعت خير العباد 
و محض الحاد است زيرا كه قرمطيان مانند ملحدان اكثر محرمات را حالل پندارند و نماز را 

عبارت از اطاعت امام معصوم دانند و گويند زكوة كنايت از آنكه خمس بامام دهند و نگاهداشتن 
اسرار را صوم خوانند و افشاء راز را زنا دانند و مع ذلك دعوى كنند كه ماليكه پيشوايان مااند و 

جنيان مخالفان ما و چون در بدايت حال يكى از كالنتران ايشان خط را مقرمط مى نوشت لفظ 
قرامطه بر آن طايفه اطالق يافت و بروايتى كه در تحفة الملكيه مسطور است بانى آن مذهب باطل 
عبد الّله بن ميمون القداح است كه از اهل اهواز بود و بدعوى آنكه من وصى محمد بن اسمعيل ام 

بسيارى از خاليق را اضالل نمود و قرمطيان در زمان هارون الرشيد با مأمون على اختالف الروايتين 
بر سبيل خفيه آغاز دعوت كردند و بتدريج مردم بسيار آن مذهب اختيار نموده لوازم متابعت 

بجاى آوردند و در سنه احدى و ثمانين و مأتين يكى از اعيان آن طبقه كه يحيى بن ذكروية بن 
مهرويه نام داشت بقطيف رفته در منزل على بن معلى كه كالنتر آن ديار بود نزول نمود و اظهار 
كرد كه مرا امام محمد مهدى برسالت فرستاده و زمان ظهور آنحضرت نزديك است و جمعى 
كثير از مردم قطيف و بحرين سر بحيز مطاوعت يحيى درآوردند و از جمله آن طايفه يكى ابو 
سعيد جبائى بود و جبائه كنايت از قريه ايست كه بر ساحل بحر فارس احداث يافته القصه چون 

يحيى چند روزى باضالل متوطنان قطيف و بحرين پرداخت مدتى در گوشه پنهان شد و بار ديگر 
ظاهر گشته مكتوبى بمتابعان خود نمود و گفت اين كتابت صاحب الزمان است بسوى شما و 

مضمون آن خط مزور اين بود كه دست از دامان متابعت يحيى بازمداريد و هريك شش دينار و 
چهار دانگ نزد ما فرستيد و يحيى آن وجه را بحصول موصل گردانيده كرت ديگر غيبت نمود و 

پس از چندگاه باز پيدا شده رقعه ديگر آورد كه مردم خمس اموال خود بدو دهند در آن اثنا 
روزى بخانه ابو سعيد جبائى رفت و ابو سعيد بلوازم ضيافت پرداخته منكوحه خويش را بخلوتخانه 

او فرستاد و حاكم بحرين ازين واقعه خبر يافته يحيى را بگرفت و تاديب بليغ نموده تشهير فرمود 
آنگاه ابو سعيد و يحيى از آن واليت بيرون رفته يحيى ببنى كالب خراميد و ابو سعيد جمعى كثير 
از قرامطه را تابع خود گردانيده در سنه مذكوره لشكر بقطيف كشيد و آن ديار را قهرا قسرا گرفته 

بسيارى از اهل اسالم بكشت و در اوائل ربيع االول سنه سبع و ثمانين و ماتين بنواحى هجر تاخته از 
مراسم قتل و غارت دقيقه نامرعى نگذاشت آنگاه رايت عزيمت بصوب بصره برافراشت و چون 



اين خبر بسمع معتضد رسيد عباس بن عمر القموى را با فوجى از سپاه بغداد بدفع شر او فرستاد و 
 بين الجانبين محاربه دست داده ابو سعيد ظفر يافت و عباس با هفتصد
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نفر اسير گشته ابو سعيد او را از سخط خويش ايمن گردانيد و ساير اسيرانرا بتيغ بگذرانيد عبد 
الواحد هاشمى از عباس روايت كند كه گفت چون دست گير گرديدم طمع از زندگانى بريدم و 

ابو سعيد مرا محبوس گردانيده پس از روزى چند پيش خود طلبيده گفت كه اگر عهد ميكنى 
آنچه با تو بگويم بى زياده و نقصان بسمع معتضد رسانى ترا ميگذارم واال ميكشم عباس گويد كه 

سوگند بر زبان آوردم كه هرچه فرمائى معروض خليفه گردانم ابو سعيد گفت با معتضد بگوى كه 
من مردى ام در بيابان نشسته و باندك چيزى قناعت كرده شهرى از تو نگرفته ام و در ملك تو 

نقصى پيدا نكرده بخدا سوگند كه اگر جميع سپاه خود را بجنگ من فرستى بر ايشان غالب آيم 
زيرا كه لشكريان من بمحنت و بال خو كرده اند و سپاه تو در غايت تنعم روزگار گذرانيده اكنون 

كه بنابر فرموده تو قطع صحرا و بيابان نموده در نهايت ماندگى بمن رسند زود منهزم شوند بلكه 
اكثر از دست من جان نبرند و بر تقديرى كه بسيار باشند و نگريزند من در ابتداء از پيش ايشان 

بگريزم و هرگاه فرصت يابم شبيخون بر سر آن طايفه برم غرض آنكه در منازعتى كه با من ميكنى 
و لشكر ميفرستى ترا نفعى نيست بلكه ضرر مقرر است بايد كه من بعد در قصد عرض خويش سعى 

ننمائى و دست ازين كوشش بى فايده بازدارى عباس گويد كه چون ابو سعيد سخن تمام كرد مرا 
اجازت داد و من ببغداد رفته سخنان او را بى زياده و نقصان بعرض معتضد رسانيدم و معتضد بعد از 
آن نام قرمطيان نبرد مگر در اوائل سنه تسع و ثمانين و مأتين كه شنيد كه فوجى از ايشان در سواد 

كوفه باضالل خاليق مشغول اند آنگاه سرهنگى را بجنك آنجماعت فرستاد و آن سرهنك 
قرميطان را گريزانيد و يكى از رؤساء ايشانرا گرفته نزد معتضد آورد و معتضد از اصول مذهب 

قرامطه پرسيد آنشخص گفت كه تو از امرى سؤال مى نمائى كه متعلق بتو نيست خليفه گفت آن 
امر كدامست جواب داد كه رسول صلى الّله عليه و سلم بدار بقا خراميد جدت عباس دعوى 

خالفت نكرد و مردم بابو بكر صديق رضى الّله عنه بيعت كردند و بعد از وى امير المؤمنين عمر 
خليفه شد و او در حين سكرات مهم خالفت را بشورى حواله كرده عباس را دخلى نداد بنابرآن 

اعتقاد ما آنست كه ترا از خالفت نصيبى نيست معتضد از شنيدن اين سخن در غضب رفته قرمطى 



را بعقوبت هرچه تمامتر بكشت و در سنه مذكوره ابو على حسين بن محمد القبائى مؤلف تاريخ 
نيشاپور كه در علم حديث نيز مسندى دارد وفات يافت و در ربيع االخر همين سال معتضد ولد 

 خود على را كه مكتفى لقب داشت ولى عهد كرده بعالم آخرت شتافت 

 ذكر المكتفى باهللا ابو محمد على بن المعتضد

در زمانى كه معتضد از عالم انتقال نمود مكتفى در رقه بود و چون خبر واقعه پدر را شنود ببغداد 
آمده خاليق با او بيعت كردند و مكتفى طوائف انام را بانعام و احسان فراوان نوازش فرموده 

 محبتش در دلها قرار گرفت و در ايام دولت مكتفى 
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حسين بن ذكرويه قرمطى كه ملقب است بصاحب الشامه بر بعضى از بالد شام استيال يافت و بلوازم 
قتل و غارت قيام نمود اما آخر االمر بسعى محمد بن سليمان كه از اعيان امراء مكتفى بود كشته 

گشت و بعد از قتل او قرامطه نزد پدرش رفته در راه مكه مباركه آغاز فتنه و فساد كردند و ايضا 
بنابر توجه خاطر مكتفى فى سنه اربع و تسعين و مأتين مهم ذكرويه بكفايت اقتران يافت و در ذى 

قعده سنه خمس و تسعين مكتفى نيز بعالم آخرت شتافت اوقات حياتش سى و سه سال بود و زمان 
 ايالتش شش سال و شش ماه و قاسم بن عبيد الّله وزارتش مى نمود

 گفتار در بيان استيالء قرمطيان بر بعضى از بالد اسالم و ذكر وقوع قتل و غارت در ديار شام 

چون يحيى بن ذكرويه از قطيف و بحرين بميان اعراب بنى كلب رفت و آن قبيله را بمذهب 
قرامطه دعوت نمود فرقه از آنجماعت متابعتش اختيار كردند و باتفاق روى توجه بواليت شام 

آوردند و مكتفى كفايت مهم ايشان را پيش نهاد همت ساخته در سنه تسعين و مأتين سپاهى 
بدانجانب فرستاد و بين الجانبين محاربات بوقوع انجاميده در بعضى از آن معارك يحيى از لباس 

حيات عارى گشت و قرمطيان برادرش حسين را برياست برداشتند و حسين دعوى كرد كه من از 
اوالد عبد الّله بن محمد بن اسمعيل بن جعفر صادق ام و ابن عم خويش عيسى را مدثر نام نهاد 

ميگفت مدثر كه در قرآن وارد است كنايت از عيسى است و يكى از غالمان خود را مطوق 
خوانده قتل اسيران مسلمانانرا باو تفويض كرد و اكثر واليات شام را مسخر ساخته فرمود كه او را 



امير المؤمنين گويند و مقصود از صاحب الشامه در كالم ارباب اخبار حسين بن ذكرويه است و 
صاحب الشامه يكى از امراء خود را صاحب الحال نام نهاده بجانب بعلبك فرستاد و صاحب الحال 

بعلبك را گرفته در آن ديار قتل عام كرد و همچنين بديگر ثغور شام شتافته بر هرجا مستولى شد 
همان فعل بجاى آورد و در طبريه در آن امر بمرتبه مبالغه نمود كه زنان و كودكان شيرخواره را 
شربت فنا چشانيد الجرم طرق و مسالك مسدود شده نفير عام بعوج فلك فيرزه فام رسيد و چون 

كيفيت حالرا مكتفى شنيد در دوم رمضان سال مذكور با قريب صدهزار كس از راه موصل متوجه 
شام گشت و بعد از آنكه برقه نزول نمود محمد بن سليمانرا با سپاه گران در مقدمه روان كرد و 

محمد در دوازده فرسخى حماة بصاحب الشامه رسيد و او را منهزم گردانيده متعاقب در حركت 
مسارعت نمود و پس از جست وجوى و تك وپوى در يكى از اعمال فرات صاحب الشامه را با 

سيصد و شصت كس كه مدثر و مطوق از آنجمله بودند اسير ساخت و نزد مكتفى برد و خليفه فى 
سنه احدى و تسعين و مأتين همه را گردن زده ببغداد مراجعت نمود و بقيه قرامطه پيش ذكرويه 

پدر صاحب الشامه رفته او را بسردارى قبول كردند بار ديگر روى باشتعال آتش ظلم و ضالل 
 آوردند و در همين سال شيخ ابو اسحق ابراهيم بن احمد
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الخواص بجوار مغفرت الهى اختصاص يافت و پدر ابو اسحق ازال بود و او در بغداد اقامت 
مى نمود و در سنه اثنين و تسعين و مأتين شيخ ابو عبد الّله عمر بن عثمان مكى فوت شد و هم 

درين سال ابو بكر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار صاحب مسند كبير كه از جمله مشاهير علماء 
بود بعالم آخرت انتقال نمود و در سنه ثلث و تسعين و مأتين ذكرويه بحدود شام شتافته آغاز قتل و 

غارت كرد و مكتفى سپاهى متوجه دفع او گردانيده ذكرويه عنان عزيمت بطرف عراق عرب 
انعطاف داد و لشكر بغداد در بعضى از اعمال قادسيه بوى رسيده شكست يافتند و بسيارى كشته 
گشتند و در محرم سنه سبع و تسعين ذكرويه بباديه درآمده سر راه بر حاجيان گرفت و قوافل را 
غارت كرده قرب بيست هزار نفر بقتل آورد و مكتفى از استماع اين خبر بى طاقت شده وصيف 
تاركى را با فوجى از لشكر جهت دفع شر آن بداختر ارسال داشت وصيف در اواخر ربيع االول 
سنه مذكوره بذكرويه رسيده بين الجانبين محاربه در غايت صعوبت دست داد و ذكرويه در آن 

معركه از پاى درآمده بعضى از متابعانش دستگير شدند و بقية السيف فرار بر قرار اختيار نمودند و 



در سنه خمس و تسعين و مأتين نسيف بن ابراهيم بن معقل النسفى صاحب مسند و تفسير و ابراهيم 
بن ابى طالب النيسابورى و صاحب تاريخ عبد الّله بن محمد بن على البلخى وفات يافتند و هم 

درين سال شيخ ابو الحسن احمد بن محمد النورى البغوى بعالم اخروى شتافت بعضى از مورخان 
نامش را محمد گفته اند و اصل او از بغشور است كه بلده اى بوده در ميان هردو هراة هكذا قال 

صاحب النفحات و در ذى قعده همين سال مكتفى فوت شده برادرش جعفر صاحب تخت و افسر 
 شد

 ذكر المقتدر باهللا ابو الفضل جعفر بن المعتضد

چون مكتفى وفات يافت در سحر سيزدهم ذى قعده سنه خمس و تسعين و مأتين باهتمام عباس بن 
حسين كه در سلك اعاظم وزراء انتظام داشت امر خالفت بر مقتدر قرار گرفت و چون او در صغر 

سن بود رتق وفتق امور مملكت و حل و عقد مهام سلطنت بوزراء و جوارى و نساء تعلق پذيرفت 
چنانچه يكى از كنيزكان مادر مقتدر در ديوان مظالم مى نشست و فقهاء و علماء هرگاه جهت 

فيصل قضاياء شرعيه بديوان مى آمدند بآن كنيز بر يك فرش منزل گزيده گفت وشنود مينمودند و 
مقتدر مردى نيكونفس كثير الصدقات بود اما بتمهيد بساط عيش و عشرت بسيار اشتغال مى فرمود 

و قتل حسين بن منصور حالج كه اكثر علماء او را از جمله مشايخ شمرده اند در ايام دولت او 
دست داد و استعالء لواء اقبال ابو طاهر ولد ابو سعيد جبائى قرامطى و كندن او حجر االسود را هم 
در آن وال اتفاق افتاد و مقتدر در اوقات خالفت خود دوازده نوبت بعزل و نصب وزراء پرداخت 
چنانچه خامه مشكين عمامه اسامى وزراء او را درين اوراق مذكوره خواهد ساخت و قتل مقتدر 

بسبب مخالفت مونس خادم در سنه عشرين و ثلثمائه روى نمود و مدت دولتش بيست و چهار سال 
 و يازده ماه 
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و شانزده روز بود اوقات حياتش را سى و هشت سال و پنج ماه گفته اند و نقش خاتمش را الحمد 
 لّله الذى ليس كمثله شيئى و هو خالق كل شيئى نوشته اند



گفتار در ذكر بعضى از وقايع كه در اوايل ايام دولت مقتدر روى نمود و بيان آنكه سبب قتل 
 حسين بن منصور حالج چه بود

ارباب اخبار آورده اند كه مقتدر در سن سيزده سالگى خلعت خالفت پوشيد الجرم اهل عالم آغاز 
قيل وقال كرده زبان عيب جويان دراز گرديد و عباس بن حسين از اهتمام در آن امر پشيمان گشته 

قصد نمود كه ابو عبد الّله محمد بن المعتمد را بر مسند خالفت نشاند و بحسب اتفاق محمد در آن 
ايام فوت شد آنگاه عباس داعيه كرد كه يكى از اوالد متوكل را كه ابو الحسن كنيت داشت لباس 
حكومت پوشاند قضا را آن شخص نيز از عقب محمد روى بملك ابد آورد و امر فرماندهى باراده 
الملك القادر بر مقتدر قرار يافته در سنه ست و تسعين و مأتين حسين بن حمدان بسعى طاهر عباس 

بن حسين را بكشت و باتفاق بعضى از امراء عبد الّله بن معتز را بخالفت برداشت و او را المرتضى 
بالّله لقب نهاده همت بر دفع مقتدر گماشت و مقتدر باتفاق مونس خادم و بعضى ديگر از 

مخصوصان با حسين محاربه نموده بظفر و نصرت اختصاص يافت و حسين با اكثر اتباع پسر معتز 
گرفتار گشته عنان بطرف ملك آخرت تافت و المرتضى بالّله آنروز از معركه گريخته آخر االمر 

او نيز بدست افتاد و رخت هستى بباد فنا داد آنگاه مقتدر منصب وزارت را بابو الحسن على بن 
محمد بن الفرات ارزانى داشت و در سنه مذكوره حافظ ابو الحسن محمد بن الحسن بن حبيب 

القاضى الوداعى كه در علم حديث مسندى نوشته بود علم عزيمت بجانب عالم عقبى برافراشت و 
هم درين سال محمد بن داود بن الجراح االخبارى وفات يافت و در سنه سبع و تسعين و مأتين 

يوسف بن اسحاق القاضى مصنف سنن بجوار مغفرت ذو المنن شتافت و هم در اين سال ابو محمد 
داود بن على بن خلف االصفهانى بعالم جاودانى انتقال كرد كتاب الوصول فى معرفة االصول و 

كتاب انذار و اعذار از جمله مصنفات اوست و در همين سال سيد الطائفه شيخ ابو القاسم جنيد بن 
محمد نهاوندى بغدادى از عالم انتقال نمود لقبش قواريرى و زجاج و خزاز است آنجناب را 

قواريرى و زجاج از آن گويند كه پدر وى آبگينه فروختى و چنانچه در تاريخ امام يافعى مسطور 
است شيخ جنيد بعمل خز مشغولى مى نمود بنابرآن بخزاز ملقب گشت و شيخ جنيد گاهى بوعظ 

اشتغال مى نمود و بصيقل نصايح زنگ ضالل از مرآت خواطر اكابر و اصاغر ميزد و در سنه ثمان و 
تسعين و مأتين سيد يحيى ولد حسين بن قاسم بن ابراهيم طباطبا از عالم فنا بمنزل بقا انتقال كرد و 

آنجناب هادى لقب داشت و در علم و زهد درجه كمال يافته امام و مقتداء طايفه زيديه شد در 



تحفة الملكيه مسطور است كه قوت و شجاعت سيد يحيى بمرتبه بود كه نقش تنكه را بمجرد مس 
 انامل محو مينمود
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و در يكى از محاربات شخصى را بيك ضربت دونيم ساخت و ديگريرا بسرنيزه از خانه زين 
برگرفت و بينداخت و آنجنابرا در فقه كتابيست احكام نام و اكثر احكام آن نسخه موافق است 

بمذهب امام ابو حنيفه و ايضا در تحفة الملكيه مذكور است كه در سنه ثمانين و مأتين سيد يحيى 
در يمن خروج فرموده بعضى از بلدان آن مملكت را بحيز تسخير درآورد و مدت هژده سال 

حكومت كرد و از آنجمله هفت سال در مكه مباركه خطبه بنام او خواندند و بعد از فوتش پسرش 
ابو القاسم محمد المرتضى قائم مقام شد و پس از ابو القاسم برادرش احمد الناصر و مدتى مديد 

امامت زيديه در نسل ايشان بماند و الّله تعالى اعلم و هم درين سال شيخ ابو عثمان سعيد بن 
اسمعيل الحرى در بلده نيشاپور متوفى گشت قبرش در آن واليت است و در سنه تسع و تسعين و 

مأتين شيخ ابو عبد الّله محمد بن اسمعيل المغربى بعالم بقا پيوست مدت عمرش صد و بيست و 
شش سال بود و همدرين سال ابن فرات از منصب وزارت معزول شد و ابو على بن عبد الّله بن 

يحيى بن خاقان وزير گشت اما چنانچه مى بايد از عهده تمشيت آن امر بيرون نتوانست آمد الجرم 
مقتدر باستصواب مونس خادم رقم عزل بر ورق حالش كشيده آن منصب را بعلى بن عيسى داد و 

در سنه ثالثمائه على بن سعيد العسكرى كه بواسطه وفور علم بر بسيارى از اهل حديث رتبه 
سرورى داشت فوت شد و هم درين سال شيخ يوسف اسباط وفات يافت و در همين سال شيخ 
يوسف بن حسين تبريزى و شيخ ابو الحسن اقطع مغربى بعالم آخرت شتافتند و در سنه احدى و 

ثلثمائه غالمى صقلبى جبائى را كه قرمطيان سيد ميگفتند در درون حمام بگشت و بيرون آمده 
يك يك از اكابر اصحاب او را ميگفت كه سيد ترا مى طلبد و چون آنكس بحمام درميرفت آن 

غالم او را نيز حميم مرك مى چشانيد تا چهار نفر ديگر را بگلخن سقر فرستاد آنگاه ساير نوكران 
ابو سعيد بر آن حادثه اطالع يافته غالم را بكشتند و پسر ابو سعيد ابو طاهر را كه در سن هفت 

سالگى بود مطيع و منقاد گشتند و هم درين سال ابو بكر جعفر بن محمد الفريابى صاحب تصانيف 
و محمد بن اسحق ابن برده كه در علم حديث ماهر بود وفات يافتند و در سنه ثلث و ثلثمائه ابو 

عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى كه يكى از صحاح سته مصنف اوست بعالم آخرت رحلت 



نمود در تصحيح المصابيح مسطور است كه نسائى در اول كتابى مبسوط در علم حديث تأليف 
كرده آنرا سنن كبرى نام نهاد و بعد از اتمام آن نسخه روزى بعضى از امراء از وى پرسيدند كه 

جميع احاديثى كه در اين كتاب نوشته صحيح است جواب داد كه نى گفتند كه پس براى ما 
كتابى در سلك تحرير منتظم گردان كه احاديث آن بتمام صحيح باشد آنگاه صحاحى را كه حاال 
مشهور است تصنيف نموده موسوم بمجتنى گردانيد و غرض علماء هرگاه نويسند كه (رواه النسائى 

او اخرجه النسائى) حديثى است كه در مجتنى مكتوبست و در بعضى از نسخ بنظر درآمده كه 
نوبتى نسائى بدمشق رسيده بعضى از متعصبان آن بلده نزد او مجتمع گشتند و التماس نمودند كه 

حديثى در باب فضايل معاويه براى ما روايت كن نسائى گفت كه آيا معاويه با ما سربسر هم راضى 
 نيست و آنمردم از شنيدن اين سخن خشمناك 
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شده نسائى را ايذاء بسيار نمودند وفات نسائى در وقتى كه از مصر بدمشق ميرفت در بلده رمله 
اتفاق افتاد و همدرين سال وفات اسحق بن ابراهيم بن النصر البستى النيسابورى االنماطى صاحب 

المسند و ابو العباس حسن بن سفيان الشيبانى النسوى كه در سلك علماء حديث انتظام دارد و شيخ 
ابو محمد رويم بغدادى دست داد و در سنه خمس و ثلثمائه على بن عيسى وزير بموجب اشارت 

مقتدر مقيد گشته بار ديگر ابن فرات بر مسند وزارت نشست و در سنه ست و ثلثمائه باز ابن فرات 
معزول شده حامد بن عباس لباس وزارت پوشيد و هم درين سال ابو محمد عبد الّله بن احمد بن 

موسى االهوازى ازين سراى مجازى بعالم بى نيازى منتقل گرديد لقبش عبدان بود و عبدان در اوان 
زندگانى در علوم دين تصانيف ترتيب نمود و ايضا درين سال قاضى ابو العباس احمد بن عمر بن 

شريح در بغداد از جهان پرفتنه و فساد نقل كرد و او از اكابر شافعيه بود و چهارصد كتاب تصنيف 
نمود و در همين سال قاضى ابو بكر محمد بن خلف بن وكيع االخبارى صاحب مؤلفات وفات 
يافت و در سنه سبع و ثلثمائه ابو على احمد بن على المثنى الموصلى صاحب المسند و ابو بكر 

محمد بن هارون الرويانى صاحب المسند بعالم سرمد انتقال كردند و در سنه تسع و ثلثمائه محمد 
بن المهربان االخبارى صاحب المصنفات وفات يافت و در همين سال حسين بن منصور حالج 

بسعى حامد وزير مؤاخذ گشته بعالم آخرت شتافت تفصيل اين اجمال آنكه حسين بن منصور بعد 
از آنكه مدتى برياضت و عبادت گذرانيده بصحبت سهل بن عبد الّله تسترى و جنيد بغدادى و ابو 



الحسين نورى مشرف گرديد دعويهاى بلند كرده بسخنانى كه ظاهرا تكلم بآن مجوز نبود متكلم 
گشت و كيفيت اين حال بعرض حامد وزير رسيده بگرفتن جمعى از مريدان حالج فرمان داد و 

آنجماعت بعد از تخويف و تهديد گفتند كه ما داعيان حسين بن منصوريم و نزد ما بتحقيق پيوسته 
كه حسين خداست و او بر احياء اموات قدرت دارد و چون حسين را بمجلس وزير برده از وى 

پرسيدند كه اين چه دعاوى باطل است كه از تو نقل ميكنند انكار نموده گفت اعوذ بالّله كه من 
دعوى الوهيت كنم و من پيوسته بصيام نهار و قيام ليل گذرانيده بغير ارتكاب اعمال خير شغلى 
ندارم حامد در باب تجويز قتل او از علماء فتوى طلبيده ايشان گفتند كه تا جريمه بر وى ثابت 

نشود ما فتوى ندهيم و مقتدر اين قيل و قال شنيده على بن عيسى را فرمود تا با حسين بن منصور 
مناظره نمايد و على بن عيسى او را بخطابى درشت مخاطب گردانيده حالج گفت برين سخن 

كلمه ميفزاى واال زمين را بگويم كه ترا فروبرد عيسى توهم كرده از معارضه او استغفار نمود و 
حامد وزير حسين را محفوظ ساخته بجد تمام در تفتيش معايب او اهتمام فرمود در آن اثنا عورتى 
جميله خوش لهجه بمجلس حامد رفته گفت من چندگاه صاحب اسرار حالج بودم و سخنى چند 
از وى نقل كرد كه با عقيده اهل اسالم منافات تمام داشت اما با وجود آن حال اهل علم و كمال 

حكم بقتل او نكردند و سبب كشتن حسين آن شد كه سطرى چند بخط حالج بدست افتاد 
مضمون آنكه هركرا آرزوى حج پيدا شود و زاد و راحله نداشته باشد اگر ميسر گردد در سراى 

 خود مربع سازد و آنرا از نجاسات 

 292، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

نگاهدارد و هيچكس را بدانجا درنياورد و در ايام حج آن خانه را طواف كرده چنانچه معهود 
است مناسك زيارت بيت الّله بجاى آرد بعد از آن سى يتيم را بدانجا برده نيكوتر طعامى كه 

دست رس داشته باشد ايتام را ضيافت كند و بنفس خويش دست آنجماعت را بشويد و هريك از 
ايشان را پيراهنى پوشانيده هفت درم بخشد اين عمل او قائم مقام حج باشد و چون حامد اين نوشته 

را ديد فرمود تا علماء و فقهاء و قضاة را حاضر ساختند و اين صحيفه را بريشان خواند ابو عمرو 
قاضى از حالج پرسيد كه اين كلمات را از كجا نوشته حالج جواب داد كه از كتاب اخالص كه 

مصنف حسن بصرى است و بروايتى گفت كه از كتابى كه مؤلف ابو عمرو عثمان مكى است و 
على اى التقديرين ابو عمرو قاضى گفت اى كشتنى ما آن كتاب را ديده ايم و اين سخن در آنجا 



نيست و چون حامد اين مقال را از ابو عمرو شنيد با قاضى خطاب كرد كه آنچه گفتى بنويس و ابو 
عمرو اهمال نموده حامد گفت اگر او كشتنى نيست چرا گفتى و قاضى عاجز شده نتوانست كه 
مخالفت وزير كند الجرم باباحت خون حسين فتوى بنشست و ساير علماء متابعت قاضى نمودند 

در روضة الصفا مسطور است كه آنچه بعضى از مورخان گفته اند كه شيخ جنيد نوشت كه حالج 
بحسب ظاهر كشتنى است خالف واقع مى نمايد زيرا كه خواجه محمد پارسا و بسيارى از علماء 

اخبار نموده اند كه پيش از قتل حسين بن منصور بنوزده سال شيخ جنيد فوت شده بود القصه چون 
فتوى اباحت خون حسين مكمل گشت كيفيت حال بعرض مقتدر رسيده فرمان داد كه حسب 

الشرع او را بكشند و حامد با شحنه گفت كه فردا حالج را بر سر جسر دجله برده هزار تازيانه بزن 
و اگر از ضرب تازيانه نميرد دست و پايش را بريده سرش را از بدن جدا گردانيده بر دار كن و 
كالبدش را سوخته در دجله افكن و اصال گوش بسخن وى مكن و شحنه بموجب فرموده عمل 

نموده خلق بسيار بر سر جسر گرد آمده و چون سياط ششصد تازيانه بر حالج زد حالج شحنه را 
گفت كه نصيحتى دارم كه اگر آنرا بامير المؤمنين گويم با فتح قسطنطنيه برابرى كند و شحنه بنابر 
وصيت بدين سخن التفات نكرده هزار تازيانه را باتمام رسانيد و اصال حالج اضطراب نفرمود بلكه 
آهى نكشيد آنگاه جالد مهم حالج را فيصل داده و جثه اش را سوخته خاكسترش در شط انداخت 
بعد از آن آب دجله زياد شده مريدان حالج اين معنى را حمل بر كرامت حالج كردند و بر ضمير 
اذكيا پوشيده نماند كه علماء و مشايخ در باب رد و قبول حسين بن منصور خالف نموده اند و اكثر 

آن طايفه بعلو مرتبه او قايل گشته سخنانش را تاويل فرموده اند و در سنه عشر و ثلثمائه ابو جعفر 
محمد بن جرير الطبرى كه در علم تفسير و حديث و فقه و تاريخ ماهر بود و تفسير و تاريخى كه 

مؤلف اوست سمت اشتهار دارد وفات يافت در تحفة الملكيه مذكور است كه قوت كتابت محمد 
بن جرير بمرتبه بود كه هرروز چهل ورق تحرير مى نمود و بعضى از مصاحبانش بعد از آنكه فوت 

شده بود حساب مصنفات آنجناب نمودند از وقت بلوغ تا هنگام ارتحال از دار مالل روزى 
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التصانيف ابو بشر محمد دوالبى الرازى و شيخ ابو الحسين واسطى و مؤلف تفسير و مسند ابو 
العباس الوليد بن ابان جهان گذرانرا وداع كردند و مسكن ابو العباس بلده اصفهان بود و هم آنجا 



فوت شده مدفون گشت و در سنه احدى عشر و ثلثمائه صاحب صحيح و تفسير عمر بن محمد 
البخارى و مؤلف صحيح و مرتب تصانيف محمد بن اسحق بن خزيمة النيشابورى وفات يافتند و 
در همين سال حامد وزير مؤاخذ و معاتب گشته بار ديگر ابن الفرات پاى بر مسند وزارت نهاد و 

در سنه اثنى عشر و ثلثمائه وفات ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان النساغندى كه يكى از مشاهير 
 علماء حديث است اتفاق افتاد

ذكر عصيان و طغيان سردار قرمطيان ابو طاهر و بيان بعضى ديگر از وقايع زمان ايالت ابو الفضل 
 جعفر المقتدر

چنانچه سابقا مسطور شد ابو طاهر بعد از فوت پدر در سن هفت سالگى مقتداء قرامطه گشت و 
روزبروز مهم او در ترقى بود تا كار بجائى رسيد كه در سنه احدى عشر و ثالثمائه با هزار و 

هفتصد سوار جرار از بحرين ايلغار كرده شبى بكنار خندق بصره آمده و نردبان بر باره نهاده خود 
را در شهر انداخت و بناء حيات حاكم آن بلده را با جمعى ديگر از اهل اسالم منهدم ساخت و بعد 

از آنكه مدت هفده روز در آن ديار قتل و غارت و مراسم حرق و تخريب عمارت بجاى آورد 
عنان مراجعت بصوب واليت خود منعطف كرد و در سنه اثنى عشر و ثالثمائه سر راه بر قافله مكه 

مباركه گرفته ابو الهيجاء بن حمدان را كه امير حاجيان بود با دوهزار و دويست مرد و پانصد زن 
اسير ساخت و هزار و دويست نفر از رجال و سيصد كس از نسوان بكشت و تمامى اموال و جهات 

حجاج را عرضه نهب و تاراج گردانيد و چون اين خبر خشونت اثر ببغداد رسيد اضطرابى عظيم 
بحال خواص و عوام دار السالم راه يافت و مقتدر بتهيه اسباب عساكر انتقال نموده ابو طاهر بترسيد 

و ابن حمدان را با ساير اسيران مطلق العنان ساخت و ايلچيان بدار الخالفه فرستاده التماس ايالت 
بصره و اهواز كرد اما اين التماس مقبول نيفتاد و ابو طاهر عنان عزيمت بجانب بحرين انعطاف داد 

و درين سال كرت ديگر ابن الفرات معزول و مقيد شده وزارت مقتدر بابو القاسم عبد الّله بن 
محمد الخاقانى تعلق گرفت و مونس خادم آن وزير فاضل نيك نفس را بطمع مزخرفات دنيوى در 

شكنجه كشيده مبلغ ده هزار دينار ازو حاصل گردانيد آنگاه او را با پسرش بقتل رسانيد مدت 
حيات ابن فرات هفتاد و يك سال بود و او سه نوبت بوزارت مقتدر قيام نمود و در سنه ثالثه عشر 
و ثالثمائه مقتدر خاقانى را نيز از آن امر معاف داشته ابو العباس احمد بن عبيد الّله الحصيبى رايت 

وزارت برافراشت و درين سال صاحب مسند ابو قريش محمد بن جعفر بن خلف القهستانى و ابو 



العباس محمد بن اسحق السراج كه از جمله زهاد علماء بود از عالم انتقال نمودند در تصحيح 
المصابيح از ابو العباس منقولست كه گفت جهت ترويح روح حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم 
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كرده ام و دوازده هزار قربانى بجاى آورده ام و در سنه اربع عشر و ثلثمائه صاحب تصانيف ابو بكر 
احمد بن على بن الحسن بن شهريار الرازى و شيخ نيشابور محمد بن مسيب االرغيانى از جهان فانى 

انتقال نمودند در تصحيح المصابيح از محمد بن مسيب مرويست كه گفت نمى دانم كه منبرى از 
منابر اسالم باقى مانده باشد كه من جهت سماع حديث بدانجا نرفته باشم گويند كه نوبتى محمد 

بن مسيب بمصر ميرفت و در آستين خود صد جزو داشت كه در هريك از آن اجزاء هزار حديث 
نوشته بود و در سنه خمس عشر و ثالثمائه عالم ربانى ابو بكر عبد الّله بن ابى داود السجستانى بعالم 
جاودانى خراميد شيخ جزرى آورده است كه سيصد هزار كس يا زياده بر وى نماز گذاردند و هم 

درين سال صاحب تاريخ و مسند محمد بن عقيل االزهرى البلخى و مؤلف صحيح يعقوب بن 
اسحق بن ابو عوانة االسفراينى وفات يافتند و در همين سال مقتدر خليفه احمد خصيبى را مؤاخذه 

كرده نوبت ديگر على بن عيسى بر مسند وزارت نشست و هم درين سال كرت ديگر ابو طاهر 
قرمطى بقتل و تاراج قافله حجاج دليرى نموده تا كوفه عنان يكران بازنكشيد و بغداديان از شنيدن 

آن خبر در بحر اضطراب افتاده مقتدر يوسف بن ابى الساج را كه يكى از امراء معتبر بود بحرب ابو 
طاهر نامزد نمود و مال بسيار بلشگريان بذل فرمود و يوسف با سى هزار مرد آراسته متوجه كوفه 

گشته قاصدى نزد ابو طاهر فرستاد و او را باطاعت خليفه دعوت كرد ابو طاهر از آنشخص پرسيد 
كه يوسف چه مقدار لشگر دارد جواب داد كه سى هزار گفت حقيقة سه كس ندارد آنگاه يكى 
از اصحاب خود را گفت شكم خود را پاره ساز آن شخص در ساعت بر آن موجب عمل نمود و 
ديگريرا گفت بر باالى آن ديوار برآى و خود را پايين انداز و آن بدبخت نيز چنان كرد آنگاه ابو 

طاهر ايلچى را گفت يوسف با سپاهى كه بدين مثابه مطيع فرمان من باشد چگونه محاربه تواند 
كرد انشاء الّله تعالى فردا او را با اين سك كه مى بينى در يك ريسمان خواهم بست و قاصد 

بازگشت آن سخنان را بيوسف بن ابى الساج گفته يوسف از مصالحه نوميد گشت و بجانب ميدان 
مقاتله روان شد و بعد از وقوع محاربه شكست يافته بدست قرمطيان افتاد و بعضى از لشكريان او 



كشته گشته بقيه ايشان روى هزيمت ببغداد نهادند و ابو طاهر با سيصد مرد جالدت اثر بر فرات 
عبور نموده بلده انبار را بحيطه تصرف درآورد و چون اين خبر ببغداد رسيد مردم بغايت بترسيدند 
بعد از آن ابو نصر حاجب و ابو الهيجان بن حمدان با چهل هزار سوار شجاعت نشان متوجه حرب 

قرمطيان شدند و بر ساحل نهر عقرقوف نزول كرده ابو الهيجاء بتخريب جسر امر نمود و در 
يازدهم ذيقعده سنه مذكوره ابو طاهر بدانجا رسيده كرة بعد اخرى هزيمت بجانب بغداديان افتاد 

اما چون جسر ويران بود ابو طاهر ايشان را تعاقب نتوانست نمود و عنان مراجعت انعطاف داده بليق 
با شش هزار كس خود را بوى رسانيد و بين الجانبين نايره جنگ و شين اشتعال يافته بار ديگر 
كوكب طالع ابو طاهر با اختر ظفر مقارنه نمود و در آنروز از غايت شرارت نفس نقش وجود 
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هستى حك فرمود و در اول محرم سنه سته عشر و ثالثمائه برحبه رفته بسيارى از مردم آنجائى را 
رخنه در قصر حيات انداخت و اهل قرقيسياء را امان داده جمعى از لشكريانرا بصوب جزيره روان 
ساخت تا موطنان آن بلدان را غارت نمودند و مقرر كردند كه اهل هرخاندانى در سالى يكدينار 
بخزانه ابو طاهر رسانند و در همين سال على بن عيسى از امر وزارت استعفا جسته ابو على محمد 

بن على بن حسن بن مقله وزير مقتدر شد و در سنه سبع عشر و ثالثمائه فوجى از اعاظم امراء مثل 
ابو الهيجاء بن همدان و بازوك و غيرهما بسبب دخل جوارى و نساء در امور مملكت با مقتدر 

آغاز مخالفت كرده متوجه دار الخالفه شدند و مونس كه بحسب ظاهر با ايشان موافق بود بيشتر 
نزد خليفه رفته او را با خواهر و مادر و اهل و عيال بسراى خود فرستاد و امراء عاصى محمد بن 
معتضد را بخالفت برداشته القاهر بالّله لقب دادند و مقارن آن حال بازوك بعضى از حاجبان و 

مقيمان آستان خالفت را از دار الخالفه عذر خواسته اين معنى بر خاطر ايشان گران آمد و مكمل و 
مسلح بصحن سراى قاهر شتافته بخشونتى هرچه تمامتر مرسوم طلبيدند و بازوك و ابن حمدان را 

كشته بسراى مونس رفتند و مقتدر را بر دوش گرفته بدار الخالفه رسانيده بتجديد بيعتش پرداختند 
و قاهر را محبوس ساختند و در ششم ذى حجه مذكوره كه عبارتست از روز ترويه ابو طاهر 

قرمطى بيك ناگاه در مكه تاخته بنياد قتل و غارت كرد و قرب سى هزار كس از مقيمان حرم و 
حاجيان را كشته حجر االسود را بركند و آن قدر ويرانى و فساد كه در متخيلة گنجد از آن ملعون 



در مكه سمت ظهور يافت و حجر االسود را بديار خود برده بروايتى بموجب نوشته كه از والى 
افريقيه ابو محمد عبد الّله بن اسماعيل بدو رسيد آن سنگ متبرك را باز فرستاد و قولى آنكه مدت 

بيست و دو سال قرمطيان حجر االسود را نگاه داشتند و در سنه تسع و ثلثين و ثالثمائه كه المطيع 
لّله خليفه بود آنرا بكوفه برده بر ستون مسجد جامع بستند و گفتند بفرمان برده بوديم و بفرمان 

بازآورديم و مسلمانان آن حجر متبرك را بمكه رسانيده بجايش استوار ساختند در تاريخ گزيده 
مزبور است كه در محلى كه قرامطه حجر االسود را بديار خود مى بردند چهل شتر در زير بار آن 

سقط شد و چون اهل اسالم آنرا بمكه مى آوردند شتريكه در زير بارش بود بغايت فربه گشت و در 
سنه ثمان عشر و ثلثمائه ابن مقله از وزارت مقتدر معزول شده سليمان بن حسن بجايش نشست و 

در سنه تسع عشر و ثالثمائه سليمان نيز مؤاخذ گشته ابو القاسم كلوادانى پاى بر مسند وزارت نهاد 
و بعد از روزى چند او نيز حكم وزراء سابق گرفته حسين بن قاسم در آن امر دخل نمود و پس از 

انقضاء هفت ماه حسين هم در قيد بال افتاده بقول بعضى از مورخان ابو الفتح فضل بن جعفر بن 
محمد بن الفرات آن منصب را قبول فرمود و هم درين سال شيخ ابو عبد الّله محمد بن فضل بلخى 

در سمرقند بشهرستان عدم رفت و در سنه عشرين و ثالثمائه شيخ ابو على احمد بن محمد 
رودبارى در مصر راه سفر آخرت پيش گرفت و هم درين سال جمعى از اهل فساد بسمع مونس 

خادم رسانيدند كه مقتدر قصد قتل تو دارد الجرم بى رخصت خليفه بصوب موصل در حركت 
 آمد و حكام موصل 
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كه اوالد حمدان بودند سى هزار كس درهم كشيده با مونس كه سپاه او زياده از هشتصد نفر 
 مونس غالب آمده  (كَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّه)نبودند حرب نمودند اما برطبق كلمه 

داود بن حمدان در معركه كشته شد و اخوان فرار بر قرار اختيار كرده مونس مدت هفت ماه در 
موصل توقف نمود آنگاه با سپاهى آراسته متوجه بغداد گشت و مقتدر با لشكر دار السالم او را 

استقبال فرموده بعد از وقوع قتال انهزام يافت و در اثناء گريز فوجى از مغربيان كه از جمله متابعان 
مونس بودند بمقتدر رسيده سر او را از تن جدا كردند و نزد مونس بردند و مونس را چون چشم بر 

آن سر افتاد رقت فرموده كشندگان او را سرزنش نمود و گفت مناسب آن بود كه مقتدر كشته 
نشدى و در سنه احدى و عشرين و ثالثمائه ابو جعفر بن محمد بن سالمه الطحاوى از مزخرفات 



دنيوى رشته اميد گسيخته بحبل المتين درجات اخروى پيوست والدتش در سنه ثمان و ثلثين وقوع 
يافته بود و او در اوايل حال تبليغ مذهب امام شافعى رضى الّله عنه مى نمود و نزد ابو ابراهيم المزنى 

فقه ميخواند در آن اثناء روزى ابراهيم او را گفت كه و الّله از تو چيزى ظاهر نگردد و ابو جعفر 
ازين سخن رنجيده بدرس ابو جعفر بن ابى عمران الحنفى رفت و بمذهب امام اعظم نقل كرده در 

فقاهت بدرجه كمال رسيده كتابى مختصر تصنيف نموده بعد از اتمام روزى بر زبان راند كه 
خداى تعالى بر ابراهيم رحمت كناد كه اگر زنده مى بود و اين كتاب مرا مطالعه مى فرمود سوگند 

 خود را كفارت ميداد

 ذكر القاهر باهللا ابو منصور محمد بن المعتضد

چون مونس خادم مقتدر را كشته ببغداد رسيد داعيه كرد كه پسرش ابو العباس را لباس خالفت 
پوشاند ابو يعقوب اسحق بن اسمعيل كه يكى از اهل اختيار بود گفت اكنون كه ايزد تعالى ما را از 
خليفه كه زمام امور مملكت را در دست مادر و خاله و جوارى خود نهاده بود نجات داد با ولد او 
كه همان نوع معاش خواهد كرد بيعت نكنيم و بخدا سوگند كه رضا ندهيم مگر بخالفت كسيكه 

بوفور عقل و تدبير موصوف بوده ما را نيز در سرانجام امور دخل دهد آنگاه خواطر بر خالفت 
قاهر قرار يافته مونس با وى عهد و پيمان در ميان آورد كه در شأن او و بليق حاجب و پسر بليق 

على بدى نينديشد و درين باب عهدنامه از وى ستاند آنگاه لوازم مبايعت بجاى آورد و چون قاهر 
بر مسند خالفت نشست ابن مقله را از فارس طلبيده وزير گردانيد و منصب حجابت را بعلى بن بليق 

ارزانى داشت و بنابر كمال شرارت نفس اوالد و متعلقان مقتدر را گرفته در تعذيب و شكنجه 
كشيد و مادرش را با آنكه بعلت استسقاء مبتالء بود بمحصالن سپرده مبلغى بر وى حواله نمود 

بنابرآن مونس خادم و بليق و ابن مقله و بعضى ديگر از امراء خاطر بر مخالفت قرار دادند و اين 
معنى بر وى ظاهر شده مونس و بليق و على را بقتل رسانيد در تاريخ گزيده مسطور است كه 

 بزرگى مونس بمرتبه بود كه بعد از قتلش جهت امتحان مغز سر او را بيرون آوردند و بركشيدند

 297، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

بسنگ بغداد شش رطل برآمد بثبوت پيوسته كه ابن مقله پس از واقعه مونس بگوشه گريخته 
درزى اختفاگاهى با امرا مالقات ميكرد و ايشانرا بر خلع قاهر دلير ميگردانيد و در آن اثناء مبلغ 



دويست دينار بمنجمى داد تا با سيما كه مقدم اتراك بود گفت كه اوضاع نجومى داللت بر آن 
ميكند كه امسال نكبتى شامل حال قاهر گردد و سيما بر قاهر متغير گشته اسباب محنت او دست 
درهم داد و سيما بموافقت ساير امراء آن خليفه قاهر را گرفته ميل كشيد و قاهر تا زمان خالفت 

المطيع لّله زنده مانده از كمال فقر و فاقه در ايام جمعه مثل ساير كوران در جامع بغداد گدائى 
ميكرد و ميگفت ايها الناس صدقه دهيد كسى را كه ديروز خليفه شما بود و امروز بشما احتياج 
دارد و خلع قاهر در سنه اثنى و عشرين و ثلثمائه اتفاق افتاد مدت دولتش يكسال و شش ماه و 

كسرى بود و اوقات حياتش پنجاه و دو سال ابن مقله و محمد بن القاسم و احمد بن عبد الّله بنوبت 
 در زمان ايالت قاهر وزارت كردند

 ذكر الراضى باهللا ابو العباس محمد بن المقتدر

مورخان ستوده مآثر آورده اند كه چون عظماء بغداد بر خلع قاهر قادر شدند محمد بن المقتدر را از 
محبس بيرون آورده بر مسند جهانبانى نشاندند و او را الراضى بالّله خواندند و راضى خاليق را 

بعدل و داد نويد داده منصب وزارت را بابن مقله مفوض گردانيد و در باب استمالت خواطر اكابر 
و اصاغر مراسم سعى و اهتمام بتقديم رسانيد و جمال حال راضى بزبور عدل و انصاف و فضل و 
بذل آراسته بود و پيوسته علماء و فضالء و ندماء را منظور نظر التفات ساخته درباره ايشان انعام و 

احسان مينمود و علم اخبار و انساب را نيكو ميدانست و نظم كردن اشعار بليغ مى توانست و او 
آخرين خليفه ايست كه منظومات او را مدون ساختند و بعد از وى هيچيك از خلفاء در جمعات و 

اعياد بر منبر نرفت و خطبه نخواند و با اهل طبع صحبت نداشت قطع يد ابن مقله كه از جمله افاضل 
وزراء بود در ايام دولت راضى بوقوع پيوست و هم در آن اوان بحكم ماكانى بر بغداد استيال يافته 
بر مسند امير االمرائى نشست وفات راضى در منتصف ربيع االول سنه تسع و عشر و ثالثمائه روى 

نمود و او در آن وقت سى و دوساله بود مدت خالفتش را مورخان شش سال و دو ماه و چند روز 
در قلم آورده اند و ابن مقله و عبد الرحمن بن عيسى و محمد بن قاسم الكرخى و سليمان بن حسن 

 را در سلك وزرايش شمرده اند

گفتار در بيان بعضى از وقايع و فوت فوجى از اشراف مردم و ذكر گرفتارى ابن مقله بسبب مراسله 
 و مكاتبه يحكم 



 در سال اول از خالفت راضى كه سنه اثنى و عشرين و ثالثمائه بود كسوت حيات خير
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نساج بى تاروپود گشت و هو ابو الحسن محمد بن اسمعيل اهل جراز سامره است اما ببغداد نشستى 
و با ابو حمزه بغدادى صحبت داشتى از جعفر خلدى مرويست كه گفت از نساج پرسيدم كه ترا 

چرا نساج گويند گفت بايزد تعالى عهد كرده بودم كه رطب نخورم روزى هواى نفس بر من غلبه 
كرده بود و يك رطب خوردم و همان لحظه شخصى بمن درنگريست و گفت اى گريزپاى اى 

خير و او را غالمى بوده خيرنام كه از وى گريخته بود و شبه او بر من افتاده پس مردم گرد آمدند 
و گفتند و الّله كه اين غالم تست خير گويد من حيران ماندم و دانستم كه سبب گرفتارى من 

چيست بس مرا بجائى برد كه غالمان او نساجى ميكردند و گفت درآى و همان كار كه ميكردى 
ميكن و من چون پاى خود را در كارگاه جوالهى آويختم آغاز كرباس بافتن كردم چنانكه گوئيا 

سالها آن كار كرده بودم و چون چهار ماه آنجا بماندم شبى وضو ساختم و در سجده افتادم و 
گفتم بارخدايا ديگر بازنگردم بآنچه كردم چون بامداد شد شبه آن غالم از من برفت و بصورت 

اصل معاودت نموده نجات يافتم. مدت عمر خير نساج صد و بيست سال بود و هم درين سال ابو 
جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى صاحب الجرح و التعديل وفات يافت و در سنه ثلث و 
عشرين و ثلثمائه ابو طاهر قرمطى بار ديگر بسر راه قافله مكه شتافت اما بنابر شفاعت بعضى از 
سادات كوفه دست از قتل و غارت كشيده داشته آن طايفه را از سلوك طريق بيت الحرام منع 
كرده بطرف دار السالم باز گردانيد و هم درين سال اساس بقاء مؤلف مسند موسى بن العباس 

منهزم گرديد و در سنه اربع و عشرين صاحب مصنفات ابو الحسن على بن اسمعيل االشعرى از 
لباس حيات عارى گشت و در همين سال راضى از ابن مقله رنجيده رقم عزل بر صحيفه احوالش 

كشيد و عبد الرحمن بن عيسى را وزير ساخته بعد از روزى چند او را نيز معزول گردانيد و منصب 
وزارت نصيب ابو جعفر محمد بن قاسم الكرخى شد و محمد نيز باندك فرصتى حكم ياران سابق 

گرفته سليمان بن حسن بجايش بنشست و در سنه خمس و عشرين و ثالثمائه ابن راتق كه راتق 
امور مملكت راضى بود از ابو طاهر قرمطى قبول نمود كه هرسال مبلغ پنجاه هزار دينار زر سرخ از 
مال بغداد نزد او فرستد مشروط بآنكه من بعد متعرض قوافل مكه نگردد و بدين واسطه فتنه و فساد 

قرمطيان تسكين يافت و درين سال ابو حامد محمد بن الحسن الشرقى المورخ بعالم آخرت شتافت 



و در سنه ست و عشرين و ثالثمائه ابن مقله نوبت ديگر بمرتبه بلند وزارت رسيد و با ابن راتق كه 
در عزلش دخلى داشت آغاز عناد كرده ببجكم ماكانى غالم پادشاه ديالمه كه مرد اويجة بن زياد 

بود و بعد از قتل خواجه خود بر بعضى از بالد اعراب استيال يافته بود نامه نوشت و او را ببغداد 
طلبيد و اين خبر بگوش ابن راتق رسيد و كيفيت حال بعرض خليفه رسانيد و چون رضاء راضى 

بآمدن بجكم مقرون نبود ابن مقله را مخاطب گردانيد كه چرا بى حكم ببجكم كتابت نوشتى و ابن 
مقله منكر شده بحسب تقدير آن مكتوب بعرصه ظهور آمد و خليفه بقطع يد ابن مقله حكم فرمود 
و او هرچند اضطراب نمود كه دستى را كه واضع خط است و چندين مصحف نوشته چرا مى بريد 

 بجائى 
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نرسيد در بعضى از كتب معتبره مسطور است كه راضى بعد از وقوع آن امر پشيمان گشته اطبا را 
بمداواى دست ابن مقله مأمور گردانيد و چون آن جراحت ملتئم گرديد ابن مقله قلم را بر ساعد 

بسته كتابت ميكرد و بكفايت از راضى منصب وزارت مى طلبيد و چون ابن راتق بر داعيه او اطالع 
يافت فرمود تا زبان او را نيز بريده بزندانش بردند و ابن مقله در حبس بسر مى برد تا در سنه سبع و 

عشرين و ثالثمائه از عالم رحلت كرد و او در سلك مشاهير وزراء عظام و اعاظم فضالء گرام 
انتظام داشت و در ايام دولت و اقبال و اوان وزارت و استقالل رايت جود و سخاوت برافراشت 

خطى كه از مشاهده صورتش بصر بصيرت حظى كامل يافتى در سلك اختراع منتظم گردانيد و 
بقلم گوهربار سحرآثار رقم نسخ بر خطوط خوش نويسان اقطار آفاق كشيد از غرائب اتفاقات آنكه 

ابن مقله وزارت سه خليفه كرد و در ايام حيات سه مصحف بقلم درآورد و او را سه كرت 
مسافرت اتفاق افتاد و بعد از فوت سه بار مدفون شد و در سنه مذكوره بجكم بى حكم راضى 

متوجه بغداد شده ابن راتق بگريخت بجكم سرانجام كليات و جزئيات مهمات را از پيش خود 
گرفته منصب امير االمرائى يافت و هم درين سال عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادريس 

صاحب تفسير وفات يافت و در سنه ثمان و عشرين و ثالثمائه راضى مبلغ پنجاه هزار دينار نزد ابو 
طاهر قرمطى فرستاد تا بدرقه حاجيان شود و آن طايفه را بمكه متبركه رساند و او بموجب فرموده 

عمل نمود و هم درين سال صاحب مصنفات ابو بكر محمد بن بشار االنبارى و شيخ ابو مرتعش 
نيشاپورى بوادى مهجورى انتقال كردند نام ابو مرتعش عبد الّله بن محمد بود و در همين سال شيخ 



ابو على محمد بن عبد الوهاب الثقفى در بلده نيشاپور بجوار مغفرت حى غفور شتافت و در سنه 
 تسع و عشرين راضى بعلت استسقا وفات يافت 

 ذكر المتقى هللا ابو اسحق ابراهيم بن المقتدر باهللا 

مورخان فضايل پناه آورده اند كه در وقت راضى بجكم در واسط بود و چون خبر فوت خليفه شنود 
مسرعى ببغداد فرستاده پيغام داد كه علما و قضاة و اشراف بنى هاشم با يكى از اوالد عباس كه 

شايسته منصب خالفت باشد بيعت كنند اكابر دار السالم بعد از تقديم مشورت ابراهيم بن المقتدر 
را بر سرير خالفت نشاندند و او را المتقى لّله خواندند كشته شدن بجكم بحكم خالق بالد و عباد و 
استيالء ابو عبد الّله بريدى بر بغداد در ايام خالفت متقى اتفاق افتاد و متقى را در سنه ثلث و ثلثين 

و ثالثمائه توزون را كه از امراء بجكم بود ميل كشيد و او بعد ازين ابتالء مدتى مديد در عالم 
بگذرانيد اوقات حياتش شصت سال بود و زمان خالفتش سه سال و يازده ماه سليمان بن حسين 

مخلد و احمد بن ميمون و محمد بن احمد القرطبى و احمد بن عبد الّله االصفهانى در ايام جهانبانى 
 متقى بنوبت رايت وزارت برافراختند و مهمات سركار خالفت را در سلك نظام منتظم ساختند
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 گفتار در بيان كشته شدن يحكم ماكانى و ذكر بعضى ديگر از حوادث عالم فانى 

حاويان فضايل نفسانى آورده اند كه مقارن جلوس متقى بر مسند جهانبانى بحكم بجكم فوجى از 
مالزمان او ببغداد آمده آنچه تعلق بخلفا ميداشت از اسبان تيزرفتار و شتران باربردار و امتعه 

گران بها و ديگر اشياء جهة خاصه او بحيطه ضبط درآوردند و اين حركت بر وى مبارك نيامد 
زيرا كه هم در آن اوان با مردمى اندك و اميد فراوان عزيمت شكار كرد و در اثناء راه شنود كه 
جمعى از اكراد وافراستعداد در آن نواحى منزل گزيده اند و حرص جمع اموال او را بر آن داشت 
كه آن طايفه را غارت نمايد و اكراد از عزيمت بجكم وقوف يافته بصوب فرار شتافتند و يحكم 

تعاقب نموده در آن اثناء بكردى نزديك رسيده دو تير بجانب او انداخته هردو خطا شد و از غايت 
غضب از عقب او تاخته در آن حال غالمى از آن زمره نيزه بر تهيگاهش زد و بجكم از پشت زين 

بروى زمين افتاده غالم بانمام مهم او پرداخت و بعد از اين واقعه حاكم بصره ابو عبد الّله بريدى 



بطمع امير االمرائى روى توجه ببغداد نهاد و ميان او و بعضى از تركان مهم بحرب انجاميده بريدى 
مراجعت كرد اما در سنه ثلثين و ثالثمائه نوبت ديگر علم طغيان افراشته بر دار السالم مستولى 

گشت و از مراسم قتل و غارت دقيقه مهمل نگذاشت و متقى پوشيده و پنهان با فوجى از 
مخصوصان بموصل رفته از ناصر الدوله و سيف الدوله پسران عبد الّله بن حمدان كه والى موصل 
و شام بودند مدد خواست و ايشان انگشت قبول بر ديده نهاده با سپاه موفور متوجه بغداد گشتند و 

بريدى از مقاومت آن لشكر عاجز شده بطرف واسط گريخت و متقى بدار السالم درآمد ناصر 
الدوله بريدى را تعاقت نمود و در حدود مداين بوى رسيده بضرب تيغ و سنان او را شكستى 

فاحش داد و در ماه ربيع االول اين سال ابو عبد الّله الحسين بن اسمعيل المخاملى القاضى بقضاء 
اجل گرفتار گشت و آن جناب مدت شصت سال در كوفه بمنصب قضا منصوب بود و چندگاهى 

بفيصل قضاياء فارس نيز قيام نمود و در اواخر اوقات حيات از آن شغل استعفا فرمود در تصحيح 
المصابيح مسطور است كه در مجلس درس حديث ابو عبد الّله ده هزار كس حاضر ميشدند و در 

همين سال محمد بن عبد الملك بن فرج القرطبى كه از مشاهير محدثانست و بر سنن ابى داود 
كتابى تأليف نموده وفات يافت و در سنه احدى و ثلثين و ثالثمائه منصب امير االمرائى بغداد بر 
توزون كه از جمله امراء مقرب بجكم بود قرار گرفت و در سنه اثنى و ثلثين و ثالثمائه بسببى از 
اسباب ميان متقى و توزون غبار كدورت ارتفاع يافته خليفه پس از قتال بطرف رقه گريخت و از 

اخشيد كه در آن زمان حاكم مصر بود مدد طلبيد و آخشيد برقه رسيده متقى را گفت مناسب 
آنست كه مصر را بقدوم شريف مشرف گردانى تا لشكر بسيار فراهم آورده از سر اقتدار متوجه 

 دفع شر توزون شويم متقى اين نصيحت را بسمع قبول 
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نشنود و رسولى نزد توزون فرستاده طلب صلح نمود و توزون علما و اكابر بغداد را جمع كرده در 
حضور ايشان سوگندان بر زبان آورد كه نسبت بامير المؤمنين در مقام اطاعت و انقياد باشم و در 

حق وى بدى نينديشم و درين باب وثيقه نوشته ارسال داشت و چون آن عهدنامه بمتقى رسيد 
متوجه بغداد گرديد و هرچند ابناء حمدان و اخشيد او را ازين عزيمت منع نمودند بسمع رضا نشنيد 

و در همين سال حافظ احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفى كه شيعى مذهب بود و در سلك 
اعاظم اهل حديث انتظام داشت رايت عزيمت بعالم آخرت برافراشت و در ماه رمضان همين سال 



ابو طاهر قرمطى بعلت جدرى از كسوت حيات عارى شد و قرمطيان پسرش شاپور را كشته 
برادرش سعيد را مطيع گشتند و در سنه ثلث و ثلثين و ثالثمائه متقى خليفه كه متوجه بغداد بود به 

نهر عيسى رسيده توزون شرط استقبال بجاى آورد و قدمى چند در ركاب خليفه پياده رفت تا 
همان روز مسرعى ببغداد فرستاده عبد الّله بن المكتفى را طلب نمود و چون عبد الّله بلشكرگاه در 

آمد توزون متقى را گرفت ميل كشيد و متقى پس از ابتالء كورى بروايتى بيست و پنج سال در 
 حيات بود و بدين روايت مدت شصت سال در عالم زندگانى نمود

 ذكر المستكفى باهللا ابو القاسم عبد الّله بن على المكتفى 

والدت مستكفى در سنه اثنين و تسعين و مأتين اتفاق افتاد و او چهل ساله شده فى سنه ثلثه و ثلثين 
و ثالثمائه بسعى توزون بر مسند خالفت نشست و امام الحق لقب يافت در سنه اربع و ثلثين و 

ثالثمائه احمد بن بويه بر بغداد استيال يافته همدر آن سال مستكفى را گرفته ميل كشيد و او بعد از 
آن حادثه چند سال ديگر زنده مانده فى سنه ثمان و ثلثين و ثالثمائه از عالم انتقال فرمود اوقات 

 خالفتش يكسال و چهار ماه بود و بوزارتش ابو الفرج محمد بن على قيام مى نمود

گفتار در ذكر وقايعى كه در ايام دولت مستكفى اتفاق افتاد و بيان استيالء احمد بن بويه بر دار 
 السالم بغداد

در ماه محرم الحرام سنه اربع و ثلثين و ثالثمائه كه مستكفى بر سرير خالفت متمكن بود شآمت 
نقض عهد شامل حال توزون شده بدار جزاء انتقال نمود و امارت بغداد بر ابن شيرزاد قرار يافت و 
او بنياد ظلم و تعدى كرده احوال بغداديان پريشان گشت و اين خبر بسمع احمد بن بويه كه در آن 
زمان بر بالد اهواز استيال داشت رسيده بعزم تسخير بغداد حدود واسط را مضرب خيام گردانيد و 

ابن شيرزاد و اتراك بغداد از مهابت احمد انديشيده هريك بگوشه گريختند و مستكفى نيز از شهر 
بيرون رفت و احمد بى مانعى بدار السالم شتافته بعد از وصول او مستكفى بدار الخالفه معاودت 

 نمود و اظهار انبساط
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فرموده گفت از تركان توهم بسيار داشتم الحمد لّله كه بيمن مقدم احمد آن وهم زايل شد و احمد 
با مستكفى مالقى گشته شرايط متابعت بجاى آورد و معز الدوله لقب يافت و بحكم مستكفى اسم 

و لقب او را بر سكه نقش نمودند و معز الدوله هرروز جهة اخراجات خليفه پنجهزار دينار مقرر 
نموده باقى اموال دار السالم بغداد و واليات را متصرف شد و روزى چند ميان مستكفى و معز 

الدوله طريقه مودت مرعى بوده باالخره مهم بعداوت انجاميد و يكى از اسباب مخالفت آن بود كه 
قهرمانه كه در حرم سراى خالفت اعتبارى تمام داشت جشنى عظيم طرح انداخت و معز الدوله و 
رؤساء و امراء او را طلب نمود و معز الدوله گمان برد كه ميخواهند كه در اثناء طوى با او مكرى 
انديشند الجرم با معتمدان خود سالح پوشيده بدار الخالفه درآمد و بمجلس خليفه رفته طايفه از 

اتباع او بمستكفى نزديكتر رفتند چنانچه گمان شد كه آن جماعت هوس تقبيل انامل شريفه دارند 
بنابرآن دست دراز كرد و ايشان او را از مسند فروكشيده دستار در گردنش انداختند و معز الدوله 

از مجلس برخواست و مردم بهم برآمدند و آنچه در سراى خليفه يافتند غارت كردند و نوكران 
معز الدوله مستكفى را مقيد گردانيده ميل كشيدند و قهرمانه را گرفته زبانش ببريدند و هم درين 
سال يعنى سنه اربع و ثلثين و ثالثمائه على بن عيسى بن داود الجراح البغدادى كه چند كرت در 

زمان دولت مقتدر و قاهر بر مسند وزارت نشسته بود و در ايام اختيار بتمهيد بساط عدل و انصاف 
قيام مينمود وفات يافت (قال اليافعى الوزير العادل على بن عيسى كان محدثا عالما متدينا حبرا عالى 

االسناد) و هم درين سال فوت شيخ ابو بكر الشبلى كه از جمله مشاهير مشايخ است اتفاق افتاد در 
نفحات مذكور است كه بقولى نام وى جعفر بن يونس است (و قيل دلف بن جعفر و قيل دلف بن 

محمد) و بر قبر وى كه در بغداد است نوشته اند كه (جعفر بن يونس و فى طبقات االسلمى انه 
خراسانى االصل بغدادى النشأة و المولد و قيل اصله من اسروشنه) و در تاريخ امام يافعى مسطور 
است كه شبلى در اوايل حال بتحصيل فقه در مذهب امام مالك قيام مى نمود و باالخره بصحبت 
جنيد بغدادى رسيده بسلوك مشغول شد و رياضات و مجاهدات بى نهايات كشيد مدت عمرش 

هشتاد و هفت سال بود و هم درين سال ابو على محمد بن سعيد القشيرى المورخ متوجه عالم 
 آخرت گرديد

 ذكر المطيع هللا ابو القاسم فضل بن جعفر المقتدر



در روضة الصفا مسطور است كه در ميان مستكفى و مطيع قبل از تلبس لباس خالفت بسبب 
كبوتربازى و بعضى ديگر از مالعبات كودكانه غبار نزاع ارتفاع داشت بنابرآن در اوان دولت 

مستكفى مطيع در گوشه اى مختفى بود و چون معز الدوله ببغداد رسيد مطيع بدو ملتجى گرديد و 
بعد از ميل كشيدن مكتفى معز الدوله او را بخالفة برداشته مكتفى را بمجلس درآورد تا با وى 

 بيعت نمود و مردم را گواه گرفت كه من خود را از اين امر خلع 
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كردم آنگاه معز الدوله كاتبى تعيين فرمود تا مفضل دخل وخرج خليفه را نگاه دارد و در ايام 
دولت معز الدوله و ساير ملوك ديالمه خلفاء عباسيه بغايت بى اعتبار بودند زيرا كه معز الدوله 

متشبث بمذهب اماميه بود و ميدانست كه خالفت حق سادات صاحب سعاداتست و در سيزدهم 
ربيع اآلخر سنه ست و خمسين و ثلثمائه معز الدوله بعالم آخرت پيوست و پسرش عز الدوله بختيار 

بجايش نشست و در سيزدهم ذى القعده سنه ثلث و ستين و ثالثمائه مطيع بواسطه عارضه فالج خود 
را از خالفت معاف داشته آن مهم را بپسر خويش عبد الكريم كه ملقب بطايع بود بازگذاشت 
مدت حكومتش بيست و نه سال و پنج ماه بود و احمد بن فضل بن عبد الرحمن السامرى بأمر 

 وزارتش مشغولى ميفرمود

 ذكر بعضى از اصحاب علم و سداد كه فوت ايشان در زمان المطيع هللا اتفاق افتاد

در تصحيح المصابيح تصريح يافته كه در سنه خمس و ثلثين و ثالثمائه صاحب مسند ابو سعيد 
الهيثم بن كليب بعالم آخرت نقل نمود و در سنه تسع و ثلثين و ثالثمائه ابو القاسم حفص بن عمر 

االردبيلى كه در واليت آذربيجان از جمله اعيان محدثان بود و در علوم متداوله تصانيف دارد 
فوت شد و در همين سال سيد ابو الحسين محمد االقطبى در نيشاپور از دار غرور بسراى سرور نقل 
فرمود و آن جناب بصفت زهد و دانش موصوف و معروف بود و از نيشابور مردم را بخالفت خود 
دعوت نمود و چون جمعى دست بيعت بوى دادند برادرش ابو على از كيفيت حال وقوف يافت و 

آن جناب را گرفته بحموية بن على كه از جمله امراء نصر بن احمد سامانى بود سپرد و حمويه سيد 
ابو الحسين را ببخارا فرستاد تا محبوس كردند و بعد از انقضاء يك سال آن سيد حميده خصال از 

حبس نجاة يافته بار ديگر به نيشابور آمد و تا آخر ايام حيات اوقات بفراغت گذرانيد و در سنه 



اربعين و ثالثمائه فوت شيخ ابو العباس دينورى واقع بود و در سنه اثنى و اربعين و ثالثمائه احمد 
بن محمد بن ابراهيم الخطابى كه مقام السنن در شرح صحيح ترمذى و اعالم السنن در شرح 

صحيح بخارى و غريب الحديث از جمله مؤلفات اوست وفات يافت و در سنه ثلث و اربعين و 
ثالثمائه ابو نصر فارابى كه از مشاهير حكماء اسالم است و شيخ ابو على بن سينا شاگرد مصنفات 
اوست بعالم آخرت شتافت فاراب بزعم بعضى از ارباب الباب اسم واليتيست در ديار تركستان و 
بقول صاحب لباب شهريست در باالى شاش نزديك ببالساغون و نام ابو نصر محمد ترخان بود و 
لقبش معلم ثانى و مهارت معلم ثانى در فنون حكمت و كماالت نفسانى بمثابه بود كه عقل علماء 

كامل كياست مافوق آن درجه تصور نمى نمود در بعضى از تواريخ مسطور است كه در اواخر 
اوقات حيات ابو نصر فارابى را بر واليات شام عبور افتاد و بمجلس سيف الدوله بن حمدان كه در 

آن اوان حاكم آن ديار بود رفت و بحسب اتفاق در آن روز جمعى كثير از علما و فضالء در آن 
 محفل جمع آمده بمباحثه اشتغال داشتند و حكيم ابو نصر
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در برابر سيف الدوله آمد سيف الدوله او را گفت بنشين پرسيد كه كجا نشينم پادشاه جواب داد 
در هرموضع كه قابل جلوس تو باشد ابو نصر بعد از شنيدن اين سخن پاى بر مسند سلطنت نهاده 
پهلوى سيف الدوله نشست و عرق نخوت و غيرت پادشاهى در حركت آمده بعضى از غالمان 

خود را بزبانى كه خاصه ايشان بود گفت كه اين ترك ترك ادب كرد چون از مجلس بيرون رود 
او را گرفته بسياست رسانيد ابو نصر فرمود كه ايها االمير (اصبر فان االمور بعواقبها) سيف الدوله 

متعجب شد و گفت تو چه دانستى كه من با اين غالمان چه گفتم حكيم فرمود كه من بهمه لغات 
عارفم بعد از آن با دانشمندان آن محفل آغاز مناظره كرده بر همه فايق گشت و هم در آن مجلس 

مهم بدانجا انجاميد كه هرچه علماء از ابو نصر شنيدند در سلك تحرير كشيدند تا بهنگام حاجت 
حجت باشد و بعد از تفرق خاليق سيف الدوله ابو نصر را نگاهداشته او را داخل ارباب اختصاص 

گردانيد و اهل سازوآواز را طلبيده فرمود كه سرود گفتند و ابو نصر بر آن جماعت اعتراضات 
فرموده سيف الدولة از وى پرسيد كه شما را بر عملى اين علم وقوفى هست گفت بلى و از ميان 
خود خريطه بگشاد و از آنجا چند قطعه از آالت غنا بيرون آورد و آنها را بر يك ديگر تركيب 

كرده بر وجهى نواخت كه اهل مجلس بخنده افتادند بعد از آن همان ادوات را از هم انداخته و 



بهيأت ديگر اتصال داده بنواخت چنانچه حضار بيكبار گريان شدند و نوبت سيوم بطريقه آغاز ساز 
كرد كه هم گنانرا خواب درربود و سيف الدولة مشعوف صحبت ابو نصر شده التماس فرمود كه 

چندگاهى در آن واليت اقامت فرمايد حكيم فرمود كه چنين كنم اما بشرطى كه مرا تكليف 
مالزمت نكنى سيف الدوله گفت هرگاه خاطر خواهد پيش ما آى و حاال آنچه محتاج اليه تست 

بازنماى ابو نصر گفت مرا روزى چهار درم كافى است سيف الدوله خازنان را گفت كه هرچه 
حكيم طلبد بوى دهند و او هرگز روزى زياده از چهار درم نگرفت و بعد از چندگاه از دمشق 
متوجه عسقالن شده در اثناء راه بر دست جمعى از قطاع الطريق شربت شهادت چشيد و سيف 

الدوله برين معنى اطالع يافته فرمان داد تا مالزمان درگاه سلطنت آشيان قاطعان طريق را پيدا 
كردند و همه را از دار اعتبار بياويختند و در سنه خمس و اربعين و ثالثمائه ابو الفرج محمد بن 

على كه چندگاه بوزارت مستكفى مشغولى كرده بود و بوفور جود و سخاوت اشتهار داشت علم 
عزيمت بصوب جهان جاودان برافراشت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه محمد بن على در 

ايام حيات خود صد هزار برده آزاد كرد و العلم عند الّله تعالى و در سنه سبع و اربعين و ثلثمائه ابو 
سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس المصرى كه تاريخ مصر تأليف اوست فوت شد و در سنه 

ثمان و اربعين و ثالثمائه شيخ ابو الحسن على بن سهل فوشنجى بعالم آخرت شتافت و در سنه اثنى 
و ثلثمائه ابو القاسم خالد بن سعيد كه در اندلس از جمله اعاظم محدثان بود از عالم فنا رحلت 
نمود و در سنه ثلث و خمسين و ثالثمائه احمد بن ابى بكر محمد بن ابى عثمان سعيد الجزرى 

صاحب تفسير كبير و صحيح وفات يافت و هم در اين سال صاحب مصنفات سعيد بن عثمان بن 
 ابو على 
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سعيد المصرى بجهان جاودان شتافت و در سنه اربع و خمسين و ثالثمائه ابو حاتم محمد بن جان 
البستى صاحب صحيح و ديگر مؤلفات گلشن حيات بدرود كرد و در سنه خمس و خمسين و 

ثالثمائه خواجه احمد ابدال چشتى حسينى رضى الّله عنه روى به رياض رضوان آورد و چنانچه در 
نفحات مذكور گشته آن سيد حميده صفات پسر سلطان فرسنافه است و سلطان فرسنافه را خواهرى 

بود بغايت صالحه روزى شيخ ابو اسحق شامى ويرا گفت كه برادر ترا پسرى خواهد بود كه او را 
شانى عظيم باشد بايد كه محافظت حرم برادر كنى كه در ايام حمل لقمه شبهه نخورد الجرم آن 



ضعيفه ريسمان رسته بفروختى و از آن ممر مايحتاج زن برادر را سرانجام كردى تا در سنه ستين و 
مأتين خواجه احمد متولد گشت و چون مدت بيست سال از عمر عزيزش درگذشت روزى با پدر 

خود كه حاكم واليت چشت بود بشكار رفت و در اثناء صيد از پدر جدا افتاده در ميان كوهى ديد 
كه چهل تن از رجال الّله بر سر سنگى ايستاده اند و شيخ ابو اسحق شامى در ميان ايشان است حال 
بر وى متغير گشت و از اسب پياده شده در پاى شيخ افتاد و پشمينه پوشيده روى بوادى مجاهده و 
رياضت نهاد و هرچند پدرش سعى نمود او را بازنتوانست آورد باالخره پدر نيز بر دست وى توبه 

كرد و خواجه احمد را ولدى بود محمدنام و سيد محمد در سن بيست و چهار سالگى تكميل 
علوم دينى و معارف يقينى نمود و در سنه احدى عشر و اربعمائه از عالم انتقال فرمود و در سال 

مذكور يعنى خمس و خمسين و ثالثمائه ابو بكر محمد بن عمر بن محمد البغدادى جهان فانى را 
وداع كرد در تصحيح المصابيح مسطور است كه محمد چهارصد هزار حديث ياد داشت و ششصد 
هزار حديث مذاكره مى نمود و در سنه سته و خمسين و ثالثمائه صاحب التصانيف ابو على اسمعيل 
بن القاسم البغدادى در اندلس بعالم عقبى شتافت و در ذى قعده سنه ستين و ثالثمائه قرامطه دمشق 
را تسخير نموده حاكم آن بلده جعفر بن فالح را راح مرك چشانيدند و در آن وقت سردار ايشان 
حسن بن احمد برادرزاده ابو سعيد جبائى بود و در سنه احدى و ستين و ثالثمائه سعيد بن ابو طاهر 

نجس از عالم رفته برادرش ابو يعقوب قايم مقام شد و همدرين سال حافظ محمد بن الحارث بن 
 اسد القيروانى كه مصنف تاريخ اندلس بود و در قرطبه اقامت داشت وفات يافت 

ذكر خالفت الطايع هللا ابو بكر عبد الكريم بن المطيع و بيان آنچه در ايام دولت او واقع شد از 
 گردش فلك منيع 

در همانروز كه المطيع لّله از امر خالفت استعفا نمود امرا و اركان دولت نسبت به ولدش الطايع لّله 
در مقام مطاوعت آمده شرايط مبايعت بجاى آوردند و هم در آن ايام ميان اتراك و عز الدوله 

بختيار مهم بنزاع و جدال انجاميد عز الدوله فرار بر قرار اختيار كرد و بطرف واسط رفته از ابن عم 
 خويش عضد الدوله كه فرمان فرماى ممالك فارس 
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بود استمداد فرمود و اتراك بغداد طايع را از دار السالم بيرون آورده از عقب بختيار ايلغار كردند 
و چندبار در حدود واسط بين الجانبين مقابله و مقاتله اتفاق افتاده اكثر اوقات تركان ظفر يافتند و 

در سنه اربع و ستين و ثالثمائه عضد الدوله جهة معاونت عز الدوله متوجه عراق عرب گشت و 
چون نزديك بواسط رسيد تركان بجانب بغداد گريختند و عضد الدوله در مصاحبت عز الدوله 
ايشانرا تعاقب نموده بدار السالم درآمد و نسبت بطايع طريق تعظيم و احترام مسلوك داشته عز 

الدوله را بر امارت نشاند و خود بجانب فارس مراجعت فرمود و در سنه ست و ستين و ثالثمائه ابو 
يعقوب قرمطى فوت شده شش نفر از ذريت ابو سعيد جبائى در ميان قرمطيان زمام فرمان فرمائى 

بدست آوردند و بمشاركت يكديگر حكومت كردند و درين سال ميان عضد الدوله و عز الدوله 
نقارى پيدا شده عضد الدوله لشكر ببغداد كشيد و بعد از محاربات بسيار در سنه سبع و ستين و 

ثالثمائه عز الدوله بطرف شام گريخت و باز لشكرى فراهم آورده متوجه بغداد شد و عضد الدوله 
باستقبال شتافته در نواحى تكريت هردو سپاه بهم رسيدند و عز الدوله گرفتار گشته كشته شد و در 

ماه رجب سنه ثمان و ستين و ثالثمائه ابو سعيد حسن بن عبد الّله السيرافى كه در علم نحو و لغت و 
فقه ماهر بود و شرح كتاب سيبويه تصنيف اوست از عالم انتقال نمود و او در بعضى از توابع بغداد 

چندگاه بامر قضا اشتغال فرموده بود در تحفة الملكيه مسطور است كه زهد ابو سعيد آن درجه 
داشت كه هرروز قبل از آنكه بفيصل قضايا پردازد دوازده ورق كتابت ميكرد و ده آقچه اجرت 

ميگرفت و ماكول و مشروب و ملبوس خود را از آن ممر ترتيب مينمود و در وقتى كه فوت شد از 
تأليف كتاب اقناع فارغ نشده بود و ولدش آن نسخه را تمام كرد و در سنه اثنى و سبعين و ثالثمائه 

عضد الدوله وفات يافته پسرش صمصام الدوله بجايش نشست و در سنه ثلث و سبعين و ثالثمائه 
طايفه از قرامطه لشكر بكوفه كشيدند و اندك مالى از كوفيان گرفته بصلح بازگشتند و در سنه اربع 

و سبعين و ثالثمائه باعتقاد جمهور مورخان از درياى عمان جانورى بزرگتر از فيل بيرون آمده بر 
باالى پشته رفت و سه نوبت بزبان فصيح گفت قد قرب و بدريا درآمد و اين صورت سه روز 

پى درپى تكرار يافته ديگر كسى آن حيوان را نديد و در سنه سبعين و ثالثمائه شرف الدوله بن 
عضد الدوله بمخالفت برادر لشكر ببغداد كشيد و صمصام الدوله باميد مرحمت پيش او رفت و 

شرف الدوله ببغداد درآمده در تعظيم طايع شرط مبالغه بجاى آورد چنانچه بتقبيل بساط خالفت 
قيام نمود و در سنه خمس و سبعين و ثالثمائه قرمطيان بى ايمان كوفه را گرفته خطبه بنام شرف 
الدوله بن بويه خواندند و خليفه از بغداد لشكرى فرستاد تا ايشانرا گريزانيدند و تعاقب نموده و 



مستأصل گردانيدند و ديگر آن جماعت را اجتماعى معتد به دست نداد بلكه بناء دولت ايشان از 
بنياد برانداخت و در سنه سبع و سبعين و ثالثمائه ابو على حسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسى كه 

از اكابر نحات بود از عالم انتقال نمود و او در اوايل حال در مالزمت سيف الدوله بن حمدان بسر 
ميبرد و در اواخر بخدمت عضد الدوله ديلمى رسيده عضد الدوله نحو پيش او خواند و در مجلس 

 او
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بادب مى نشست و ابو على را در علوم تصانيف است و در سنه ثمان و سبعين و ثالثمائه محمد بن 
احمد ابو احمد الحاكم النيسابورى صاحب التصانيف از عالم انتقال فرمود و در سنه تسع و سبعين و 
ثالثمائه شرف الدوله وفات يافت و برادرش ابو نصر فيروز خسرو قايم مقام شد و ملقب ببهاء الدوله 

گشت و در سنه احدى و ثمانين و ثالثمائه بهاء الدوله طمع در اموال طايع بسته پس از استخاره 
بقصر خالفت درآمد و بدستور معهود بر كرسى نشست آنگاه چند نفر از امراء ديلم پيش رفتند 

خليفه بتصور آنكه بعزم دستبوس مى آيند دست دراز كرد و آن جماعت دست طايع را گرفته پايان 
كشيدند و او را از آنجا بموضع ديگر بردند و بهاء الدوله اموال و جهات خليفه را ضبط نمود و 

مسرعان جهة طلب احمد بن اسحق بن المقتدر ببطيحه فرستاد مدت خالفت طايع هفده سال و نه 
ماه و كسرى بود صاحب گزيده گويد كه طايع بعد از خلع سالها بزيست و پيوسته با قادر صحبت 

 مى داشت و چون عمرش بشصت و نه رسيد بعالم عقبى خراميد

 ذكر القادر باهللا ابو العباس احمد بن اسحق بن المقتدر

در روضة الصفا مسطور است كه احمد بن اسحق در اواخر ايام خالفت طايع از وى توهم نموده 
بطريق فرار از بغداد ببطيحه رفت و در پناه دولت حاكم آنجا مهذب الدوله بسر ميبرد و چون بهاء 
الدوله طايع را مؤاخذ گردانيد بنابر استصواب امرا و اعيان او را جهة خالفت طلب نمود از هبة الّله 
بن يحيى كاتب مهذب الدوله ديلمى مرويست كه گفت در آن ايام كه احمد بن اسحق در بطيحه 

بود من روزى بخدمتش رفته ديدم كه بغايت متامل است جرات كرده پرسيدم كه سبب تفكر 
چيست جواب داد كه دوش در خواب ديدم كه آبى كه بر گرد اين بطيحه است بسيار شده و 

جسرى بر آن بسته اند و من در درياى حيرت افتادم در اين اثنا شخصى از آن جانب جسر آواز داد 



كه ميخواهى كه ازين دريا بگذرى گفتم آرى و او دست خود دراز ساخته و بدست من رسانيده 
مرا بگذرانيد و تعجب من ازين حالت روى در ازدياد نهاده پرسيدم كه تو كيستى گفت من على 
بن ابى طالبم بدانكه عنقريب خالفت بتو ميرسد بايد كه با اوالد و شيعه من نيكوئى كنى هبة الّله 

گويد كه چون سخن احمد بدينجا رسيد آواز مردم شنيدم كه از بغداد بطلبش آمده بودند و 
مهذب الدوله او را بيراق تمام بجانب دار السالم گسيل كرد و چون احمد بن اسحق بنواحى بغداد 
رسيد بهاء الدوله با اكابر و اعيان شرط استقبال بجاى آورده با وى بيعت نمودند و او را القادر بالّله 

لقب نهادند و قادر در سيزدهم ماه مبارك رمضان سنه احدى و ثمانين و ثالث مائه بدار السالم 
درآمده مهام خالفت را نظام و انتظامى پيدا شد و ملوك ديالمه را بدستور پيشتر مجال تسلط و 
تغلب نماند و قادر بصفات حميده و سمات پسنديده موصوف و معروف بود و در ايام اقتدار و 

اختيار بتمهيد مبانى نصفت و معدلت قيام نمود و چون مدت چهل و يكسال بدولت و اقبال 
 گذرانيد در ماه ذى حجه سنه اثنى و عشرين و اربعمائه متوجه عالم عقبى گرديد اوقات 
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حياتش بروايتى هشتاد و شش سال بود و بقولى نود و سه سال وزارتش تعلق بابو الفضل صاحب 
 نعمان داشت 

گفتار در بيان مجملى از وقايع زمان القادر باهللا احمد بن اسحق و بيان انتقال طايفه از علما و امراء با 
 استحقاق 

 در تصحيح المصابيح مسطور است كه در سنه اربع و ثمانين و ثالثمائه كسوت زندگانى ابو الحسن 
 على بن عمر الدار قطنى مندرس گشته از جهان گذران انتقال نمود و او يكى از عظماء علماء »1«

محدث بود و در سنه احدى و تسعين و ثالثمائه شيخ ابو عبد الّله محمد بن خفيف شيرازى از عالم 
مجازى نقل فرموده مدت حياتش بروايتى صد و چهارده سال و بقولى صد و بيست و چهار سال 
بود در تاريخ گزيده مسطور است كه شيخ ابو عبد الّله در تمامى عمر خود يك بيت گفت و آن 

 اينست بيت 

 و هركسى با يار خويش  هركسى با كار خويش



صيرفى بهتر شناسد قيمت دينار خويش و از نفحات چنان معلوم ميشود كه وفات آن جناب در سنه 
احدى و ثلثين و ثالثمائه واقع بوده و العلم عند الّله تعالى و در سنه ثلث و تسعين و ثالثمائه ابو نصر 

اسماعيل بن حماد الجوهرى صاحب صحاح اللغة وفات يافت و او نيشابورى االصل بود و خطوط 
را بغايت خوب مى نوشت و در علم اصول و كالم مهارت كامل حاصل داشت و چون تحقيق لغت 
عرب بر ضميرش استيال يافت قدم در طريق مسافرت نهاده بديار ربيعه و مضر شتافت و در آن علم 
سرآمد علماء اعصار گشته بنيشابور معاودت كرد و بتصنيف و تعليم كتابت مصحف قيام مى نمود 

تا وقتى كه از جهان گذران رحلت فرمود و در سنه ثمان و تسعين و ثالثمائه بديع همدانى ابو 
الفضل احمد بن الحسين بعالم جاودانى انتقال نمود و چنانچه در تحفة الملكيه مذكور است بديع از 

عجائب زمان خود بود قوت حافظه اش آن مرتبه داشت كه قصيده را بيك خواندن ياد ميگرفت و 
هرانشائى كه باو ميفرمودند در بديهه مى نوشت ديوان اشعار او اشتهار دارد و در سنه ثلث و 

اربعمائه قاضى ابو بكر الباقالنى كه در فضل و كمال بى مثل بود روضه زندگانى را وداع نمود و در 
همين سال بهاء الدوله در بغداد وفات يافته پسرش سلطان الدوله امير االمرا شد و در سنه خمس و 

اربعمائه شيخ ابو على دقاق در نيشابور فوت شد و او گاهى بموعظه خاليق مشغولى مينمود و 
نامش حسن بن محمد بود و در سنه ست و اربعمائه نقيب االشراف و مظهر محاسن اوصاف السيد 
الشريف الرضى رضى الّله عنه برياض رضوان شتافت و هو ابو الحسن محمد بن الحسين بن موسى 

بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن االمام موسى الكاظم عليه السالم بود و آن جناب در نظم اشعار و 
 علم نحو و لغت مهارت بى نهايت داشت چنانچه از ثعلبى مرويست كه گفت اگر

______________________________ 
) واضح باد كه در تاريخ ابن خلكان فوت ابو الحسن مذكور فى سنه خمس و ثمانين و ثالثمائه 1(

 بنظر رسيده حرره محمد تقى التسترى 
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بگويم كه سيد رضى اشعر قريش است دور از كار نيست در تاريخ امام يافعى مسطور است كه 
سيد رضى در اندك زمانى حفظ قرآن مجيد فرمود و در بيان معانى فرقانى كتابى تصنيف نمود كه 
مانند آن تأليفى نتوان يافت و در سنه تسع و اربعمائه حافظ ابو محمد عبد الغنى بن سعيد المصرى 



صاحب المصنفات روى بعالم آخرت آورد و در سنه احدى عشر و اربعمائه مشرف الدوله بن بهاء 
الدوله بر عراق عرب استيال يافته منصب امارت بغداد تعلق بوى گرفت و در سنه اثنى عشر و 

اربعمائه صاحب تاريخ بخارى محمد بن احمد البخارى و صاحب مؤلفات ابو الفتح محمد بن 
احمد بن فارس البغدادى فوت شدند و در سنه ثلث عشر و اربعمائه دانشمند سعيد شيخ مفيد كه از 
جمله اعاظم علماء مذهب اماميه بود و عضد الدوله ديلمى پيوسته مالزمتش مى نمود وفات يافت و 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه (و كان الشيخ كثير الصدقات عظيم الخشوع كثير الصلوة و 
الصوم خشن اللباس عاش سته و سبعين سنه و له اكثر من مأتى مصنف و كانت صارتيه مشهودة و 

شيعته ثمانون الفا) و در جمادى االولى همين سال ابو الحسن على بن هالل كه معروفست به ابن 
بواب خطاط در بغداد فوت شد و در جوار قبر امام احمد بن حنبل مدفون گشت و در سنه اربع 

عشر و اربعمائه نقش وجود صاحب تصانيف ابو سعيد محمد بن على بن عمر النقاش از لوح هستى 
سترده شد و در غره صفر سنه سته عشر و اربعمائه شيخ ابو عبد الّله طافى ببهشت جاودانى انتقال 

نمود و آن جناب بمحمد بن فضل بن محمد موسوم بود و در علوم ظاهرى و باطنى مهارت داشت 
بمرتبه كه خواجه عبد الّله انصارى در صحبت او نقش تلمذ بر صحيفه خاطر مى نگاشت و در 

همين سال قادر پسر خود عبد الّله را وليعهد كرده القايم بامر الّله لقب داد و در همين سال مشرف 
الدوله بعالم آخرت تشريف برد و جالل الدوله بن بهاء الدوله در بغداد امير االمرا شد و در سنه 

سبع عشر و اربعمائه ابو بكر القفال المروزى كه يكى از مجتهدان مذهب امام شافعى است 
درگذشت و در سنه ثمان عشر و اربعمائه ابو اسحق الثعلبى كه يكى از اعاظم مفسرانست و كتاب 

 عرايس تأليف اوست متوجه حجله آخرت گشت 

 ذكر القائم بامر الّله ابو جعفر عبد الّله بن القادر باهللا 

در همانروز كه اوقات حيات قادر آخر شد اعاظم و اكابر بغداد بتجديد بيعت قايم قيام نمودند و او 
در سلك صلحاء خلفا انتظام داشت و جمال حالش بحليه فضل و فصاحت مزين بود و بگفتن شعر 

بسيار مشغولى مى نمود و در تمهيد بساط معدلت اهتمام تمام ميفرمود در ايام خالفت او دولت 
ملوك ديالمه انقراض يافت و طغرل بيك سلجوقى بر اكثر معموره آفاق مستولى شده بصوب 

بغداد شتافت فتنه بساسيرى در عراق عرب در زمان دولت قايم دست داد و كشته شدن او هم در 
آن ايام بسعى طغرل بيك اتفاق افتاد و قائم در سنه سبع و ستين و اربعمائه از محنت سراى دنيا بعالم 



عقبى انتقال نمود اوقات حياتش هفتاد و شش سال و سه ماه و پنج روز بود و مدت خالفتش چهل 
 و چهار سال و دوازده 
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روز ابو الفتح منصور الشيرازى و ابو نصر محمد الموصلى در زمان قائم بمرتبه وزار رسيدند و لوازم 
 كفايت و كاردانى بتقديم رسانيدند

 گفتار در ذكر بعضى از وقايع ايام دولت قائم و بيان وفات زمره از اكابر و اعاظم 

در اواخر ذى حجه سنه خمس و عشرين و اربعمائه القايم بامر الّله بر مسند خالفت نشست و در 
شب عاشورا سنه خمس و عشرين و اربعمائه شيخ ابو الحسن خرقانى بجهان جاودانى پيوست و او 

موسوم بعلى بن جعفر بود و بكثرت مجاهدات از مشايخ زمان گوى مسابقت ميربود و در سنه ثمان 
و عشرين و اربعمائه صاحب قدورى ابو الحسن كه يكى از علماء مذهب حنفى است رخت سفر 

آخرت بربست و در سنه ثلثين و اربعمائه حافظ ابو نعيم احمد بن عبد الّله االصفهانى روضه 
زندگانى را وداع كرد و او در ايام حيات خود مؤلفات در سلك تحرير آورد و بروايتى در سنه 
اثنى و ثلثين و اربعمائه محدث ماوراء النهر حافظ ابو العباس جعفر بن محمد المستغفرى كه از 

جمله مشاهير اصحاب تصنيف است وفات يافت و در سنه اربع و ثلثين و اربعمائه شيخ ابو اسحق 
ابراهيم بن شهريار كازرونى بعالم جاودانى انتقال نمود و او در طلب علم مسافرتها كرده در بصره و 
مكه و مدينه از علماء استماع حديث فرموده بود و مدت عمرش را از شصت سال زياده گفته اند و 

در ماه شعبان سنه خمس و ثلثين و اربعمائه امير االمراء بغداد جالل الدوله بعالم آخرت شتافته 
برادرش ابو كاليجار بن سلطان الدوله از فارس متوجه دار السالم شد و در سنه سته و ثالثين و 

اربعمائه بدانجا رسيده امير االمراء گشت و در همين سال برادر سيد رضى الموسوى ابو القاسم على 
بن الحسين كه ملقب بود بمرتضى از عالم انتقال نمود و آن جناب از ساير علماء و ادباء زمان خود 

بمزيد علم و دانش امتياز داشت و از نتايج طبع شريف خويش اشعار بليغ بر لوح بيان نگاشته 
يادگار گذاشت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه سيد مرتضى را تصانيف است در مذهب 

شيعه و مقاله ايست در اصول دين و ديوانيست كبير در شعر و ديگر از مصنفات آن جناب كتابيست 
موسوم بغرر (و هو كتاب يشتمل على فنون من معانى االدب تكلم فيها عن النحو و اللغة و غير 



ذلك و هو كتاب يدل على فضل كثير و توسيع فى االطالع على العلوم) و اختالف است در ميان 
مورخان كه جامع كتاب هدايت انتساب نهج البالغه سيد مرتضى است يا برادرش سيد رضى رضى 
الّله تعالى عنهما و عن جميع اوالد خاتم النبيين من عترة الطاهرين و الطيبين و در شب جمعه چهارم 
شعبان سنه اربعين و اربع مائه شيخ ابو سعيد فضل الّله بن ابى الخير مهنه بجوار مغفرت الهى پيوست 

و آن جناب مريد شيخ ابو الفضل حسن سرخى بود مدت عمر عزيزش بروايت حمد الّله مستولى 
هشتاد و نه سال و چهار ماه است از نتايج طبع فياض آن جناب رباعيات هدايت آيات اشتهار دارد 

 و از آن جمله يكى اين است رباعى 

 چشمى دارم همه پر از صورت دوست 
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با چشم مرا خوشست تا دوست 

  دروست 
از ديده و دوست فرق كردن نه 

 نكوست 

 يا اوست بجاى ديده يا ديده هم اوست 
  

و جناب افضل االنام موالنا نور الدين عبد الرحمن الجامى اين رباعى را برشيد وطواط نسبت 
نموده اند و الّله تعالى اعلم و هم درين سال ابو كاليجار بدار القرار خراميد و پسرش ملك رحيم 
بجاى پدر نشست و در سنه سته و اربعين و اربعمائه حافظ خليل بن عبد الّله الحنبلى كه يكى از 

علماء فن حديث است از عالم فانى نقل كرد و در سنه سبع و اربعين و اربعمائه ميان رئيس الرؤسا 
كه وزير قائم خليفه بود و بساسيرى كه در سلك امراء ديلم انتظام داشت غبار نقار ارتفاع يافته 

بساسيرى از بغداد بيرون رفت و دست بغارت و تاراج برآورده از حاكم مصر مستنصر علوى 
استمداد نمود و مستنصر ملتمس او را مبذول داشت لهذا اختالل و پريشانى باحوال بغداد راه يافت 

و چون اين خبر بسمع طغرل بيك سلجوقى كه در آن اوان در ممالك خراسان و عراق عجم و 
آذربيجان فرمان فرما بود رسيد عازم دار الخالفه گشت و در روز دوشنبه بيست و پنجم ماه رمضان 



سال مذكور با عظمت و ابهت موفور بباب شماسيه نزول نمود و هم در آن ماه ميان لشكريان طغرل 
بيك و بازاريان بغداد بسبب معامله نزاع واقع شده مهم بدانجا انجاميد كه سوقيه سلجوقيه را 

سنگباران كردند و مواد فتنه و فساد روى در ازدياد نهاده از جانبين چند كس كشته گشت و اموال 
فراوان بدست سلجوقيان افتاد و طغرل بيك ملك رحيم را باعث اين وحشت دانسته بخليفه پيغام 
داد كه اگر اين قضيه بانگيز ملك رحيم نبوده او را نزد ما بايد آمد و ملك رحيم نزد طغرل رفته 

همان زمان مقيد شد و در سنه ثمان و اربعين و اربعمائه بساسيرى موصل را مسخر گردانيد و طغرل 
بيك لشكر بدانجانب كشيده و او را منهزم ساخت و در سنه تسع و اربعين و اربعمائه شارح صحيح 
بخارى ابو الحسين على بن خلف بن بطال القرطبى علم عزيمت بعالم آخرت برافراخت و در سنه 

خمسين و اربعمائه ابو ابراهيم اسحق بن ابراهيم الفارابى كه خال اسماعيل جوهرى بود و كتاب 
ديوان االدب تصنيف اوست از عالم انتقال نمود و در همين سال برادر مادرى سلطان طغرل ابراهيم 

ينال در مقام عصيان آمده همدان را بتحت تصرف درآورد و طغرل بيك متوجه دفع او گشت و 
چون بساسيرى اين خبر شنود بر سبيل تعجيل بجانب بغداد شتافت و در هشتم ذيقعده سنه مذكوره 

بدان بلده رسيده قائم خليفه را حبس كرد و رئيس الرؤسا را با جمعى از مخصوصان بارگاه خالفت 
بر شتران نشانده در گرد بازارها بگردانيد آنگاه همه را كشته خليفه را بمهارش عجلى سپرد و خطبه 

بنام مستنصر علوى خواند و قائم از محبس رقعه اى مصحوب معتمدى نزد طغرل بيك روان كرد 
مضمون آنكه شعار قرامطه ظاهر شده بناء اسالم روى بانهدام دارد و اگر توانى بى تأنى بدينجانب 

شتاب طغرل بيك صفى الدين ابو العالء منشى را گفت كه سطرى چند مشتمل بر قبول ملتمس 
خليفه بر ظهر همين مكتوب قلمى كن منشى نوشت كه (ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود ال قبل لهم بها 

 و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون) و سلطان چشم بر آن نوشته انداخته منشى را تحسين كرد و
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گفت اميد است كه مضمون آيت كريمه ظاهر گردد و بعد از آنكه خاطر طغرل بيك از جانب 
ابراهيم ينال جمع شد عنان عزيمت بصوب بغداد انعطاف داد و بساسيرى سراسيمه شده فرار بر قرار 

اختيار كرد و مهارش عجلى قائم خليفه را باستقبال طغرل بيك برد و سلطان پيش خليفه شرط 
زمين بوس بجاى آورد و پياده در جلو ركابش روان شد قائم گفت اركب يا ركن الدين و منشيان 

بعد از آن اين لفظ را القاب طغرل نيك كردند و در آخر ذى قعده سنه احدى و خمسين و اربعمائه 



خليفه و طغرل بيك ببغداد درآمده در همين سال سلطان متوجه بساسيرى گشت و مقدمه لشكرش 
در كوفه ببساسيرى رسيده او را بگرفتند و سرش از تن جدا كردند در روضة الصفا مسطور است 

كه بساسيرى غالم بهاء الدوله ديلمى بود موسوم بارسالن و مكنى بابو الحارث و بنابر آنكه از بساى 
شيراز بود او را بساسيرى ميگفتند و در سنه اثنى و خمسين و اربعمائه قائم فرزند خويش عبد الّله را 

ولى عهد گردانيده او را المقتدى بالّله لقب داد و در سنه ثلث و خمسين و اربعمائه حاكم دياربكر 
نصير الدوله احمد بن مروان الكردى بعالم سرمدى انتقال نمود و او بعد از قتل برادر خود منصور 

بن مروان در آن واليت حاكم شده بود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه نصير الدوله بعلو 
همت و حسن سياست و وفور حزم و كثرت عدالت اتصاف داشت و در مدت دولت خود زياده از 
يك شخص را مصادره نكرد و با وجود آنكه بتمهيد بساط عيش و نشاط و استيفاء لذات مشعوف 
بود هرگز نماز صبح از وى فوت نشد از عجايب آنكه نصير الدوله بعدد ايام سال سيصد و شصت 

سريت گرفته بود و هرشب با يكى از ايشان مباشرت مى نمود و ديگر با آن كنيزك خلوت 
نميگزيد مگر در سال ديگر نوبت بوى مى رسيد و در سنه خمس و خمسين و اربعمائه طغرل بيك 
وفات يافته سلطان الب ارسالن قائم مقام گشت و الپتكين سليمانى را به شحنگى بغداد فرستاد و در 
سنه سته و خمسين و اربعمائه صاحب تصانيف ابو محمد على بن احمد بن حزم الظاهرى القرطبى 

روى بعالم عقبى نهاد و در سنه سبع و خمسين و اربعمائه صاحب المؤلفات حافظ ابو بكر احمد بن 
الحسين على البيهقى و مؤلف محكم ابو الحسين بن اسماعيل اللغوى از مزخرفات دنيوى بمنزهات 

اخروى پيوستند و در سنه ثمان و خمسين و اربع مائه در بغداد دخترى متولد شد كه او را دو گردن 
و دو سر و دو رو بود كه بر يك بدن ظاهر اتصاف داشت و در سنة تسع و خمسين و اربعمائه 

خواجه يوسف بن محمد بن السمعانى از عالم فانى بجهان جاودانى شتافت و او خواهرزاده خواجه 
محمد بن خواجه احمد ابدال چشتى است مدت عمرش هشتاد و چهار سال بود و در سنه اربع و 

ستين و اربعمائه الپ تكين از شحنگى بغداد معزول گشته سعد الدوله گوهرآئين بجايش نشست و 
در سنه خمس و ستين و اربع مائه سلطان الپ ارسالن بدرجه شهادت رسيد و پسرش سلطان ملكشاه 
پادشاه شد و در سنه سبع و ستين و اربعمائه زمان حيات قائم خليفه بنهايت انجاميد و المقتدى بالّله 

 خليفه گرديد
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 ذكر المقتدى باهللا ابو القاسم عبد الّله 

بعضى از مورخان مقتديرا پسر صلبى قائم شمرده اند و برخى نبيره پسرى او گمان برده اند گفته اند 
كه پدرش ذخير الدين محمد نام داشته و على اى التقديرين همانروز كه القائم بامر الّله فوت شد 
المقتدى بالّله بر مسند خالفت برآمد اكابر و اعيان بغداد دست بيعت بدو دادند و مقتدى در ايام 

دولت خود در غايت عدالت سلوك نمود و ظاهر شرع شريف را رعايت كرده بلوازم امر معروف 
و نهى از منكر اقدام فرمود جوارى مغنيه را از آمد شد مجالس بازداشت و نگذاشت كه هيچ كس 
بى فوطه بحمام درآيد و رسم كبوتربازى را برانداخت و گفت كه آبهاى حماماترا نگذارند كه در 

دجله ريزد و مالحانرا از آنكه رجال و نسوانرا در يك كشتى نشانند منع كرد از سالطين 
حشمت آئين سلطان ملكشاه سلجوقى با مقتدى معاصر بود و دختر خود را با او عقد فرمود وفات 
مقتدى فى سنه سبع و ثمانين و اربع مائه اتفاق افتاد مدت عمرش سى و هشت سال و هشت ماه و 
كسرى بود و زمان خالفتش نوزده سال و پنج ماه ابو نصر محمد بن محمد الموصلى و ابو شجاع 

محمد بن الحسين بنوبت در امر وزارت مقتدى دخل كردند و در ايام شروع خود لوازم نصفت و 
 رعيت پرورى بجاى آورند

 گفتار در بيان بعضى از وقايع ايام خالفت مقتدى و ذكر كيفيت انتقال او بعالم سرمدى 

چون مقتدى بر تخت خالفت نشست اكابر و اعيان دار السالم اقتدا بدو كردند سلطان ملكشاه 
سلجوقى كه در آن زمان فرمان فرماى جهانيان بود رسل و رسايل متعاقب و متواتر بدار الخالفه 

ارسال داشته ميان خليفه و پادشاه قواعد محبت و اتحاد سمت اشتداد يافت و سلطان يكى از 
مخدرات سراپرده جاللت را نامزد خليفه گردانيده با وى عقد فرمود در سنه احدى و سبعين و 

اربعمائه صاحب التصانيف ابو بكر عبد الغافر بن عبد الرحمن الجرجانى از جهان فانى روى بعالم 
جاودانى آورد و در سنه ثمان و سبعين و اربعمائه ابو المعالى عبد الملك بن ابى محمد بن ابى 
يعقوب بن عبد الّله بن يوسف الجوينى كه او را امام الحرمين گويند عالم فانى را وداع كرد از 

تصانيف ابو المعالى در فقه نهايت مشهور است و در كالم شامل و در سنه تسع و سبعين و اربعمائه 
سلطان ملكشاه ببغداد رفته نسبت بخليفه در غايت تعظيم و حرمت زندگانى فرمود و در ماه صفر 

سنه ثمانين و اربعمائه بجانب دار الملك خويش مراجعت نمود و هم درين سال دختر خود را كه 



سابقا بحباله نكاح مقتدى درآورده بود بتجمل و حشمتى كه ديده گردون پير هرگز شبيه و نظير 
آن نديده بود بدار الخالفه روان فرمود در روضة الصفا مسطور است كه ملك شاه مصحوب دختر 
 نيك اختر صد و سى قطار شتر نمود كه بار آن شتران زر و نقره و اجناس قيمتى و امتعه نفيسه بود
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و همه را بديباى رومى پوشيده بودند و هفتاد و چهار استر با جرسها و قاليد زرين همراه داشت و 
بر شش استر از آن بغال دوازده صندوق نقره كه مملو از جواهر گرانمايه بود بار كرده بودند و سى 
سر اسب مزين بزينهاء مطالء مرصع پيش پيش محفه دختر ملكشاه ميكشيدند و چون آن دختر بدين 
عظمت و حشمت بدار السالم بغداد رسيد غنى و فقير و برنا و پير صغير و كبير از دار السالم بيرون 

رفتند و مقتدى يكى از وزراء خود را با سيصد جنيبت و سيصد مشعله پيش حرم سلطان ملكشاه 
تركان خاتون كه همراه دختر آمده بود فرستاد و پيغام داد كه (ان الّله يأمركم ان تؤد و االمانات 

الى اهلها) خاتون گفت بالسمع و الطاعة اشارت كرد تا دختر را بد؟؟؟ الخالفه بردند و در آن شب 
كه عروس را بشهر درميآوردند نظام الملك وزير و ساير اركان دولت ملكشاهى كه در مالزمت 

مهدعليا بودند چندان شمع و مشعله همراه داشتند كه شهر در چشم آدميان از روز روشن تر 
مى نمود و در گرد محفه دختر سيصد كنيزك پرى پيكر بودند و خواجه سرايانى كه در پيش محفه 

و عقب آن ميرفتند از غايت كثرت بشمار نمى آمد و در بغداد هيچكس مثل آن شيئ نشان 
نمى دهد و روز ديگر مقتدى خليفه طوئى ترتيب نمود كه چهل هزار من شكر در آن صرف شد 
باقى اشيا را بدين قياس بايد كرد و در روز جشن خليفه هريك از اركان دولت سلطانرا بخلعتى 
شايسته و انعامى اليق سرافراز ساخت و با وجود اين همه اظهار ميل و محبت از جانبين باندك 

زمانى ميان خليفه و دختر ملكشاه غبار نزاع ارتفاع يافته دختر باصفهان كه دار الملك پدرش بود 
مراجعت نمود و همانجا فوت شد و در همين سال ذو الشرقين السيد المرتضى ابو المعالى محمد بن 

 زيد العلوى الحسينى بر دست خاقان تركستان شربت شهادت چشيد بيت 
 درين صندل سراى آبنوسى 

 
 گهى ماتم بود گاهى عروسى 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه سيد ابو المعالى رحمة الّله عليه از ابو على بن شاذان حديث    
روايت ميفرمود و در اوقات حيات خويش تصانيف پسنديده نمود و آن جناب اموال و استعداد 

بسيار داشت چنانچه هرسال مبلغ دو هزار دينار از زكوة جهات خود بفقرا و مستحقان ميرسانيد (و 



كان مقبوال معظما وافر الحشمة حدث بسمرقند و اصفهان و بغداد عليه الرحمة و الرضوان من خالق 
البالد و العباد) و در سنه احدى و ثمانين و اربعمائه وفات شيخ االسالم و قدوه اتقياء انام ابو 

اسماعيل خواجه عبد الّله االنصارى اتفاق افتاد و آن جناب ولد ابو منصور محمد االنصارى است و 
ابو منصور از اوالد مت انصارى بود و مت پسر ابو ايوب رضى الّله عنه صاحب رحل رسول الّله 

صلى الّله عليه و سلم چنانچه در ذكر هجرة آن حضرت از مكه بمدينه مذكور شد و مت در زمان 
خالفت عثمان ذو النورين رضى الّله عنه در مصاحبت احنف بن قيس بخراسان شتافته در بلده 

فاخره هرات ساكن گشت والدت خواجه عبد الّله قدس سره در آخر روز جمعه دوم ماه شعبان 
سنه سته و تسعين و ثالثمائه بقهندز مصرخ روى نمود و در آن روز آفتاب در هفدهم درجه ثور 

بود در نفحات از آن جناب منقولست كه گفت در اول حال مرا بدبيرستان زنى فرستادند بعضى از 
 مردم اين معنى را نپسنديدند و چون چهارساله شدم مرا بمكتب 
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مالينى روان كردند بعد از آن كه نه سال گشتم امال نوشتم و هنوز خورد بودم كه شعر ميگفتم 
چنانكه ديگران بر من حسد ميبردند و كودكى بود در دبيرستان بغايت صاحب جمال ابو احمد نام 

 مرا گفتند براى وى چيزى بگوى كه اين بيت گفتم كه شعر
 البى احمد وجه قمر الليل غالمه 

 
 و له لحظ غزال رشق القلب سهامه 

و هم از خواجه عبد الّله روايتست كه گفت حق سبحانه و تعالى مرا حفظى داده بود كه هرچه بر    
قلم من بگذشتى مرا ياد شدى و من سيصد هزار حديث با هزارهزار اسناد ياد دارم و فرمود كه من 
وقتى قياس كردم كه چند بيت ياد دارم از اشعار عرب زياده بر هفتاد هزار ياد داشتم و هم از وى 

منقولست كه گفت هربامداد بگاه بمقرى مى شدم بقرآن خواندن و چون بازميآمدم بدرس رفته 
شش روى ورق مى نوشتم و از بر ميكردم و بعد از فراغ از درس نزد اديب رفته همه روز بنوشتن 
مشغولى ميكردم مزار بزرگوار خواجه عبد الّله در گازرگاه هرات است و صفاء آن منزل نزاهت 

صفات زياده از آن است كه بيان بنان پيرامن تفصيل آن تواند گشت بنابرآن خامه دو زبان از مقام 
اطناب در آن باب درگذشت و در سنه اربع و ثمانين و اربعمائه بماه محرم الحرام صاحب كتاب 

الفرج بعد الشدة قاضى ابو على محسن بن على التنوخى از شدت محف دنيوى فرج يافته بنعيم 
اخروى پيوست و در سنه خمس و ثمانين و اربعمائه سلطان ملكشاه در شكارگاه بغداد مريض 



گشته صيد دام اجل شد و در همين سال محدث مكه حافظ ابو الفضل يحيى بن عبد الّله الحكاك 
و شارح صحيح بخارى محمد بن خلف المرابط االندلسى وفات يافتند و در سنه سبع و ثمانين و 

اربعمائه مرغ روح صاحب مصنفات حافظ ابو على بن هبة الّله بن ماكوال بعالم باال پرواز نمود و در 
همين سال روزى مقتدى با جمعى از خواص بر سفره نشسته طعام خورد و چون دست بشست و 

اكثر مردم متفرق شدند و غير قهرمانه و شمس النهار كسى در مجلس نماند خليفه شمس النهار را 
گفت اين مردم چه كسانند كه بى رخصت من درآمده اند شمس النهار بازپس نگريسته هيچ آفريده 

نديد و همان لحظه دست و پاى مقتدى از كار و كار از دست رفت و روزگار حياتش بسر آمده 
 فوت شد

 ذكر خالفت المستظهر باهللا ابو العباس احمد بن المقتدى باهللا 

بعد از وفات المقتدى بالّله پسرش ابو العباس احمد بنابر استصواب سلطان بر كيارق سلجوقى كه 
در آن وقت در بغداد بود بر مسند خالفت صعود نمود و المستظهر بالّله لقب يافت و مستظهر خليفه 
بود بعدل و انصاف موصوف و بحسن و مكارم آداب معروف شعر نيكو گفتى و خط خوب نوشتى 

و در ايام دولت او از سبعه سياره شش كوكب در حوت جمع گشته منجمان بر زبان آوردند كه 
امسال طوفانى بسان طوفان زمان نوح واقع خواهد شد و مستظهر اين معنى را از ابن عيسى منجم 

تفتيش نمود ابن عيسى گفت در زمان نوح سبعه سياره بتمام در سرطان مجتمع گشته بودند و حاال 
 شش كوكب در حوت جمع آمده اند و زحل با ايشان نيست 
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بنابرآن گمان من چنانست كه طوفان آن درجه نخواهد داشت بلكه در قطرى از اقطار عالم جمعى 
كثير از طوايف خاليق كه از هرجانب اجتماع نموده باشد بسبب سيالن آب فراوان غريق بحر فنا 

گردند و بحسب اتفاق در آن سال زياده از دويست هزار كس رقوافل حجاج در رودخانه فرود 
آمدند و بيكناگاه سيل عظيم حاجيان را احاطه كرد و اندكى از ايشان پناه برؤس جبال برده خالص 
شدند و جمهور آن گروه موفور از سيل بالنجات نيافتند و مستظهر اين واقعه را شنوده ابن عيسى را 

منظورنظر انعام و احسان گردانيد و در سنه اثنى عشر و خمسمائه مستظهر مريض گشته درگذشت 
مدت عمرش چهل و يكسال و شش ماه و چند روز بود و زمان خالفتش بيست و پنج سال و 



كسرى وزارت مستظهر در اوايل تعلق بعميد الدوله محمد بن فخر الدوله مى داشت و در اواسط 
برادر عميد الدوله فخر الدوله رايت وزارت برافراشت و در اواخر هبة الّله محمد بن على المعروف 

 بابن المطلب در آن امر شروع نمود

گفتار در ذكر شمه از وقايع ايام خالفت مستظهر و بيان انتقال جمعى از علماء و اشراف بجوار 
 مغفرت حضرت قادر

بصحت پيوسته كه در اوايل ايام دولت مستظهر فى سنه ثمان و ثمانين و اربعمائه صاحب مصنفات 
ابو عبد الّله محمد بن ابى نصر الحميد االندلسى وفات يافت و در همين سال عبد السالم محمد 

القزوينى بجهان جاودانى شتافت و او از اعاظم علماء معتزله بود و تفسير كبير را در سيصد مجلد 
تأليف نمود و در همين سال ظهير الدين ابو شجاع محمد بن الحسين كه مدتى در زمان المقتدى 

بالّله بسرانجام مهام وزارت اشتغال داشت و مؤيد الدوله صفى امير المؤمنين لقب يافته بود از عالم 
انتقال فرمود در جامع التواريخ جاللى مسطور است كه اگرچه ابو شجاع بوفور فضل و فراست و 
كثرت فهم و كياست و علو نسب و سمو حسب سرآمد وزراء كفايت نماى بود اما صفت بخل و 

امساك بمثابه بر طبيعتش استيال داشت كه صائم الدهر گشت و شب در خانه تنگ و تاريك تنها 
افطار مى كرد و در بعضى ديگر از كتب بنظر درآمده كه ابو شجاع چون از شغل وزارت معاف 

داشته شد بمدينه طيبه رفت و مقيم گشته اكثر اوقات را بطاعت و عبادت ميگذرانيد تا وفات يافت 
و در مشهد ابراهيم بن النبى صلوات الّله عليه و آله مدفون گرديد و در ماه ربيع االخرى سنه ثمان و 
تسعين و اربعمائه سلطان بر كيارق فوت شده در بغداد خطبه بنام پسرش ملكشاه خواندند و در آخر 
جمادى االول همين سال سلطان محمد بن ملكشاه ببغداد رسيده عوض ملك شاه و بر كيارق نام او 

در خطبه مندرج كردند و در سنه خمسمائه ابو نصر بن ابى جعفر بن ابى اسحق الهروى از منازل 
دنيوى بمنزهات اخروى انتقال نمود و او از علوم ظاهرى و باطنى محظوظ و بهره ور بود در نفحات 

 مسطور است كه ابو نصر
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بخدمت سيصد پير رسيد و بصحبت حضرت خضر عليه السالم فايز گرديده بمكه و مدينه و بيت 
المقدس رفته مدتى بعبادت و رياضت اوقات شريف مصر وفداشت و چون از آن سفر بهراة 



مراجعت كرد در صد و بيست و چهار سالگى روى بعالم آخرت آورد مرقد منورش در خانجه باد 
نزديك بقبر امير عبد الواحد بن مسلم است و در چهاردهم جمادى االخرى سنه خمس و 

خمسمايه حجة االسالم ابو حامد زين الدين محمد بن محمد الغزالى الطوسى وفات يافت در 
نفحات مسطور است كه غزالى در اوايل حال در طوس و نيشاپور بتحصيل علوم و تكميل فنون 

اشتغال داشت و بعد از آن با وزير سلطان ملكشاه سلجوقى خواجه نظام الملك مالقات كرده 
منظورنظر عاطفت شد و با بعضى علماء و افاضل كه مالزم مجلس نظام الملك بودند مباحثات 

كرده بر ايشان غالب آمد و تدريس نظاميه بغداد بوى تفويض يافت و در سنه اربع و ثمانين و 
اربعمائه بدار السالم شتافت و اكثر مردم عراق عرب را مريد و معتضد خود ساخت آنگاه باختيار 
ترك آن منصب داده در سنه ثمان و ثمانين و اربعمائه متوجه حرمين شريفين گشت و بگذاردن 

حج اسالم و طواف روضه مقدسه خير االنام عليه الصلواة و السالم مشرف شد و از حجاز بشام 
رفته از آنجا بمصر و از مصر باسكندريه خراميد و از اسكندريه بار ديگر بشام شتافته از شام روى 

بوطن اصلى آورد و آغاز تصنيف و تاليف كرد و احياء العلوم و كيمياء سعادت و بسيط و وسيط و 
وجيز و نصائح الملوك و جواهر القرآن و تفسير ياقوت التاويل در چهل مجلد و مشكوة االنوار و 
قواعد العقايد از جمله مولفات اوست و عقيده صاحب گزيده آنكه غزالى در ايام حيات نهصد و 

نود و نه كتاب در سلك انشا كشيد و چون اجل موعود آن امام واالمقام دررسيد در طوس متوجه 
عالم بقا گرديد و در سنه سبع و خمس مائه ابو الفضل محمد بن ظاهر المقدسى المصنف فوت شد 

و در همين سال ابو المعالى النحاس االصفهانى جهان فانى را وداع كرد و جمال حال ابو المعالى 
بانواع فضل و ادب محلى بود و در فن استيفا و سياق يد بيضامى نمود و او در اوايل حال مالزمت 

سالطين سلجوقى كرده بمنصب عارضى سپاه اشتغال داشت و بعد از ان بدرگاه صاحب حله سيف 
الدوله صدقه شتافته بنابر امداد وزير مستظهر شد اما پس از انقضاء يك ماه از دخل در آن منصب 

بواسطه كمال خست و امساك كه جليس سركور بود اركان دولت خليفه با ابو المعالى در مقام 
عداوت آمدند و او را بفرمان مستظهر مقيد گردانيده مؤاخذه كردند و ابو المعالى از محبس 

گريخته بهمدان شتافت و در آن ديار پريشان حال روزگار ميگذرانيد تا در سنه ثمان و خمس مائه 
مجير الدوله ابو القاسم على بن فخر الدوله بعالم آخرت منزل گزيد و او در سنه تسع و اربعمائه 
منظورنظر التفات مستظهر خليفه گشته خلعت وزارت پوشيده بود و قرب نه سال بآن امر خطير 



اشتغال نموده در سنه مذكوره متوجه عالم بقا گرديد و بعد از فوت مجير الدوله هبة الّله محمد بن 
 على المعروف بابن المطلب متصدى امر وزارت شد و ولى الدوله 
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لقب يافت و در سنه تسع و خمسمائه سلطان محمد بن ملكشاه بعالم مخلد انتقال نموده پسرش 
 سلطان محمود قائم مقام گشت و در سنه اثنى عشر و خمسمائه مستظهر خليفه نيز درگذشت 

 ذكر المسترشد باهللا ابو منصور فضل بن المستظهر باهللا 

در روز وفات مستظهر اكابر و اصاغر بغداد بر خالفت پسرش فضل اتفاق نموده او را المسترشد 
بالّله لقب دادند مسترشد بصفت فصاحت و بالغت اتصاف داشت و معنى بسيار در ضمن اندك 

لفظى بر لوح بيان مى نگاشت و بتكبر موصوف بود و به مهابت و سياست معروف الجرم از دبيس 
بن صدقه صاحب حله و سالطين سلجوقى چندان حسابى برنگرفت و ميان ايشان مخالفت و 

محاربت اتفاق افتاده خليفه در سنه تسع و عشرين و خمسائه بدست سلطان مسعود سلجوقى گرفتار 
گشت و سلطان مسترشد را در خيمه محبوس كرده جمعى از مالزمان بر وى گماشت و هم در آن 

ايام بعضى از فدائيان مالحده فرصت يافته بزخم خنجرى جان ستان خليفه را شهيد ساختند و سلطان 
مسعود بمراسم تعزيت قيام نموده فرمود تا جسد او را بمراغه تبريز برده در مقبره يكى از اتابكان 

آذربيجان مدفون گردانيدند مدت خالفت مسترشد هفده سال و شش ماه و بيست روز بود و اوقات 
حياتش چهل و سه سال وزارتش در اوايل تعلق بجالل الدين ابو على حسن بن صدقه ميداشت و 

 در اواخر ابو القاسم على بن طراد زينبى رايت وزارت برافراشت 

 گفتار در ذكر وقايع ايام خالفت المسترشد باهللا و بيان انتقال بعضى از علماء فضايل دستگاه 

در اوايل ايام خالفت مسترشد برادرش ابو الحسن از بغداد گريختند بحله رفت و روزى چند در 
پناه دولت دبيس بن صدقه بسر برد و مسترشد نقيب النقباء شرف الدين على زينبى را بطلب برادر 

نزد دبيس فرستاد صاحب حله جواب داد كه چون ابو الحسن التجا بما نموده تسليم كردن او 
خالف مذهب اهل مروتست الجرم نقيب النقبا مأيوس بازگشت و ابو الحسن بعد از روزى چند از 

حله بواسط شتافت و مردم را بخالفت خويش دعوت كرد و دبيس بن صدقه بنابر التماس مسترشد 



متوجه دفع او گشته ابو الحسن روى بوادى فرار آورد و فوجى از لشكريان دبيس او را تعاقب 
نموده و گرفته بنظر دبيس رسانيدند و دبيس ابو الحسن را ببغداد فرستاد و بقولى مسترشد از برادر 

عفو فرمود و او را نوازش نمود و روايتى آنكه اشارت كرد تا جامه سرخ دربر ابو الحسن پوشانيدند 
و قالده از خرمهره در گردنش آويخته او را بر شترى نشاندند و غالمى رومى رديفش ساختند و 

باين هيات ابو الحسن را در گرد اسواق بغداد گردانيدند و غالم هر لحظه دره بر پشتش مى زد و در 
 مرآت الجنان از ابن حمزه مرويست كه در سنه ثلث عشر
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و خمس مائه قبر ابراهيم خليل و اسحق و يعقوب عليه السالم ظاهر گشته جمعى از اهل اسالم 
برؤيت اجساد آن انبيا بزرگوار مشرف شدند و مالحظه نمودند كه اصال تغيير بابدان عاليشان ايشان 

راه نيافته و در آن مفازه قنديلهاى طال و نقره موجود بود و در سنه سته عشر و خمسائه امام محى 
السنة ابو محمد حسين بن مسعود البغوى از دار فنا بعالم بقاء انتقال نموده و او در سلك اعاظم 

علماء و زهاد انتظام داشت و در كمال رياضت اوقات گذرانيده پيوسته همت بتاليف و تصنيف 
ميگماشت در تصحيح المصابيح مسطور است كه بغوى از ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد 

الداودى و بعضى ديگر از اقران او استماع حديث كرده بود و تحصيل فقه نزد قاضى حسين فرمود 
و چون ابو محمد توفيق تاليف شرح السنة يافت رسول را صلى الّله عليه و آله و سلم در خواب ديد 

كه گفت (احياك الّله كما احييت سنتى) بنابرآن ملقب بمحى السنه گشت كتاب تهذيب در 
مذاهب و تفسير معالم التنزيل و مصابيح و كفايت و جمع الجامعين و فتاوى از جمله مؤلفات محى 

السنة است وفاتش در شهر شوال سنه مذكوره بقصبه مرو رود اتفاق افتاد و هم آنجا نزديك شيخ 
خود قاضى حسين مدفون شد اوقات حياتش از هشتاد سال متجاوز بود و در همين سال ابو محمد 

قاسم بن على بن محمد البصرى الحريرى صاحب مقامات وفات يافت در تحفة الملكيه مسطور 
است كه حريرى در مدت پنجاه سال از تحرير مقامات فارغ شد و بعد از اتمام چهل مقام را ببغداد 

آورده بعلماء نمود و تحسين يافت خليفه امر انشا را بوى تفويض كرد و چون فرمود كه مكتوبى 
نويسد قاسم دست در محاسن خود زده در فكر افتاد و اصال نتوانست كه كلمه در قلم آورد ابن 

خشاب گفت او مرد اين مقام نيست در خانه خود مى تواند كه قصه ترتيب كرده بنويسد و بعضى 
گفتند كه مقامات را حريرى تحرير ننموده و او از بغداد ببصره رفته ده مقام را كه ظاهر نساخته بود 



 »1 «ارسال فرمود مدت عمرش هفتاد سال بود و در سنه سبع عشر و خمسمائه در بلده قزوين شيخ 
احمد غزالى برادر حجة االسالم محمد غزالى وفات يافت و او را تصانيف معتبر است و اشعار 

 فصاحت آثار كثير از آن جمله اين قطعه ثبت افتاد قطعه 

 چون چتر سنجرى رخ بختم سياه باد
 

با فقر اگر بود هوس ملك سنجرم تا 
 يافت 

 جان من خبر از ذوق نيمشب 
 

 صد ملك نيمروز بيكجو نمى خرم 

قبر شيخ احمد در قزوين است و در همين سال ميان مسترشد خليفه و دبيس بن صدقه غبار    
كدورت و نزاع ارتفاع يافته به قصد يكديگر حركت نمودند و حربى صعب اتفاق افتاد خليفه را 
فتح و نصرت دست داده مسترشد ببغداد بازگشته دبيس پيش سلطان طغرل بن محمد بن ملكشاه 

سلجوقى رفت و او را بران داشت كه در سنه تسع عشر و خمسمائه بعزم تسخير بغداد توجه كرد و 
 خليفه نيز سپاهى فراهم آورده روى بوى نهاد و طغرل و دبيس از نهضت مسترشد خبر

______________________________ 
) واضح باد كه صاحب تاريخ مرآت الصفا وفات شيخ احمد غزالى را فى سنه اربع و خمس 1(

 مائه نگاشته حرره محمد تقى التسترى 
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يافته طغرل بطرف بغداد كوچ نمود دبيس خواست كه در برابر لشكر خليفه درآيد درين اثنا بتقدير 
الهى تب محرق بر ذات طغرل عارض گشته بارانى عظيم باريدن گرفت چنانچه سلجوقيان را مجال 
حركت نماند و دبيس شبى قصد ايلغار نموده راه گم كرد و تا صباح اسب رانده در غايت ماندگى 

بصحرائى منزل گزيد از غرايب اتفاقات آنكه چون سپاه بغداد از عزيمت طغرل خبر يافتند طريق 
فرار مسلوك داشته پراكنده گشتند و مسترشد در وقت گريز با معدودى از جنود بسر دبيس بن 

صدقه كه در آن صحرا بخواب رفته بود رسيد و دبيس سراسيمه برجست و روى نياز بر زمين نهاد 
و خليفه از وى عفو نمود و بجانب بغداد توجه فرمود دبيس بطغرل ملحق گشته بهمدان شتافت و 

در سنه اثنى و عشرين و خمس مائه جالل الدين ابو على حسن بن صدقه كه بفضايل نفسانى متصف 
بود و در مضمار سياق و استيفا قصب السبق از امثال و اقران مى ربود وفات يافت و او در شهور سنه 



ثلث عشر و خمسمائه بحكم مسترشد مستند مسند وزارت گشت و مدتى در كمال اختيار بدان امر 
خطير اشتغال نموده در سنه مذكوره درگذشت و در سنه سته و عشرين و خمسمائه سلطان محمود 

بن محمد شاه بن ملكشاه وفات يافت در سنه عشرين و خمس مائه در دار السالم خطبه بنام برادرش 
سلطان مسعود خواندند و در سنه سبع و عشرين و خمس مائه خواجه مودود چشتى فوت شد و 

خواجه مودود ولد خواجه يوسف بن محمد سمعانى بود و در سن هفت سالگى تمام كالم الّله را 
حفظ كرده بتحصيل علوم مشغولى نمود و چون خواجه بيست و شش ساله شد پدرش خواجه 

يوسف وفات يافته آن جناب را قايم مقام خود گردانيد و خواجه مودود بعد از مالقات شيخ احمد 
جام جهت كسب كمال بجانب بلخ و بخارا رفت و مدت چهار سال در آن بالد بقدر وسع در 

تحصيل علوم اجتهاد نموده آيات غريبه و كرامات عجيبه ظاهر گردانيد آنگاه بچشت بازگشته 
بتربيت اصحاب ارادت مشغول گرديد و تا آخر ايام حيات همدران ديار اوقات گذرانيد و در سنه 

تسع و عشرين و خمس مائه امير حله ابو االعز دبيس بن صدقة بن منصور از جهان پرغرور انتقال 
نمود و او بصفت شجاعت و جالدت موصوف بود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه امارت 

حله و بعضى ديگر از ديار عرب بموجب فرمان خلفاء بنى عباس مدت شصت و هفت سال تعلق 
بامير منصور اسدى مى داشت و چون او رايت عزيمت بصوب عالم سرمدى برافراشت پسرش 

سيف الدوله صدقه قايم مقام پدر گشته بيست و دو سال باقبال گذرانيد و او در سنه احدى و 
خمسين و خمس مايه با سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقى محاربه نموده كشته گرديد و 
دبيس بجاى پدر نشست و بعد از آنكه بيست و هشت سال فرمان فرمائى كرد در سنه مذكوره روى 

بعالم عقبى آورد و هم درين سال صاحب تاريخ حافظ ابو الحسن عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد 
الغافر الفارسى بجوار مغفرت حضرت قدوسى پيوست و هم درين سال طايفه از امراء سلطان 

مسعود سلجوقى از وى متوهم شده ببغداد گريختند و مسترشد باغواء آن طايفه نام سلطان را از 
خطبه افكنده بعزيمت محاربتش توجه فرمود و سلطان مسعود با جنود نامعدود در برابر آمده 

 شكست بر لشكر بغداد افتاد
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و مسترشد در يك دست مصحف و بدست ديگر شمشيرى برداشته با وزير خويش ابو القاسم على 
زينبى ثبات قدم نمود و سلطان از كمال وقار خليفه تعجب كرده جمعى فرستاد تا او را با وزير و 



اقضى القضات بغداد و صاحب المخزن بگرفتند و در خيمه بازداشتند و در آن اثنا مسعود بواسطه 
استماع خبر مخالفت داود بن محمد بن ملكشاه بجانب آذربيجان كوچ كرده چون بمراغه رسيد 
نسبت بخليفه در مقام صلح آمد مقرر آنكه مسترشد هرسال از اموال دار السالم چهار صد هزار 

دينار بخزانه سلطان رساند و من بعد خود را از مقام لشكر كشى بگذراند و در آن منزل روزى 
موكالن از محافظت خليفه غافل گشته ناگاه جمعى از فدائيان مالحده بخيمه مسترشد درآمدند و 

او را شهيد كردند و بعضى از مورخان را اعتقاد چنانست كه اين صورت بنابر استصواب سلطان 
مسعود روى نمود و على اى التقديرين بعد از وقوع آن امر مسعود اظهار جزع كرده سوار شد و 

قاتالن مسترشد را پيدا كرده بقصاص رسانيده خواص و عوام سرها برهنه ساخته در مفارقت خليفه 
 گريه و افغان كردند و علماء و قضاة تابوتش را برداشته در مدرسه مراغه بخاك سپردند

 ذكر خالفت الراشد باهللا ابو جعفر منصور بن المسترشد باهللا 

مسترشد قبل از انقضاء اوقات حيات خود بيكسال راشد را ولى عهد ساخته از مردم بنام او بيعت 
ستانده بود و چون خبر اسر و قتل مسترشد ببغداد رسيد در روز دوشنبه بيست و هفتم ذى قعده سنه 

تسع و عشرين و خمس مائه اكابر و اشراف دار السالم بتجديد با راشد بيعت كرده او را بر سرير 
خالفت نشاندند و شحنه بغداد كه نوكر مسعود سلجوقى بود درين امر با بغداديان موافقت نمود و 
در سنه ثلثين و خمس مائه سلطان مسعود رسولى نزد راشد فرستاده مالى را كه مسترشد قبول كرده 

بود طلب فرمود و راشد از اداء مال عار داشته باتفاق اهل بغداد با امرا و لشكريان سلطان مسعود كه 
در دار السالم بودند در مقام قتال آمدند و سلجوقيان از شهر گريختند در آن اثنا داود بن محمد بن 

ملكشاه از آذربيجان و عماد الدين زنگى از موصل ببغداد رسيدند و راشد بوصول آن جماعت 
مستظهر گشته نام داود را عوض اسم مسعود در خطبه مندرج ساخت و سلطان مسعود بعد از 

استماع اين اخبار با سپاه بسيار متوجه دار السالم گشت و راشد ازين معنى وقوف يافته بنابر 
استصواب داود و اتابك زنگى بعزم رزم مسعود روان شد و بعد از تقارب فريقين بغداديان از 

مقاومت با سلجوقيان خود را عاجز ديده بدار السالم بازگشتند و مسعود در ظاهر آن بلده منزل 
گزيده مدت محاصره پنجاه روز امتداد يافت و بعد از آن سلطان مسعود از نواحى بغداد بطرف 

نهروان توجه كرد و راشد فرصت غنيمت دانسته هم عنان اتابك زنگى روى بصوب موصل آورد و 
داود بجانب آذربيجان رفت و راشد در موصل از زنگى مفارقت نموده بمراغه شتافت و در آن 



منزل كرت ديگر داود و بعضى از امراء سلجوقى بوى پيوسته چون مسعود از جمعيت اعدا خبر 
 يافت متوجه مراغه شد و راشد مستعد قتال گشته در موضع پنج انگشت 
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بين الجانبين آتش جنگ و شين سمت اشتعال پذيرفت و هزيمت بر جانب راشد افتاده باتفاق داود 
راه خوزستان پيش گرفت و از خوزستان باصفهان شتافته در آن ديار شخصى از مالحده آن خليفه 

سرگردانرا بزخم كاردى از پاى درآورد و مالزمان راشد آن فدائى را گرفته فى الحال بقتل 
رسانيدند و كالبد راشد را در ظاهر اصفهان مدفون گردانيدند مدت خالفت راشد يكسال و كسرى 

 و اوقات حياتش چهل و سه سال بود بامر وزارتش شهاب الدين اسفراينى قيام مى نمود

 ذكر المقتفى المر الّله ابو عبد الّله محمد بن احمد المستظهر

در آن ايام كه راشد از مستقر سرير خالفت فرار نموده بطرف موصل و آذربيجان رفت سلطان 
مسعود از نهروان ببغداد بازگشته باتفاق اكابر و اعيان محمد بن احمد المستظهر را بر مسند خالفت 
نشاند و او را المقتفى المر الّله لقب داد و بعد از دو سه روز كس نزد خليفه فرستاده پيغام كرد كه 

مفصل كن كه مايحتاج تو و اتباع تو روزى چه مبلغ ميشود تا موضعى تعيين نمايم كه وكيل تو 
روزبروز آن وجه را از آن ممر بستاند خليفه جواب داد كه هرروز چهل استر آب بدار الخالفه 
مى كشند باقى را برين قياس بايد كرد سلطان گفت كه ما شخصى عالى شانرا بر مسند خالفت 

نشانده ايم خداى تعالى شر او را از ما كفايت كند آنگاه سرانجام جميع مهام ملكى و مالى را از 
پيش خود گرفته مقتفى را در هيچ كار دخل نداد و سلطان مسعود در سنه سبع و اربعين و 

خمس مائه وفات يافت و بعد از آن رواجى در سر كار خالفت پيدا شد و مقتفى ديگر سالطين 
سلجوقى را ببغداد راه نداد و او مردى كريم حليم نيكوسيرت بود و در ايام اختيار اموال بسيار 

صرف اخيار نموده بتمهيد بساط معدلت قيام فرمود و مقتفى در سنه خمس و خمسين و خمس مائه 
وفات يافت مدت عمرش شصت و شش سال بود و زمان خالفتش بيست و چهار سال و سه ماه و 

 بيست و يكروز وزارتش تعلق بعون الدين هبيره مى داشت 



گفتار در ذكر بعضى از حوادث كه در ايام خالفت مقتفى دست داد و بيان لشكر كشيدن محمد 
 بن محمود سلجوقى بجانب دار السالم بغداد

در روضة الصفا مسطور است كه در ايام دولت مقتفى در بالد شام چند نوبت زلزله عظيم بوقوع 
پيوست چنانچه از اهل خمه هزار نفر در آن زالزل هايل هالك شدند و آب شط بغداد بمثابه روى 

در ازدياد نهاد كه بسيارى از محالت غريق گرداب فنا گشت و از اكثر عمارات نشان نماند و در 
سنه خمس و ثالثين و خمس مائه شيخ عالم عارف ربانى ابو يعقوب خواجه يوسف همدانى بجهان 
جاودانى شتافت و آن جناب در اوايل حال ببغداد رفته در مجلس شيخ ابو اسحق شيرازى بتحصيل 

 مشغول گشت و در اندك زمانى 
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بر امثال و اقران فايق آمده بديگر واليات شتافت و از علماء آن زمان استماع حديث كرد آنگاه 
روى بخراسان آورد و در مرو اقامت نمود و از آنجا بهرات رفته بعد از چندگاه بار ديگر عزيمت 

مرو فرمود و در اثناء راه وفات يافته مريدان او را در همان منزل مدفون ساختند و پس از مدتى 
بمرو نقل كردند و حاال مزار آن جناب در ظاهر آن بلده مشهور است و هم درين سال صاحب 

تصانيف حافظ ابو القاسم اسمعيل بن محمد التيمى االصفهانى و مؤلف تجريد الصحاح ابو الحسين 
زر بن معاويه وفات يافتند و در سنه سته و ثلثين و خمسمائه شيخ معين الدين ابو نصر احمد بن ابى 

الحسن النامقى الجامى كاس ممات دركشيد نسب آن جناب بجرير بن عبد الّله البجلى ميرسيد و او 
در سنه احدى و اربعين و اربعمائه تولد نموده بود و در سن بيست و دو سالگى توفيق توبه يافته 

مدت هجده سال در يكى از جبال بعبادت و رياضت اشتغال داشت و ابواب علم لدنى بر وى 
مفتوح شده در چهل سالگى بميان خلق آمد و با آنكه امى بود در علم توحيد و معرفت و روش 

طريقت و اسرار حقيقت تصنيفات كرد و از جمله مؤلفات آن جناب كتاب سراج السايرين است 
كه سراچه قلوب ارباب سير و سلوك را روشن دارد و شيخ ظهير الدين عيسى كه يكى از فرزندان 

آن قدوه عارفان بود در كتاب رموز الحقايق آورده است كه تا آخر عمر بر دست پدرم شيخ 
االسالم احمد ششصد هزار كس توبه كرده اند و از راه معصيت بطريق طاعت بازآمده از غرايب 

اتفاقات آنكه احمد جامى قدس سره بحساب جمل از سال وفات آن مرشد اكمل خبر ميدهد در 



نفحات مذكور است كه ايزد تعالى شيخ االسالم احمد را چهل و دو فرزند كرامت كرد و سى و نه 
پسر و سه دختر و بعد از وفات آن جناب چهارده پسر بالتمام بصفت علم و عمل اتصاف داشتند و 
اسامى ايشان اينست عبد الرشيد جمال الدين ابو الفتح قطب الدين محمد صفى الدين محمود ضيا 
قادر يوسف شمس الدين مظهر برهان الدين نصير ظهير الدين عيسى فخر الدين ابو الحسن حميد 

الدين عبد الّله نجم الدين ابو بكر بدر الدين صاعد شهاب الدين اسماعيل عماد الدين عبد الرحيم و 
ازين جمله از چهار پسر نيك اختر نسل باقى ماند و نامهاى ايشان اين است قطب الدين محمد ضيا 

قادر يوسف شمس الدين مظهر برهان الدين نصير و در سنه سبع و ثالثين و خمس مائه مصنف 
منظومه و ديگر تصنيفات مفيده ابو حفص نجم الدين عمر بن محمد بن احمد بن اسمعيل بن محمد 

بن على بن نعمان النسفى بعالم آخرت شتافت والدتش در سنه احدى و ستين و اربعمائه اتفاق 
افتاده بود و فوتش بتاريخ دوازدهم جمادى االولى سنه مذكوره در بلده سمرقند روى نمود و در 

سنه ثمان و ثالثين و خمس مائه صاحب كشاف جار الّله العالمه ابو القاسم محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الزمخشرى از كسوت حيات عارى گشت والدتش در ماه رجب سنه سبع و ستين و 
اربعمائه در زمخشر كه قريه ايست از قرى خوارزم اتفاق افتاده بود و او مذهب اعتزال داشت كتاب 
مفصل در نحو و اساس البالغة در لغت و ربيع االبرار در فن اخبار مرقوم كلك بالغت آثار اوست 

و تمامى مؤلفات جار الّله سيما كشاف از تعريف بلغاء وصاف استغنا دارد و در سنه اربع و اربعين و 
 خمس 
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مائه الحافظ القاضى ابو الفضل بن موسى البستى كه يكى از علماء اعالم بود از عالم انتقال نمود و 
از مصنفات او شفا در ميان برايا مشهور است و در سنه سته و اربعين و خمس مائه آفتاب حيات 

مصنفات حافظ ابو بكر محمد بن عبد الّله المغربى االندلسى بمغرب فنا غروب كرد و در سنه 
احدى و خمسين و خمس مائه سلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه رسولى بدار الخالفه 

فرستاده از مقتفى التماس نمود كه نام او را در خطبه مندرج گرداند و خليفه از قبول اين ملتمس ابا 
كرده سلطان محمد لشكر ببغداد كشيد و مقتفى اطراف دار السالم را مضبوط ساخته متحصن شد و 

مدت محاصره امتداد يافته در آن اوقات بغداديان جنگهاى مردانه كردند الجرم سلطان محمد 
عاجز گشته در آن اثنا از جانب آذربيجان اخبار پريشان استماع نموده دست از محاصره دار السالم 



بازداشته رايت مراجعت برافراشت و بعد از آن در بغداد وبائى عظيم اتفاق افتاده جمعى كثير وفات 
يافتند و در سنه اثنى و خمسين و خمس مائه المقتفى المر الّله فرمود تا درى در غايت تكلف 

بجهت خانه كعبه ساختند و بمكه برده نصب نمودند و در كهنه را ببغداد آوردند و از چوب آن 
جهة خود تابوتى ترتيب داد و در سنه خمس و خمسين و خمس مائه بمرض موت گرفتار شده 

 روى بدار القرار نهاد

 ذكر المستنجد باهللا ابو المظفر يوسف بن محمد و بيان آنچه در ايام اقبال او واقع شد از نيك و بد

مقتضيان آثار سابقه و مستحفظان اخبار الحقه آورده اند كه والدت يوسف بن مقتفى در غره ماه 
ربيع اآلخر سنه عشر و خمس مائه اتفاق افتاد و چون بسن رشد و تميز رسيد مقتفى منصب 

واليت عهد خود بدو داد و او را المستنجد بالّله لقب نهاد اما در وقتى كه مقتفى بسكرات موت 
گرفتار گشت پسر ديگرش ابو على داعيه خالفت نموده مادر آن پسر از امرا و اركان دولت 

رشوتها قبول كرد كه بعد از وفات مقتفى ابو على را بر مسند خالفت نشانند آن جماعت گفتند كه 
ما دست بيعت بمستنجد داده ايم حاال بچه تأويل نقض عهد نمائيم مادر ابو على گفت كه چون 

مستنجد بديدن پدر آيد من خاطر از ممر او فارغ گردانم آنگاه جمعى از كنيزكان را كاردها داده 
در كمين نشاند كه چون مستنجد پاى در آن خانه نهد دست بردى نمايند و يكى از خواجه سرايان 

برين مكيدت اطالع يافته صورت قضيه را معروض عضد الدين كه او را استاد الدارمى گفتندى 
گردانيد و عضد الدين مستنجد را تنبيه نموده او در غايت احتياط نزد پدر رفت و چون مقتفى 

رخت سفر آخرت بربست و مستنجد بر مسند خالفت نشست ابو على را با مادرش محبوس كرده 
مجموع آن كنيزكان را در دجله افكند و مستنجد بوفور فراست و كياست موصوف بود و بتمهيد 
بساط عدالت و رعيت پرورى معروف مردم مقررپيشه را هميشه منزجر مى ساخت و هرگز گوش 

بجانب سخن ساعى و نمام نمى انداخت نقل است كه مستنجد نوبتى بحبس يكى از غمازان فرمان 
 فرمود و آن 
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شخص مدت مديد در زندان مانده مردى از دوستان او بعرض مستنجد رسانيد كه اگر از موقف 
خالفت حكم باطالق آن دوست من صادر گردد تقبل مى نمايم كه مبلغ ده هزار دينار بخزانه 



عامره رسانم خليفه جواب داد كه اگر تو مانند آن غماز شريرى ديگر پيدا كنى كه محبوس 
گردانم من بشكرانه ده هزار دينار بتو انعام ميكنم وزارت مستنجد تعلق بوزير پدرش عون الدين 

يحيى بن محمد بن هبيره مى داشت و عون الدين بمعاونت راى صايب و مظاهرت تدبير ثاقب كما 
ينبغى بتمشيت آن امر قيام مى نمود و در تشييد احكام شرع شريف و تمهيد قواعد ملت منيف مهما 
افكن سعى ميفرمود و او در سنه ستين و خمسمائه وفات يافت و شرف الدين ابو جعفر بن احمد بر 

مسند وزارت نشست و در سنه احدى و ستين و خمس مائه شيخ محى الدين عبد القادر جيالنى 
بجوار مغفرت سبحانى پيوست و هو محى الدين عبد القادر بن ابى صالح بن موسى بن ابى عبد الّله 

بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الّله بن الحسن ابن االمام حسن عليه السالم بود و مادر 
شيخ محى الدين عبد القادر ام الخير فاطمه دختر ابو عبد اللّه الصومعى الزاهد بود و ابو عبد اللّه 

صومعى از جمله مشايخ جيالن است بنابرآن شيخ محى الدين عبد القادر را جيالنى گويند و تولد 
آن جناب در گيالن فى سنه سبعين و اربعمائه يا سنه احدى و سبعين روى نمود و چون سن 

شريفش بهجده سالگى رسيد فى سنه ثمان و ثمانين و اربعمائه ببغداد تشريف قدوم ارزانى فرمود و 
در آن ديار بدرجه فضل و كمال ترقى كرده از آن جناب كرامات و خوارق عادات بحيز ظهور 

رسيد چنانچه در كتب مبسوطه مسطور است در نفحات از شيخ شهاب الدين سهروردى مرويست 
كه گفت شنيدم كه شيخ محى الدين عبد القادر ميگفت (كل ولى على قدم نبى و انا على قدم 
جدى صلى الّله عليه و سلم و ما رفع المصطفى صلى الّله عليه و سلم قدما اال وضعت قدمى فى 

موضع الذى رفع منه قدم اال ان يكون قدما منه من اقدام النبوة فانه ال سبيل الى ان يناله غير نبى) و 
در سنه اثنين و ستين و خمس مائه صاحب تصانيف تاج االسالم حافظ ابو سعيد عبد الكريم بن 

محمد بن منصور السمعانى كه محدث مشرق بود از جهان فانى روى بعالم جاودانى آورد و در سنه 
ثلث و ستين و خمس مائه شيخ ضياء الدين ابو النجيب عبد القاهر سهروردى كه نسبتش بدوازده 
واسطه بابو بكر الصديق رضى الّله عنه ميرسيد و در اكثر فنون مصنفات مفيده دارد جهان فانى را 

وداع كرد و در سنه سته و سبعين و خمس مائه مستنجد مريض شده گلشن حيات را وداع نمود 
 مدت خالفتش يازده سال و يكماه بود و اوقات حياتش پنجاه و شش سال 

 ذكر المستضئى بنور الّله ابو محمد حسن بن يوسف المستنجد



طلوع انوار طلعت مستضئى در سنه سته و ثلثين و خمسمائه از مطلع والدت اتفاق افتاد و او را در 
اسم و كنيت با قرة العين شاه واليت امام حسن عليهما السالم و التحية سعادت موافقت دست داد و 

 هيچيك از خلفا را اين دولت تيسير نپذيرفت و هم در روز فوت مستنجد
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مسند خالفت از نور وجود مستضئى صفت اضائت گرفت و او در آن روز هزار خلعت قيمتى 
بمردم بخشيد و بساط عدل و احسان و سماط برو امتنان مبسوط و ممهد گردانيد طغيان قطب الدين 

قيماز و هالكت او در ايام دولت مستضئى بوقوع پيوست و مستضئ در سنه خمس و سبعين و 
خمس مائه رخت سفر آخرت بربست اوقات خالفتش نه سال و هشت ماه بود و زمان حياتش سى 

و نه سال وزارتش در اوايل بعضد الدين رئيس الرؤساء و در اواخر بظهير الدين ابى بكر العطار 
 تعلق داشت 

گفتار در بيان عصيان و طغيان قطب الدين قيمار و ذكر انتقال بعضى از اعزه و اشراف از عالم 
 ناپايدار بدار القرار

ارباب اخبار آورده اند كه در اوايل ايام دولت المستضئى بنور الّله قطب الدين قيماز اعتبار تمام 
يافته زمام منصب امير االمرائى در قبضه اقتدار او قرار گرفت و بطريقه استقالل و استيالء در كليات 

و جزئيات مهام ملك و مال دخل نمود و بى مشورت خليفه امور انام را فيصل ميداد و اگر حكمى 
مخالف مزاج او از موقف خالفت صادر ميشد بسمع قبول نمى شنود و بمقتضاى راى غلط نماى 

خود عمل ميفرمود و باالخره كار بجائى رسيد كه در سنه سبعين و خمس مائه قيماز قصد گرفتن 
ظهير الدين عطار كه در سلك مخصوصان خليفه منتظم بود كرد و ظهير الدين بدار الخالفه 

گريخته قيماز آتش نهب و تاراج در خانه اش زد و با بعضى از امرا و جمعى كثير از اهل غوغا و 
تماشا روى بقصر خالفت نهاد تا ظهير الدين را از خليفه بستاند و چون آواز ازدحام طوائف انام 

بگوش مستضئى رسيد و دانست كه منشأ آن فتنه كيست بر بام كوشك رفته و خود را بمردم نموده 
فرياد زد كه ايها الناس قيماز پاى از حد خود فراتر مى نهد اكنون اموالش از شماست و خون او از 

ما مردم عام كه اين سخن استماع نمودند متوجه منزل قطب الدين گشتند و قيماز خود را بهزار 
حيله در سرا انداخته هرچند خواست كه مردم را از غارت مانع آيد ميسر نشد بلكه از بسيارى 



خاليق كه بر در سرايش آمده بودند نتوانست كه بيرون رود عاقبت ديوارى سوراخ كرده بطرف 
موصل شتافت و در اثناء راه از تشنگى و حرارت آفتاب بى تاب شده عنان عزيمت بعالم آخرت 
تافت نقل است كه تجمل و حشمت قطب الدين قيماز بمرتبه اى رسيده بود كه در مستراح خانه 
خويش زنجيرى از طال آويخته بود كه بعد از قضاء حاجت چون برخاستى دست در آن زدى و 
درجى بزرگ از طالء مشبك مملو از مشك و عنبر در آنخانه نهاده بود تا از كثرت بوى خوش 
نجاست بمشامش نرسد در روضة الصفا مسطور است كه در آن روز كه مردم اموال قيماز غارت 

ميكردند مفلوكى در آنخانه پنج خريطه زر يافت و از وهم مردم باقوت كه بر سر راه بودند 
نتوانست كه مال را بصريح بيرون برد بنابرآن متأمل گشته ناگاه چشمش بر ديگهاى آش افتاد كه 
در مطبخ مهيا بود فى الحال خريطها را در ديگى انداخته آنرا بر سر نهاد و بيرون دويد خاليق كه 

 او را بدانسان ديدند در خنده شدند و او در رفتار
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تعجيل نموده ميگفت كه من چيزى ميبرم كه بالفعل عيال و اطفال من از آن محظوظ شوند و باين 
حيله آنهمه طال بيرون برده يكى از اغنيا شد و در سنه سبع و ستين و خمسمائه صاحب تفسير و 

شارح صحيح نسائى ابو الحسن على بن عبد الّله بن خلف بن نعمة االندلسى وفات يافت و در سنه 
احدى و سبعين و خمس مائه محدث شام ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الّله بن عساكر بعالم 

آخرت شتافت در تصحيح المصابيح مذكور است كه ابن عساكر را تاريخى است در هفتاد و دو 
 مجلد كه تاليف مثل آن كتابى فوق مرتبه انسانيست 

 ذكر الناصر لدين الّله ابو العباس احمد بن المستضئى بنور الّله 

چون چراغ عمر مستضئى بسبب هبوب صرصر اجل بى نور گشت ناصر برحسب وصيت بر مسند 
خالفت نشست و او بحدت ذهن و جودت طبع و وفور فطنت و كثرت فضيلت اتصاف داشت و 

دقيقه اى از دقايق امور مملكت در احوال سپاهى و رعيت نامعلوم نميگذاشت و در ايام دولت خود 
در رواج شريعت غرا كوشيده اكثر نامشروعات را در بغداد برانداخت و در تعمير و ترويج بقاع 
خير سعى نموده مساجد و حوانق و مدارس و اربطه معمور ساخت شبها به نفس خويش در گرد 

محالت و دور بغداد سير مى نمود و بقدر مقدور استراق سمع و استفسار احوال مى فرمود و پيوسته 



جاسوسان او اطراف امصار آمد شد ميكردند و از كليات و جزئيات حاالت سالطين و حكام لوازم 
استعالم بجاى مى آوردند و ناصر اگرچه در عمارت و ضيافت مبلغهاى كلى خرج مينمود اما بجمع 

اموال و مصادره اغنيا بغايت مشعوف بود چنانچه در ايام دولت او هرتاجرى كه در بغداد روى 
بعالم آخرت مى نهاد تمامى جهات و متروكاتش را بناحق تصرف كرده فلسى بورثه ميت نمى داد 

توجه سلطان محمد خوارزم شاه بجانب دار السالم بنيت آنكه سيد عالء الملك ترمذى را بر مسند 
خالفت نشاند در اوقات فرماندهى ناصر بوقوع پيوست و هم در آن اوان از شوكت چنگيز خان 

اساس پادشاهى خوارزم شاميان درهم شكست و در سنه اثنى و عشرين و ستمائه ناصر مريض شده 
از جهان گذاران؟؟؟ رحلت نمود مدت حياتش بقول حافظابرو شصت و نه سال و دو ماه و بيست 
روز بود و زمان خالفتش بچهل و شش سال و ده ماه كشيد و ايام دولت هيچ يك از عباسيان اين 
مقدار ممتد نگرديد مؤيد الدين ابو عبد الّله محمد بن على كه معروف است بابن قصاب و جالل 

الدين ابو المظفر حلى هبة الّله البخارى و ابو الحسن ناصر بن مهدى بن حمزة الحسينى و معز الدين 
بن ابى الحديد در سلك وزراء ناصر منتظم بودند و در طريق راستى و شيوه كوتاه دستى سلوك 

 مى نمودند

گفتار در بيان شمه از وقايع ايام خالفت الناصر لدين الّله و ذكر وفات زمره اى از ارباب علم و 
 اصحاب يقظه و انتباه 

 هوشمندان آگاه و مورخان فضيلت پناه آورده اند كه چون ناصر خليفه در امر
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حكومت استقالل يافت و پرتو شعله مهابت و سياست او بر وجنات احوال ساكنان واليات تافت و 
در سنه تسعين و خمس مائه مؤيد الدين محمد بن قصاب را كه منصب وزارت داشت لشكرى داده 

بجانب خوزستان روان كرد و ابن قصاب شرايط اهتمام و اجتهاد رعايت نموده آن مملكت را 
بحوزه ديوان خليفه درآورد و در سنه ثلث و ستمائه سنجر كه مملوك ناصر و مالك خوزستان بود 

بعضى از واليات سيستان را نيز تسخير فرمود و در سنه اربع و ستمائه ناصر حكم كرد كه در بيع و 
شراء اجناس و مواشى از هيچكس تمغا نستانند و آن قاعده مذمومه را منسوخ دانند و در سنه اربع 

عشر و ستمائه سلطان محمد خوارزم شاه كه از ناصر خليفه رنجيده بود با سيصد هزار سوار 



خنجرگذار بصوب دار السالم بغداد توجه فرمود بعزيمت آنكه مبانى دولت آل عباس را پست 
گرداند و سيد عالء الملك ترمذى را كه از اجله سادات بود بر مسند خالفت نشاند و چون اين 
خبر در دار السالم بغداد شايع گرديد ناصر خليفه شيخ شهاب الدين سهروردى را جهة مصالحه 

روان گردانيد و شيخ شهاب الدين در حدود همدان باردوى سلطان محمد رسيده كثرتى ديد كه 
در حوصله قوت متخيله او نمى گنجيد و شيخ بعد از سعى و تردد بسيار رخصت حاصل كرد كه با 

خوارزم شاه مالقات نمايد و باداء رسالت خليفه بغداد زبان بگشايد و چون بخرگاه خوارزم شاه 
بمالقات آمد سلطان محمد را ديد جامهاى بى تكلف پوشيده و بر توشكى نشسته شيخ بسنت عمل 

نموده سالم كرد اما سلطان از غايت تكبر لب بجواب نگشود بلكه اجازت جلوس نيز نفرمود و 
شيخ همچنان بر پاى ايستاده بلغت عربى خطبه بخواند و سخن را بذكر اوالد عباس رسانيده فضائل 

آن جماعت را تعداد كرد و ناصر را تخصيص نموده بعضى از صفات پسنديده او بر زبان آورد و 
حديثى روايت فرمود كه مبنى بود بر ترك ايذاء آل عباس و ترجمان مضمون اين سخنان را 

بعرض سلطان رسانيده خوارزم شاه جواب داد كه آنچه اين از اوصاف ناصر بيان ميكند غيرواقع 
است و چون من ببغداد رسم بزرگى را كه موصوف بدين صفات باشد بر سرير خالفت خواهم 

نشاند و آنچه اين ميگويد كه رسول صلى الّله عليه و سلم از ايذاء ايشان نهى فرموده كسى آن قوم 
را رنجانيده كه هم از ايشان بوده و اكثر ذريت عباس در زندان متولد گشته اند و حال آنكه در آن 

زمان جمعى كثير از عباسيان بفرمان ناصر در زندان بودند شيخ چون اين جواب استماع نمود از 
خرگاه بيرون آمده ببغداد شتافت و كيفيت گفت وشنود را بعرض ناصر رسانيد ناصر متوهم و 

خائف گشته بترتيب اسباب قلعه دارى مشغول شده سلطان محمد بقصبه حلوان رسيد در اوايل فصل 
خريف حريف سرما و لشكر برد دست بردى نمود كه دست و پاى بسيارى از سپاهيان از كار و 

رفتار بازماند و برف فراوان باريده اكثر چهارپايان تلف شدند بنابرآن سلطان عنان عزيمت بصوب 
خوارزم معطوف ساخت تا سال ديگر يراق لشكر كرده از ناصر خليفه انتقام كشد اما بواسطه 

مخالفت چنگيز خان و هجوم مغوالن مجال نيافت چنانچه شمه ازين معنى در محل خود سمت 
 تحرير خواهد پذيرفت انشاء الّله 
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تعالى بثبوت پيوسته كه در اوايل اوقات خالفت ناصر فى سنه سبع و سبعين و خمس مائه خواجه 
احمد بن خواجه مودود چشتى وفات يافت و او در سنه سبع و خمس مائه متولد شده بود و بعد از 

وصول بسن رشد و تميز در قصبه چشت قائم مقام پدر بزرگوار خود گشت و مدتى بتربيت مريدان 
و مستفيدان قيام نموده حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم را بخواب ديد كه فرمود اى احمد اگر 

تو مشتاق ما نيستى ما مشتاق توئيم بنابرآن خواجه احمد سه يار موافق پيدا كرده روى بمدينه طيبه 
آورد و بعد از طواف روضه مقدسه خير االنام عليه السالم و گذاردن حج اسالم مراجعت فرموده 
ببغداد شتافت و در خانقاه شيخ شهاب الدين سهروردى فرود آمده شيخ او را تعظيم بسيار نمود و 

ناصر خليفه بنابر خوابى كه ديده بود خواجه احمد را طلبيده وظايف اكرام و احترام بتقديم 
رسانيده و مبلغى برسم تحفه بنظر خواجه احمد آورد آن جناب جهة خاطر خليفه اندكى از آن 

برداشته چون از مجلس بيرون آمد همه را بر فقرا قسمت نمود و بجانب خراسان توجه فرمود و در 
سنه ثمان و سبعين و خمس مائه محدث و مورخ اندلس ابو القاسم خلف بن عبد الملك القرطبى و 

سيد عابد سيدى احمد بن ابى الحسن الرفاعى وفات يافتند و سيدى احمد رضى الّله عنه از اوالد 
امجاد امام عاليمقام موسى الكاظم عليه السالم بود و جمال حالش بكماالت صورى و معنوى 

آرايش داشت و در كتب سلف و خلف از وى كرامات و خوارق عادات بسيار منقولست و در سنه 
اربع و ثمانين و خمسمائه ابو بكر محمد بن موسى الحازمى الهمدانى بجهان جاودانى شتافت و در 

سنه سبع و ثمانين و خمس مائه شيخ شهاب الدين السهروردى المقتول در حلب قرين انواع تعب 
شده راه سفر آخرت پيش گرفت در نفحات مذكور است كه نام شيخ شهاب الدين مقتول يحيى 
بن حسن بود و او در حكمت مشائيان و اشراقيان تبحر تمام داشت و در آن باب تصنيفات اليقه و 
تأليفات رايقه نمود و بعضى او را بدانستن علم سيميا نسبت داده اند و حكايت كرده اند كه روزى 

شيخ شهاب الدين با جماعتى از دمشق بيرون آمد و برمه رسيد همراهانش گفتند ما را يكسر 
گوسفند ضرورتست و ده درم بتركمانى كه مالك گوسفندان بود داده گوسفندى بزرگ گرفتند 

تركمان آغاز مضايقه كرد كه گوسفندى خردتر بگيريد شيخ اصحاب را گفت شما برويد و 
گوسفند را ببريد كه من ويرا خوشنود سازم ايشان برفتند و شيخ با تركمان آغاز مكالمه نموده در 

باب تسلى خاطر او سخنان ميگفت تا مصاحبانش مقدارى مسافت طى كردند آنگاه از عقب ايشان 
در دويدن آمد و تركمان نيز در پى وى دويده فرياد ميزد چون بوى رسيد دست چپش را بگرفت 

و بكشيد كه كجا ميروى آن دست از شانه جدا شد و در دست تركمان بماند و خون از آن ميرفت 



تركمان بترسيد و دست ويرا بينداخت و بگريخت و شيخ آنرا برداشته بياران پيوست و حال آنكه 
منديلى در دست وى بود و از آنچه تركمان مشاهده نمود اثرى ظاهر نبود در تاريخ امام يافعى 

مسطور است كه شيخ شهاب الدين در آخر عمر متهم شد بآنكه در اعتقاد موافق حكماء متقدمين 
 است بنابرآن علماء حلب فتوى نوشتند كه قتل وى واجب است 
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و حاكم حلب او را حبس كرده بحلق بكشت و قولى آنكه شيخرا منازعان بر دار كشيدند و روايتى 
آنكه طعام از وى بازگرفتند تا بمرد مدت عمرش سى و شش سال يا سى و هشت سال بود و در 

سنه سبع و تسعين و خمس مائه ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على المعروف بابن 
الجوزى فوت شد و نسب ابن الجوزى بامير المؤمنين ابو بكر رضى الّله عنه ميرسيد و او در انواع 
فنون و اصناف علوم مانند تفسير و فقه و طب و سير و تواريخ و اخبار وحيد ادوار و فريد اعصار 
بود از مصنفاتش تلقيح و منتظم و اعمار االعيان در ميان طوايف انسان مشهور است و نكات آن 

كتب در مؤلفات علما و فضالء منقول و مذكور در تاريخ امام يافعى مسطور است كه ابن جوزى 
از صغر سن تا آخر عمر در بغداد بموعظه و نصيحت اشتغال مى نمود و بر باالى منبر سؤاالت مردم 

را جوابهاى نادر ميگفت از جمله آنكه نوبتى در باب تفضيل امير المؤمنين ابو بكر رضى الّله عنه 
ميان شيعيان و سنيان نزاع كلى بوقوع پيوست و بعد از قيل و قال هردو طايفه بمحاكمه ابن جوزى 

راضى شدند و در محلى كه او بموعظه مشغول بود بمجلس درآمده يكى از ايشان در برابر منبر 
بايستاد و سؤال كرد كه افضل صحابه رسول صلى الّله عليه و سلم على بن ابى طالب است يا ابو 

بكر صديق رضى الّله عنهما و چون رعايت جانب فريقين در آن زمان الزم بود ابن جوزى جواب 
داد كه (افضلهما من كاتب ابنته) و فى الحال از منبر فرود آمد تا بسبب اعادت سؤال كشف معنى 

اين عبارت مبهم نبايد كرد پس سنيان گفتند كه سخن ابن جوزى اين معنى داشت كه ابو بكر 
افضل است زيرا كه دختر او عايشه رضى الّله عنهما در خانه رسول صلى الّله عليه و سلم بود و 
شيعيان بر زبان آوردند كه مقصود ابن جوزى از آن عبارت آنست كه امير المؤمنين على عليه 

السالم افضل است زيرا كه دختر پيغمبر صلى الّله عليه و آله در خانه او بسر ميبرد و هم درين سال 
شاه سنجان كه ملقب و موسوم است بركن الدين محمود از عالم انتقال نمود و در سنه ستمائه ابو 

المكارم فضل الّله الذقانى كه در حديث شاگرد شيخ بخارى بود از جهان نقل فرمود و او در سال 



پانصد و سيزده بوجود آمده بود و بعد از وصول بسن رشد و تميز در تحصيل علوم مساعى جميله 
بتقديم رسانيده فاضل كامل شد و هم درين سال قدوة المحدثين و زبدة المتبحرين صاحب 

التصنيفات ابو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى و ابو محمد قاسم بن هبة الّله العساكر بعالم 
آخرت رفتند و در سنه اثنى و ستمائه ناصر منصب وزارت خود را بسيد ابو الحسن بن ناصر مهدى 

بن حمزة الحسينى تفويض نمود و آن جناب در اوايل حال ساكن خطه رى بود و در وقتى كه 
خوارزم شاه بر آن واليت استيال يافت بدار السالم شتافت و در سنه اثنى و تسعين و خمس مائه 

بمنصب نقيب النقبائى منصوب گشت و در سنه اثنى و ستمائه وزير شده در اواخر جمادى اآلخر 
سنه اربع و ستمائه ناصر رقم عزل بر ورق حالش كشيد اما نسبت بآن جناب مراسم رعايت و عنايت 

مرعى ميداشت و همت بر سرانجام وجه معاش و مايحتاجش مى گماشت و در منتصف محرم 
الحرام سنه سته و ستمائه شيخ روزبهان الشيرازى از عالم مجازى انتقال نمود و هو ابو محمد بن ابى 

 نصر البقلى و شيخ روزبهان در علوم 
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عقلى و نقلى مهارت كامل حاصل داشت و مدت پنجاه سال در جامع عتيق شيراز همت بر نصيحت 
خاليق ميگماشت تفسير عرايس و شرح شطحيات عربى و فارسى و كتاب االنوار فى كشف 

االسرار از جمله مؤلفات اوست و هم درين سال وفات افتخار العلماء المتبحرين امام فخر الملة و 
الدين الرازى كه نزد اصحاب علم منطق و كالم و حكمت ملقب است بامام وقوع يافت و هو ابو 

عبد الّله محمد بن عمر بن حسين القرشى التيمى البكرى و آن جناب طبرستانى االصل بود و در ماه 
رمضان سنه اربع و اربعين و خمس مائه يا سنه ثالث و اربعين و خمس مائه در واليت رى والدتش 
روى نمود بنابرآن او را رازى گويند و امام فخر الدين رازى در اوايل حال هم در آن واليت نزد 

پدر خود بتحصيل علوم مشغولى مى فرمود تا وقتى كه والد او فوت شد آنگاه بسجستان شتافته پيش 
كمال سجستانى در كماالت نفسانى اهتمام كرد و بعد از مدتى برى بازگشته در سلك تالمذه مجد 

جيلى كه از جمله شاگردان غزالى بود انتظام يافت آنگاه بخوارزم شتافته ميان او و علماء آن ديار 
در باب اختالف مذهب مناظرات بوقوع پيوست و امام فخر الدين رازى از خوارزم بماوراء النهر 

رفته پس از آنكه در آن بالد نيز ميان او و علما مباحثات اتفاق افتاد برى باز گشت و از رى بغزنين 
سفر كرده حاكم آن ديار سلطان شهاب الدين الغورى در اكرام و احترام آن زبده علماء انام مبالغه 



تمام نمود آنگاه امام فخر الدين بخراسان رفته در بلده فاخره هرات مقيم شد و بدرس و وعظ 
مشغولى فرمود و حكام و اشراف و اعيان آن بلده در باب تعظيم و تكريم او آنمقدار مبالغه كردند 

كه مزيدى بر آن نتواند بود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه امام فخر الدين رازى بغايت 
جميل و باوقار و محتشم بود و هرگاه سوار مى شد قرب سيصد كس از طلبه علوم در ركاب او 

پياده مى رفتند و او را در اصناف علوم و انواع فنون تصانيف شريف بسيار است مانند تفسير كبير و 
مطالب عاليه و نهاية العقول و كتاب االربعين و محصل و كتاب البيان و البرهان و مباحث شرقيه و 

مباحث عماديه فى مطالب المعاديه و تهذيب الداليل و عيون المسائل و ارشاد النظار الى لطايف 
االسرار و اجوبة المسائل البخاريه و تحصيل الحق و كتاب الزبدة و المعالم و كتاب المحصول و 
ملخص و شرح اشارات و جرح عيون الحكمة و شرح اسماء الّله و شرح مفصل و شرح رجيز و 

شرح كليات قانون و له مختصر فى علم االعجاز و مؤاخذاة جيدة على النجاة و رسالة فى علم 
الفراسة و غير ذلك من الكتب و الرسايل وفات امام فخر الدين رازى در سنه مذكوره در روز 

دوشنبه كه عيد فطر بود در بلده هرات روى نمود و در خيابان آن بلده فاخره قبر او مشهور است و 
گشت گاه جمهور مردم نزديك و دور و در همين سال ابو البقا عبد الّله بن الحسين العكبرى 

النحوى بعالم اخروى پيوست و او در نحو شاگرد ابى محمد بن الخشاب است و در حديث تلميذ 
ابى الفتح محمد بن عبد الباقى المعروف بابن البطى در تاريخ امام يافعى مسطور است كه ولم يكن 

فى آخر عمره فى عصره مثله فى فنونه و كان الغالب عليه علم النحو و صنف فيه مصنفات مفيده 
 منها شرح كتاب االيضاح البى على 
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الفارسى و شرح ديوان المتنبى و اعراب القرآن الكريم و كتاب اعراب الحديث و كتاب شرح 
اللمع البن رضى و كتاب اللباب فى علل النحو و شرح الحمامه و شرح المفضل لزمخشرى و شرح 

المقامات الحريرى و در جمادى االولى سنه سبع عشر و ستمائه سيد ابو الحسن الحسينى كه در 
جمادى االخرى سنه اربع و ستمائه از وزارت ناصر معزول شده بود از عالم انتقال نمود و در روضه 

طيبه امام موسى كاظم رضى الّله عنه مدفون گشت و در سنه ثمان و عشر و ستمائه شيخ قطب 
الدين حيدرزاده كه جماعت حيدريان بوى منسوب اند فوت شد و در قصبه تربت كه از محاالت 

 واليت زاوه است مدفون گشت گويند شاه سنجان در حق او اين رباعى نظم نمود كه رباعى 



 رندى ديدم نشسته بر خشك زمين 
 

 نى كفر و نه اسالم و نه دنيا و نه دين 

 نى حق نه حقيقت نه طريقت نه يقين 
 

 اندر دو جهان كرا بود زهره اين 

و در سنه عشرين و ستمائه مؤلف مغنى و ديگر تصانيف عبد الّله بن احمد بن محمد بن قدامة    
 المقدسى بجوار مغفرت قدوسى انتقال نمود لقبش موفق بود

 ذكر الظاهر باهللا ابو النصر محمد بن الناصر لدين الّله 

علماء اخبار اخيار نموده اند كه ناصر در ابتداء حال محمد را وليعهد ساخته او را الظاهر بالّله لقب 
نهاد و بعد از چندگاه از وى رنجيده پسر ديگر خود را كه على نام داشت بواليت عهد تعيين نمود 

و على در زمان حيات پدر رخت بعالم ديگر كشيده باز محمد ولى عهد شد اما اكثر اوقات در 
حبس ميگذرانيد و چون ناصر وفات يافت اكابر و اصاغر از روى باطن و ظاهر متفق گشته با وى 

بيعت كردند و او در آن وقت پنجاه و دو ساله بود و ميگفت دكانى كه بقال نماز ديگر باز كند 
پيداست كه چند سودا نمايد بثبوت پيوسته كه ظاهر خليفه عدالت شعار دين دار پسنديده آثار بود و 
در ايام اقتدار خويش بقدر امكان رد مظالم نمود و مردمى را كه جهة اموال ديوانى محبوس بودند 

آزاد فرمود و بخالف پدر منهيانرا از افشاء اسرار منع كرد و بعد از عمر بن عبد العزيز رحمه الّله 
بحسن سيرت او هيچ كس بر مسند خالفت ننشست و از علماء و افاضل امام الدين ابو القاسم عبد 

الكريم بن محمد الرافعى با ظاهر معاصر بود و او با وجود صعود بر معارج علم كمال و بنظم اشعار 
 مشغولى مى نمود اين رباعى از جمله منظومات اوست كه رباعى 

 در جامه صوف بسته زنار چه سود
 

 در صومعه رفته دل ببازار چه سود

 ز آزار كسان راحت خود مى طلبى 
 

 يكراحت و صد هزار آزار چه سود

   
محرر و تدوين و شرح كبير و شرح صغير و وجيز از جمله مؤلفات رافعى است و او در سنه ثالث 
و عشرين و ستمائه در قزوين بعالم عقبى پيوست و در روز جمعه سيزدهم ماه رجب سنه مذكوره 

ظاهر نيز رخت سفر آخرت بربست زمان خالفتش نه ماه و چهارده روز بود و مؤيد الدين قمى 
 بوزارتش قيام مى نمود
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 ذكر المستنصر باهللا ابو جعفر منصور بن الظاهر

همان روز كه ظاهر باراده ملك قادر وفات يافت اشراف و اعيان بغداد با مستنصر بيعت نمودند و 
او نيز مانند پدر بصفات حميده و سمات پسنديده اتصاف داشت و در ايام دولت رايت عدالت و 

رعيت پرورى و لواى سخاوت و مرحمت گسترى برافراشت در ترويج بقاع خير و ابواب البر 
مساعى جميله بتقديم رسانيد و در هرمحله از محالت بغداد ضيافتخانه ها معمور گردانيد و در آن 
ضيافتخانها پيوسته الوان اطعمه معدد و مهيا بودى و در ليالى ماه رمضان در اطعام و انعام فرق انام 
بيشتر مبالغه نمودى و همچنين مدرسه كه آنرا مستنصريه ميگفتند در بغداد بنا كرد و در آن بقعه 
چهار مدرس مقرر ساخت و گفت كه در هردرى شصت و يك كس را از طلبه وظيفه دهند و 

جهة ايشان مأكول و مشروب و ساير مايحتاج معين گردانند و دار الشفاء و دار القراءة نيز احداث 
كرده مستقالت نقاع بر اين بقاع وقف نمود و توليت آنرا برأى صوابنماى مؤيد الدين ابو طالب 

محمد العلقمى تفويض فرمود در تاريخ وصاف مذكور است كه روزى مستنصر با يكى از 
مخصوصان در بيوتات خزائن خويش سير مى فرمود ناگاه بسر حوضى رسيد كه از دراهم و دنانير 

مملو بوده گفت آيا مرا اجل چندان امان دهد كه اين اموال را برطبق دلخواه صرف نمايم آن 
مقرب از شنيدن اين سخن متبسم گشته خليفه از سبب خنده پرسيده جواب داد كه نوبتى در 

خدمت جد تو الناصر الدين الّله بدين مقام رسيدم و مقدار دو شبر ازين حوض خالى ديدم ناصر 
فرمود كه آيا چندان مهلت يابم كه آنچه ازين حوض خالى مانده پر گردانم اكنون بجهة استماع 

اين دو رأى مختلف مرا خنده آمد در روضة الصفا مسطور است كه روزى قريب بعيد مستنصر ببام 
دار الخالفه صعود نمود و مشاهده فرمود كه در اكثر بامها جامها گسترده اند از وزير سبب اين 

حركت را سؤال كرد جواب داد كه مردم اثواب خود شسته اند تا در روز عيد پاك باشد مستنصر 
فرمود كه من نميدانستم كه اهل بغداد چنان مفلوك اند كه در روز عيد جهة خود جامه نميتوانند 

دوخت بعد از آن زرگران بفرمان او بنادق طال مى ساختند و مالزمان آستان مكرمت آشيان آنها را 
در كمان گروهه نهاده بخانه بغداديان مى انداختند وفات مستنصر در سنه اربعين و ستمائه روى 

نمود اوقات حياتش پنجاه و يكسال و چهار ماه و زمان خالفتش شانزده سال و ده ماه و چند روز 
بود در ايام دولتش مؤيد الدين محمد العلقمى و نصير الدين محمد بن الناقد بنوبت بامر وزارت 

 مشغولى كردند



 ذكر بعضى از علماء و اكابر كه معاصر بودند با مستنصر بن ظاهر

يكى از اهل فضل و كمال كه در زمان خالفت مستنصر مرجع افاضل خجسته مآل بود شيخ فريد 
 الدين عطار نيشابورى است شمايم آثار معارف و مناقب آن شيخ بزرگوار
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چندان بمشام طوايف انسان رسيده و ميرسد كه احتياج بشرح و بيان داشته باشد و مصنفات و 
منظومات آن جناب مانند كتاب منطق الطير و ديوان غزليات بغايت مشهور است و اسرار توحيد و 

مواجيد كه در آن نسخ اندراج يافته غيرمحصور و بروايت نفحات شيخ عطار در سنه سبع و عشرين 
و ستمائه بر دست كفار شهيد شد مدت عمرش صد و چهارده سال بود و ديگرى از افاضل زمان 

مستنصر ابو الحسن عز الدين على بن محمد الجزرى است كه در ميان ارباب اخبار بابن اثير اشتهار 
دارد و او در موصل اقامت داشت و همواره همت بلندنهمت بر تصنيف و تأليف ميگماشت و از 

جمله مصنفات آن جناب تاريخ كامل بغايت مشهور است و نكات و حكايات آن در مؤلفات 
متاخرين منقول و مسطور و ابن اثير كتاب االنساب ابن سمعانى را انتخاب كرده در آن منتخب بر 

اغالط مصنف شرط تنبيه بجاى آورد و آنچه از ابن سمعانى فوت شده بوده اضافه نمود و آن 
منتخب در سه مجلد است و اصلش در هشت مجلد و ديگرى از مؤلفات ابن اثير كتاب معرفة 

الصحابه است در شش مجلد وفاتش در سنه ثلثين و ستمائه اتفاق افتاد و ديگرى از آن جمله ابن 
فارض است و هو الشيخ العارف شرف الدين عمر بن على الحموى و نسب ابن فارض بقبيله بنى 

سعد مى پيوندد و مولدش بلده فاخره مصر است و فوت او نيز در آن ديار اتفاق افتاد ديوان اشعار 
بالغت آثارش مشهور است و قصايد كثيرة الفوايدش بر الواح خواطر اكابر و افاضل مسطور و 
بسيارى از علماء اهل تصوف آن قصايد را شرح نوشته اند و نكات ابيات فصاحت آياتش را بر 

صحيفه بيان نگاشته وفات ابن فارض در دوم جمادى االولى سنه اثنين و ثلثين و ستمائه روى نمود 
و در دامن جبلى از جبال مصر مدفون شد و در سنه مذكوره شيخ الشيوخ بغداد ابو حفص شهاب 

الدين عمر بن محمد السهروردى روى بعالم آخرت نهاد و او از اوالد امير المؤمنين ابو بكر بن ابى 
قحافه بود و در ماه رجب سنه تسع و ثالثين و خمس مائه تولد نمود و در اوايل سن رشد و تميز 

تحصيل كرده بعد از آن بعبادت و رياضت مشغول گشت و در هرباب تصانيف مفيده بقلم درآورد 



كتاب عوارف و رشف النصايح و اعالم و مشتمل از آن جمله است حمد الّله مستوفى گويد كه 
نوبتى بعرض يكى از خلفاء بغداد رسيد كه شيخ شهاب الدين در دو ركعت نماز يكنوبت ختم 

كالم حضرت عزت ميكند و هرروز چهار ختم وظيفه دارد خليفه جهة امتحان شيخرا طلبيده 
باحضار حفاظ نيز فرمان داد و شيخرا گفت تا بتالوت اشتغال نمايد و آن جناب در كمتر از ساعت 

قرآن را از اول تا آخر بر وجهى قرائت كرد كه مستحسن حفاظ افتاد اين رباعى از نتايج طبع 
 شهاب الدين است رباعى 

 بخشاى بر آنكه بخت يارش نبود
 

 جز خوردن اندوه تو كارش نبود

 در عشق تو حالتيش باشد كه در آن 
 

 هم با تو هم بى تو قرارش نبود

و هم درين سال ابو عبد الّله محمد بن سعد بن يحيى الواسطى المورخ و صاحب التاريخ ابو    
البركات مبارك بن احمد المستوفى متوفى شدند و در سنه ثلث و ثلثين و ستمائه صاحب 

التصانيف حافظ ابو الخطاب عمر بن حسن بن على در بلده مصر وفات يافت و در سنه ثمان و ثلثين 
 و ستمائه مقتداى اهل تصوف شيخ محى الدين العربى 
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وفات يافت و هو ابو بكر محمد بن على بن محمد الطائى الحاتمى والدت آن جناب در مرسية از 
بالد اندلس در شب دوشنبه هفدهم ماه مبارك رمضان سنه ستين و خمس مائه دست داده بود و 
چون او بسن رشد و تميز رسيد ببالد روم رفته مدتى مديد آنجا ساكن گرديد بعد از آن بدمشق 

شتافت و بقيه ايام حيات را آنجا بپايان رسانيد و در بيست و دوم ربيع اآلخر سنه مذكوره فوت شده 
در دامن جبل قاسيون كه اكنون بصالحيه مشهور است مدفون گرديد و شيخ محى الدين را صوفيه 

بعظم شأن و علو مكان و اتصاف بصفت كرامات و خوارق عادات اعتقاد دارند و او را در سلك 
اكابر اوليا و اعاظم اصحاب علم و تقوى مى شمارند و طايفه از علما و فقها بخالف اين عقيده 

نموده اند و بر مؤلفات او اعتراضات فرموده و الّله تعالى اعلم بحقيقة الحال در نفحات مسطور است 
كه يكى از كبار مشايخ بغداد در مناقب شيخ محى الدين كتابى جمع كرده است و در آنجا آورده 

كه مصنفات حضرت شيخ از پانصد زياده است و شيخ محى الدين بالتماس بعضى از اصحاب 
رساله در باب فهرست مؤلفات خود نوشته است و در آنجا زياده از دويست و پنجاه كتاب را 



نام برده بيشتر در تصوف و از آن جمله كتاب فتوحات و فصوص الحكم بغايت مشهور است و 
 سخنان آن دو كتاب بر السنه و افواه صوفيه مذكور (انه هو العفو الغفور)

 ذكر المستعصم باهللا ابو احمد عبد الّله بن المستنصر باهللا 

بروايت طايفه اى از اصاغر و اعاظم مستعصم بيست و چهارم ولد است از اوالد عباس رضى الّله عنه 
برينموجب كه المستعصم بالّله ابو احمد عبد الّله بن المستنصر بالّله منصور بن الظاهر بالّله محمد بن 

الناصر لدين الّله احمد بن المتقى بنور الّله حسن بن المستنجد بالّله يوسف ابن المقتضى المر الّله 
محمد بن المستظهر بالّله احمد بن المقتدى بالّله عبد الّله بن القائم بامر الّله عبد الّله بن القادر بالّله 

احمد بن اسحق بن المقتدر بالّله جعفر بن المعتضد بالّله احمد بن موفق بن المتوكل على الّله جعفر 
بن المعتصم بالّله محمد بن الرشيد بالّله هارون بن المهدى بالّله محمد بن المنصور بالّله ابو جعفر 

عبد الّله بن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس و بقول زمره ديگر كه المقتدى بالّله را نبيره القائم 
بامر الّله شمرده اند مستعصم ولد بيست و پنجم است از اوالد عباس و باتفاق جمهور ارباب اخبار 

خليفه سى و هفتم است و او بعد از فوت پدر فى سنه اربعين و ستمائه بر مسند خالفت نشسته رايت 
شوكت و عظمت برافراشت و اين خبر باطراف بالد و اقطار امصار رسيده در ممالك شرقى و 
غربى خطبه بنامش خواندند و سالطين جهان و خواقين نافذ فرمان در مقام اطاعت و انقيادش 
آمدند و مستعصم از اكثر خلفاء عباسيه بتجبر و تكبر و كثرت زر و جواهر و بسيارى رخوت 

گرانمايه و تنسوقات ديگر ممتاز و مستثنى بود چنانچه چهار صد خادم بخدمت درگاه خالفت پناه 
مشغولى ميكردند و بيست و چهار هزار سوار از ديوان خليفه علوفه ميخوردند و از ملوك ايام و 

حكام انام و اشراف اطراف و اكابر اكناف هيچ آفريده را در مجلس مستعصم بار نبوده و در 
 آستانه 
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دار الخالفة قطعه سنگ برنگ حجر االسود انداخته بودند و از غرفه طاق اطلسى سياه بسان آستينى 
فروگذاشت هركس بدانجا ميرسيد آستين را مانند جامه كعبه بر ديده مى نهاد و سنگ را برنك 

حجر االسود بوسه مى داد و در اوائل دولت مستعصم در عراق عرب وبائى عظيم روى نمود و 
مستعصم درباره مرضى اشياء ال تعد و ال تحصى تصدق و انعام فرمود و در سنه اثنى و اربعين و 



ستمائه نصر الدين محمد الناقد كه وزارت مستنصر چندگاه تعلق بوى ميداشت و در زمان مستعصم 
نيز علم وزارت مى افراشت وفات يافت و ابو طالب مؤيد الدين محمد بن احمد بن على بن محمد 

العلقمى وزير مستعصم گشت و در سنه سبع و اربعين و ستمائه آب دجله چنان طغيان كرد كه اكثر 
عمارات بغداد روى بانهدام آورد بمثابه كه در دار السالم زياده از سه مسجد آبادان نماند و در سنه 

خمسين و ستمائه ميان سنيان و شيعيان بغداد نايره نزاع و جدال التهاب و اشتعال يافت و پسر 
مستعصم ابو بكر بحمايت اهل سنت متوطنان كرخ را كه شيعه مذهب بودند غارت نمود و بسيارى 

از سادات را اسير ساخته بخوارى هرچه تمامتر محبوس گردانيد بنابراين ابن علقمى كه بواسطه 
مشاركت در مذهب جانب مردم كرخ داشت خاطر بر مخالفت خليفه قرار داده منتظر انتقام مى بود 
و از غصه اين قضيه شبى بفراغت بر بستر استراحت نمى غنود و در سنه احدى و خمسين و ستمائه 
هالكو خان از ممالك شرقى بقصد تسخير واليات غربى علم عزيمت برافراخت و در اواخر سنه 
خمس و خمسين و ستمائه ظاهر دار السالم بغداد را مخيم سرادقات جاه و جالل ساخت و مدت 
دو ماه مستعصم متحصن بود و لشكر مغول كمال جالدت ظاهر نموده باالخره خليفه باستصواب 

ابن علقمى از شهر بيرون خراميد و ببارگاه هالكو خان شتافته هم در آن ايام بقتل رسيد اوقات 
حياتش بقول صاحب گزيده چهل و شش سال و سه ماه بود و مدت خالفتش شانزده سال و چند 

ماه ياقوت خطاط كه رقم نسخ بر خطوط تمام خوش نويسان جهان كشيده در سلك خدام 
 مستعصم انتظام داشت و در ايام خالفت او رايت مهارت درين فن برافراشت 

 ذكر بعضى از علما و اعاظم كه معاصر بودند با مستعصم 

از جمله مشايخ و علماء زمان مستعصم يكى شيخ رضى الدين على الال الغزنوى است و او پسر 
شيخ سعيد بود و شيخ سعيد پسر عم حكيم سنائى و شيخ رضى الدين على بمالزمت شيخ نجم 
الدين كبرى و بسيارى از اكابر مشايخ رسيده بود چنانچه در نفحات مسطور است كه از صد و 

بيست و چهار شيخ كامل مكمل خرقه داشت و بعد از فوت وى صد و سيزده خرقه باقى مانده بود 
وفاتش در سيم ماه ربيع االول سنه اثنى و اربعين و ستمائه دست داده و از منظوماتش اين رباعى بر 

 خاطر بود ثبت افتاد رباعى 

 هم جان بهزار دل گرفتار تو است 
 

 هم دل بهزار جان خريدار تو است 



 اندر طلبت نه خواب ماند نه قرار
 

 هركس كه در آرزوى ديدار تو است 

   
 و از آن جمله ديگرى صاحب مصنفات ابو عمرو
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عثمان بن صالح است و او در سنه ثلث و اربعين و ستمائه در محروسه دمشق وفات يافت و در سنه 
خمس و اربعين و ستمائه صاحب كافيه و وافيه و عروض ابو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب 
بعالم آخرت شتافت و در سنه خمسين و ستمائه جامع مشارق االنوار و محرر مجمع البحرين و 

بعضى ديگر از مؤلفات افادت آثار ابو الفضايل حسن بن محمد بن حسن الصغانى روى بعالم 
جاودانى آورد و در همين سال شيخ سعد الدين الحموى جهان فانى را بدرود كرد نام وى محمد 

بن المؤيد بن ابى بكر بن الحسن بن محمد بن حمويه است و شيخ سعد الدين در سلك مريدان 
شيخ نجم الدين كبرى انتظام داشت و در علوم ظاهرى و باطنى مصنفات بر صفحات روزگار 
نگاشت كتاب محبوب و سجنجل االرواح از آن جمله است در نفحات مذكور است كه در 

مؤلفات شيخ سعد الدين سخنان مرموز و كلمات مشكل و ارقام و اشكال و دوائر كه نظر عقل و 
فكر از كشف و حل آن عاجز است بسيار است و همانا كه تا ديده بصيرت بنور كشف منفتح نشود 

 ادراك آن متعذر است از منظومات شيخ سعيد الدين اين رباعى بر خاطر بود ثبت افتاد رباعى 
 كافر شوى ار زلف نگارم بينى 

 
 مؤمن شوى ار عارض يارم بينى 

 در كفر مياويز و در ايمان منگر
 

 تا عزت يار و افتقارم بينى 

قبر شيخ سعد الدين در قصبه بحرآباد است و در سنه اثنى و خمسين و ستمائه مؤلف مبتقى ابو    
البركات عبد السالم بن عبد الّله الحنبلى وفات كرد و در سنه اربع و خمسين و ستمائه سبط ابن 

جوزى العالمة المورخ ابو المظفر يوسف بن على البغدادى كه تاريخ مرآة الزمان از جمله مؤلفات 
اوست متوجه عالم عقبى گشت و در سنه خمس و خمسين و ستمائه صاحب تصانيف محمد بن 

عبد الّله المحدث المفسر درگذشت و در سنه سته و خمسين و ستمائه صاحب المؤلفات زكى 
الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى الشامى المصرى و شارح صحيح مسلم ابو العباس احمد 
بن عمر القرطبى و ذو التصانيف ابو عبد الّله محمد بن ابى حمد الموصلى فوت شدند و هم درين 

سال قدوة العارفين صاحب المجد و المعالى شيخ ابو الحسن على بن عبد الّله الشاذلى برياض جنان 



توجه نمود نسب شريف آن جناب بامام ثانى حسن بن مرتضى على عليهما السالم ميرسيد و آن 
قدوه اوالد خير البريه در بلده اسكندريه اقامت داشت و در علم و فضيلت و زهد و عبادت 

درجه اى يافت كه فوق آن مرتبه تصور نتوان نمود و در ايام سلوك و ارشاد فرق عباد كرامات و 
خوارق عادات بسيار اظهار ميفرمود و در وقتى كه احرام حج بسته بجانب مكه معظمه ميرفت فوت 

شد در صحرائى كه آبى شور داشت و چون جسد مطهرش را دفن كردند آب آن بيابان شيرين 
گشت و بعضى از مورخان فوت آن جناب را در سنه اربع و خمسين و ستمائه گفته اند و الّله تعالى 

 اعلم 
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گفتار در ذكر نهضت هالكو خان از جانب مغولستان با سپاه ظفراقتباس و بيان انهدام اساس 
 خالفت خلفاء بنى عباس 

واقفان عجايب حاالت و عارفان غرايب مقاالت آورده اند كه چون منكوقاآن بن تولى خان بن 
چنگيز خان در حدود قراقرم و كلوران افسر پادشاهى بر سر نهاد تايجونويان را با سپاه بى كران 

بضبط ممالك ايران نامزد فرمود و تايجواز جيحون عبور نموده بعد از چندگاه عرضه داشتى مبنى 
از شكايت مستعصم و مالحده اسماعيله بپايه سرير قاآن روان گردانيد بنابرآن منكوقاآن برادر خود 

هالكو خان را با جمعى از لشكر چنگيز خان بمحافظت مملكت ايران نامزد كرد و هالكو بتاريخ 
دوم ربيع االول سنه احدى و خمسين و ستمائه علم عزيمت برافراخت اما در سير تأنى مى نمود و 

در سنه ثلث و خمسين و ستمائه در مرغزار كان گل منزل ساخت و در ذى حجه همان سال از 
جيحون گذشته در ذى قعده سنه اربع و خمسين و ستمائه بساط حكومت مالحده را درنوشت در 

آن اثناء خواجه نصير الدين محمد طوسى كه از غايت اشتهار احتياج بتعريف نيست از قلعه ميمون 
از مجلس ناصر الدين محتشم كه حاكم قهستان بود بيرون آمد و بخدمت ايلخان شتافت و 

منظورنظر عنايت بيغايت شده در سلك مقربان انتظام يافت و هالكو بنابر استصواب خواجه تسخير 
بغداد را پيش نهاد همت ساخته عنان بدانصوب انعطاف داد اما بآهستگى طى مسافت مى نمود و 

چون اين اخبار بدار السالم بغداد رسيد و داعيه هالكو خان نزد هم گنان بتحقيق انجاميد ابن علقمى 
بواسطه تعصب مذهب درصدد استيصال آل عباس آمده آغاز مكر و تزوير كرد و در خلوتى نزد 



مستعصم خليفه رفته بر زبان آورد كه حاال بعنايت الّله تعالى سالطين جهان و خواقين نافذ فرمان 
داغ اخالص و عبوديت امير المؤمنين بر جبين دارند و جميع ملوك انام و تمامى حكام ايام خود را 

از جمله بندگان خدام دار الخالفه مى شمارند بنابرين راى رزين و فكر دوربين چنان تقاضا ميكند 
كه هرسال چندين مال بمرسوم امرا و لشكريان مصروف نگردد و امير المؤمنين رخصت فرمايد تا 
بنده هريك از ايشان را بشغلى مشغول كنم و بعملى فرستم تا خزانه عامره را توفيرى تمام بحصول 
پيوندد و مستعصم از غايت محبت بسيم و زر صالح و فساد آن مهم را براى وزير پرمكر و تزوير 
بازگذاشت و بنفس خود در نهايت غفلت رايت عيش و عشرت برافراشت و ابن علقمى باندك 

زمانى اكثر متجنده بغداد را باطراف واليات فرستاده قاصدى سخن دان نزد هالكو خان ارسال 
فرمود و او را كيفيت دولت خواهى خويش اعالم كرده قصه پريشانى لشكريانرا باز نمود هالكو 

خان در بادى الراى آن سخنان را وقعى ننهاد و ابن علقمى بار ديگر عريضه ارسال داشته پيغام داد 
كه من بعد وصول مواجب سپاهيان بغداد و مرسومات لشكريان اين بالد چون سررشته حسن عهد و 
اخالص من نسبت بعباسيان منقطع و نابود خواهد بود و هالكو خان درين نوبت بتاريخ شهر رمضان 

 سنه خمس و خمسين و ستمائه از النك همدان دو جنبش آمده 

 339، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

بصوب بغداد كوچ كرد و سوغونجاق و تايجورا با فوجى از سپاه جهان گشا برسم منغال از پيش 
روان گردانيد و خود با ساير عساكر نصرت مآثر متعاقب ايشان نهضت نموده متشمر جنگ و جدال 

گرديد معتبران درگاه خالفت و مقربان بارگاه جاللت بعد از تحقيق اينخبر هرچند خواستند كه 
خليفه را از شراب غرور و خواب غفلت هشيار و بيدار سازند ميسر نشد زيرا كه هرگاه كه جناب 

خالفت پناه درين قضيه با ابن علقمى مشورت مى نمود وزير صائب تدبير بزبان فريب و تزوير بعرض 
ميرسانيد كه لشكر مغول را چه زهره و يارا كه سپاه بغداد را آسيب رسانند اگر عورات و اطفال از 

بام خانها دشمنانرا سنگ باران كنند همه را در كوچها و بازارها ناچيز گردانند و بر اين قياس ابن 
علقمى بترتيب مقدمات واهى مستعصم را غافل ميساخت كه ناگاه منهيان خبر دادند كه 

سوغونجاق و تايجو با فوجى از سپاه هالكو از راه باديه متوجه بغداداند خليفه فتح الدين و مجاهد 
الدين را با ده هزار سوار بدفع مخالفان فرستاد و آن دو خيل در نواحى جبل بهم بازخورده بى محابا 
و ميل بر يكديگر تاختند و بباد حمله نايره قتال و آتش جدال مشتعل و ملتهب ساختند و چون آن 



روز غالب از مغلوب متميز نشد بهنگام شام در برابر يكديگر فرود آمدند و بغداديان بخواب غفلت 
فرورفته لشكر تاتار در شب تار آب فرات بر سپاه خليفه گشادند و احمال و اثقال آن غافالن را بباد 

فنا و طوفان بال بردادند روز ديگر بيشتر آن لشكر را آب تيغ ظفرپيكر بگردن رسيد و طغيان سيل 
بى پا و سر از سر گذشت و مجاهد الدين با سه نفر از آن غرقاب جان بساحل نجات كشيد و متوجه 
بغداد گشت مستعصم خليفه چون حقيقت آن حالت را بگوش شنود سه نوبت بگفتن كلمه الحمد 

لّله على سالمة مجاهد الدين زبان گشود و بروايت اكثر ارباب درايت در اواخر سنه خمس و 
خمسين و ستمائه هالكو خان با سپاه فراوان از راه يعقوبيه بظاهر بغداد رسيد و خليفه چون طاقت 

مقاومت نداشت در چهار ديوار شهر متحصن گرديد قرب دو ماه هرروز از صباح تا رواح از بيرون 
و درون باشتعال آتش قتال قيام مينمودند و مغوالن نسبت ببغداديان دست تعدى و بيداد برآورده 

ساعت بساعت بيشتر از پيشتر در تضييق محصوران سعى مى فرمودند و هرروز خلقى از جانبين 
طعمه حسام بهرام انتقام ميگشتند و در معركه جنگ بهنگام تالش نام و ننگ از سر جان كه متاعى 

است بس گران درمى گذشتند باالخره آثار عجز و اضطرار بر وجنات روزگار اهالى بغداد ظاهر 
شده خليفه از ابن علقمى كه دشمن پنهان و دوست آشكار بود در باب گره گشائى آن واقعه 
مشكل و راهنمائى آن زبانه هايل راى صواب طلب نمود وزير بتقرير دل پذير بموقف عرض 

رسانيد كه لشكر قيامت اثر مغول را آسان باز نتوان گردانيد و در شهر چندان سپاه نيست كه دفع 
جنود نامعدود تتار توانند كرد و رعايا را نيز آنمقدار جرأت و جالدت نمانده كه من بعد روى 

بميدان پيكار توانند آورد مصلحت جوانب و امنيت عواقب را تدبير آنست كه خليفه اسالم ابواب 
دار السالم را بدشمن بازنهد و ترك منازعت كرده برگ موافقت و مصالحت ساز دهد و هرچند 

 زودتر بى انديشه و تردد بخدمت هالكو خان 
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شتابد اولى تر بود و بوسيله نفايس اجناس و نقود بى حد و قياس شرف مالقاتش دريابد بعد از تأكيد 
قواعد موانست و تشييد معاقد مجالست بحسن تدبير و لطف تقرير بنا را بر مصاهرت محكم توان 

ساخت و دخترى از حرم سراى خانيت جهت خلف صدق امير المؤمنين در حباله نكاح آورده 
رايات مباهات توان افراخت و شك نيست كه باين سبب عرصه واليات زينت مشاركت گيرد و 

در سلك سلطنت و حشمت خالفت بتجديد سمت انتظام پذيرد سيالب خوف و هراس اساس 



كرياس خليفه را چنان اندراس داده بود كه تميز حق از باطل و فرق ميان صدق و كذب بهيچ 
صورت و جهت نمى توانست نمود و چون ظاهر اين كلمات بر تقدير موافقت مقدمات روى در 

صالح داشت مستعصم ترك منازعت كرده زمام مرام بقبضه اقتضاء ايام باز گذاشت و روز يكشنبه 
چهارم صفر سنه سته و خمسين و ستمائه با دو پسر ابو بكر و عبد الرحمن و بسيارى از علويان و 

دانشمندان عزيمت مالقات هالكو خان كرد و ميان خوف و رجا از دروازه دار السالم بيرون رفته 
 روى بدرگاه دولت پناه آورد شعر

 آه من غربة بغير اياب 
 

 آه من حسرة على االحباب 

چون بكرياس فلك مماس رسيدند خليفه و پسران و سه خادم را بار داده باقى موقوف گرديدند و    
هم در آن روز بعضى از مخصوصان خليفه بياساء ايلخان اختصاص يافتند و لشكر بحرجوش 

رعدخروش بقصد نهب و غارت بصوب بغداد شتافتند صورت كشش و حاالت خونريزش بآن 
غايت انجاميد كه از خون كشتگان آب دجله رنگين گرديد و حقيقة زلزلة الساعة يوم القيام آن 

ساعت در دار السالم ظهور نمود و جواهر متكاثر و نقود نامعدود و اوانى زرين و سيمين و 
تنسوقات روم و مصر و چين و نفايس امتعه و اجناس كه بدست آن لشكر بى وهم و هراس افتاد 

بى حد و قياس بود و هالكو خان در باب فنا و ابقاء خليفه دوران با مالزمان طريق مشورت مسلوك 
داشته آخر االمر همه بر قتل خليفه متفق گرديدند و مستعصم را در نمد پيچيده بر زمين ماليده 

 بشدت صدمت بندهاء اعضاء او را از يكديگر جدا گردانيدند بيت 
 ستم تنها نه بر چون او كسى رفت 

 
 درين پرده ازين بازى بسى رفت 

در تاريخ گزيده مسطور است كه در آن واقعه از متوطنان بغداد هشتصد هزار كس كشته گشت و    
تركى تايجونام در خانه اى چهل و چند طفل رضيع يافته نامه حيات همه را درنوشت القصه شمع 

دولت عباسيان از اهتزار نسيم اقبال هالكو خان بى نور ماند و زبان حال بحسن مقال آيه انتقال 
سلطنت ايشانرا بر جهانيان خواند و بعد از اين واقعه كسى از ايشان لواء خالفت مرتفع نگردانيد و 

هالكو خان در حل و عقد و قبض و بست امور ممالك ايران منتقل گرديد چنانچه مجملى از 
وقايع اوقات سلطنت او در جزو اول از جلد سيوم انتظام خواهد يافت و پرتو سعى و اهتمام بر 

تحرير احوال اوالد و احفاد او خواهد تافت و التوفيق من الّله العالم و له الشكر و المنة ال تمام هذه 



االرقام و الصلوة و السالم على خير االنام و آله العظام و اصحابه الكرام الى قيام الساعة و ساعة القيام 
 مثنوى 

 شكر كز موهبت لم يزلى 
 

 وز مددكارى فيض ازلى 

 شد سيم جزو ازين جلد تمام 
 

 سلك ذكر خلفا يافت نظام 

 كه شود فيض رسان خامه من 
 

 كه بانجام رسد

    

 341، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 
 نامه من 

 
 كه دلم را نبود آگاهى 

از كرمهاى حبيب اللهى آصف عادل 
  صايب تدبير

 مشترى حشمت خورشيد ضمير

 معدن فضل و هنر بحر شرف 
 

 ذات او در وجهانش چو صدف 

 قبله اهل بصيرت رويش 
 

 سرمه ديده غبار كويش 

 طلعتش مظهر آثار جالل 
 

 طينتش مهبط انوار كمال 

 لفظ پاكش همه پر در باشد
 

 ابر دستش ز گهر پر باشد

 زان درر جمله جهان بهره برند
 

 زان گهر اهل خرد بهره ورند

 هست چون تقويت دين كامش 
 

 لقب ختم رسل شد نامش 

 يا رب اين شمع شبستان جالل 
 

 آفتاب افق فضل و كمال 

 باد از باد حوادث مأمون 
 

 پرتو معدلتش روزافزون 

 ظفرش همدم و اقبال قرين 
 

 خرم از مكرمتش روى زمين 

    

 بعون الّله تعالى تمام شد جزو سوم از جلد دوم 
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 بسم الّله الّرحمن الّرحيم 

 جزو چهارم از مجلد دوم 

 نشان  (قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء)بعد از تمهيد قواعد محامد پادشاهى كه آيت 
بقا و ثبات مملكت اوست جل شأنه و عظم سلطانه و عم احسانه و پس از تاكيد مبانى تسليمات 

 طراز كتابت رايت ظفر آيت او عليه صلوات  (إِنَّا فَتَحنا لَك فَتْحاً مبِيناً)دين پناهى كه كلمه كريمه 
الّله و غفرانه نموده ميشود كه اول كسى كه در زمان خلفاء بنى عباس طرح اساس استقالل انداخته 
نام خليفه را از خطبه ساقط ساخت ابو الطيب طاهر بن حسين بن مصعب خزاعيست كه ذو اليمينين 
لقب داشت و از طاهريان پنج كس در خراسان لواء عدل و احسان برافراشت قريب پنجاه و چهار 

سال حكومت خراسان در آن خاندان بود و يكى از شاعران اسامى ايشان را درين دو بيت نظم 
 نمود نظم 

 در خراسان ز آل مصعب شاه 
 

 طاهر و طلحه بود و عبد الّله 

 باز طاهر دگر محمد آن 
 

 كو بيعقوب داد تخت و كاله 

   
 

 گفتار در بيان سلطنت طاهريان در ممالك خراسان 

متصديان تحقيق اخبار خلف و متكفالن تنسيق آثار سلف صحايف اوراق را باين شرف مشرف 
ساخته اند كه چون مأمون بن هرون بعد از قتل امين در خطه بغداد علم تسلط بر افراخت طاهر بن 

حسين را كه فتح دار السالم بسعى او تيسير پذيرفته بود روزى چند منظورنظر عنايت ساخت اما 
باالخره نسبت باو بدمزاج گشت و در آن اوقات در روزى كه مأمون بشرب خمر اشتغال داشت 

طاهر بمجلس خليفه درآمد و حسين شراب دار باشارت خليفه كاسه چند بطاهر داد در ان اثنا 
سيالب اشك از چشم مأمون روان شد طاهر گفت يا امير المؤمنين از شرق تا غرب جهان در حيز 
تسخير مالزمان تو قرار گرفته آيا سبب اين گريه چيست مأمون سخنى مناسب وقت بر زبان آورد 

 اما گريه چنان بر وى 



 343، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

غلبه كرد كه ذو اليمينين را ديگر مجال سؤال نماند بنابرآن خايف و ترسان از سراى خالفت بيرون 
رفت روز ديگر يكى از مخصوصان حسين را طلبيد و مبلغ دويست هزار درم باو داد كه نزد حسين 
برد و او را بر آن دارد كه از مأمون سبب گريه را معلوم نمايد خادم حسين آن وجه را بنظر حسين 
رسانيد و التماس ذو اليمينين تقرير كرد روز ديگر كه مأمون از حسين شراب خواست گفت و الّله 
كه شراب ندهم تا امير المؤمنين موجب گريه ديروزى را با من نگويد مأمون گفت ترا با اين سؤال 
چه كار شرابدار اظهار كرد كه اين گستاخى بواسطه اندوهى است كه از گريه خليفه بر ضمير من 
استيال يافته مأمون بعد از وصيت در كتمان آن امر فرمود كه هرگاه چشم من بر طاهر مى افتد قتل 

برادرم محمد امين بخاطر ميرسد و خود را از گريه نگاه نميتوانم داشت و حسين كيفيت 
گفت وشنود را بذو اليمينين رسانيده طاهر با احمد بن ابى خالد وزير كه دوستش بود مالقات نمود 
و صورت واقعه را با او در ميان نهاد و گفت نوعى كن كه حكومت خراسان تعلق بمن گيرد تا بآن 
حدود رفته از اثر غضب و سخط امير المؤمنين مأمون مانم و وزير انگشت قبول بر ديده نهاده چون 

بمالزمت خليفه رسيد بعرض رسانيد كه احوال ممالك خراسان تعلق بويرانى دارد و غسان كه 
والى آن مملكت هست از عهده ضبط و دارائى رعيت و سپاهى بيرون نمى تواند آمد مأمون گفت 

مصلحت چيست و شايسته آن منصب كيست احمد جوابداد كه طاهر ذو اليمينين استحقاق آن كار 
دارد مأمون گفت كه از وى ايمن توان بود وزير گفت هرمخالفت كه از طاهر ظاهر گردد من 

بتدارك آن مهم قيام نمايم آنگاه مأمون تجويز اين معنى نمود و احمد بن ابى خالد منشور ايالت 
خراسانرا بنام طاهر قلمى كرد و ذو اليمينين بآن واليت شتافته باندك زمانى داعيه استقالل در 

خاطرش رسوخ يافت كلثوم بن هدم گويد كه من در ايام خالفت مأمون صاحب بريد خراسان 
بودم و در جمعه از جمعات طاهر نام خليفه را از خطبه افكنده بجاى آن اين دعا خواند كه (اللهم 

اصلح امة محمد بما اصلحت به اوليائك و اكفها شر من بغى عليها و حسد بلم الشعث و حقن 
الدماء و اصالح ذات البين) و من صورت حال را بى زياده و نقصان در قلم آورده نوشته را همان 

لحظه ببغداد فرستادم و روز ديگر قبل از طلوع آفتاب از دار االماره كس بطلب من آمد شهادت بر 
زبان راندم و روان شدم چه گمان بردم كه طاهر از نامه من وقوف يافته و قصد قتل من نموده چون 

بدانجا رسيدم طلحة بن طاهر از خانه بيرون آمده گفت واقعه دى روز را نوشتى گفتم بلى گفت 



امروز خبر مرگ پدرم بنويس در حال بموجب فرموده عمل نمودم نقل است كه چون خبر اول 
بمامون رسيد احمد بن ابى خالد وزير را گفت تو بمقتضاى تقبلى كه كرده بودى بجانب خراسان 
رفته دفع شر طاهر بايد نمود و احمد بكارسازى لشكر مشغول شده ناگاه خبر فوت طاهر نيز رسيد 

و احمد از آن تكليف رهائى يافت در روضة الصفا مسطور است كه چون طاهر نام خليفه را از 
خطبه انداخته بمنزل خود مراجعت كرد همان لحظه او را تب گرفته بعد از غروب آفتاب حياتش 

 بمغرب فنا غروب نمود
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مدت حكومتش يكسال و شش ماه بود بنابرين كه يك چشم ذو اليمينين از نور بينائى بهره نداشت 
 يكى از شعرا اين بيت را بر لوح بيان نگاشت شعر

 يا ذو اليمينين و عين واحدة
 

 نقصان عين و يمين زايدة

طلحة بن طاهر در شهور سنه تسع و مأتين بموجب فرمان مأمون در واليت خراسان بر سرير    
حكومت نشست و در زمان ايالت او حمزه نامى در سيستان خروج كرده طلحه بدان جانب لشكر 

كشيده و حمزه را مغلوب گردانيده بخراسان بازگرديد و در سنه ثلث عشر و مأتين طلحه وفات 
يافته پسرش على قايم مقام شد و در نواحى نيشاپور با جمعى از خوارج محاربه نموده شهيد گشت 

عبد الّله بن طاهر در زمان وفات برادر در حدود دينور اقامت داشت و بعد از استماع آن خبر 
بموجب اشارت مأمون رايت عزيمت بجانب خراسان برافراشت و چون به نيشابور رسيد استيصال 

طايفه را كه بر برادرش خروج كرده بودند پيش نهاد همت ساخته باندك زمانى تخم ايشانرا 
برانداخت در روضة الصفا مسطور است كه در وقت توجه عبد الّله بن طاهر بطرف خراسان قحطى 
عظيم در آن مملكت واقع بود و پس از وصول او بنواحى نيشابور ابواب رحمت ملك غفور مفتوح 

شده باران بسيار باريد و بالء غالء بخصب و رفاهت مبدل گشته در ايام دولت او خراسان بكمال 
معمورى رسيد و عبد الّله تا زمان خالفت الواثق بالّله در خراسان متصدى امر حكومت بود و در 

كمال عدالت و رعيت پرورى و غايت سخاوت و مرحمت گسترى با خاليق سلوك نمود و در سنه 
ثلثين از عالم انتقال فرمود مدت ايالتش هفده سال بود و اوقات حياتش چهل و هشت سال طاهر 

بن عبد الّله بن طاهر بعد از فوت پدر افسر امارت بر سر نهاد و ايام حكومتش تا زمان دولت 
المستعين بالّله امتداد يافت باجل طبيعى درگذشت محمد بن طاهر بن عبد الّله چون پدرش وفات 



يافت بمقتضاى حكم المستعين بالّله بجايش نشست و او بفضل و ادب معروف بوده بعيش و 
عشرت مشعوف و در ايام دولت او يعقوب بن ليث صفار در واليت سيستان قوى شده لشگر 

بهرات كشيد و عامل محمد را از آنجا بيرون كرد و محمد از فوشنج كه دار الملك طاهريان بود به 
نيشابور گريخت در خالل آن احوال احمد بن فضل با برادران خود و بعضى ديگر از اعيان سيستان 
از يعقوب بن ليث گريخته التجا بدرگاه محمد بن طاهر بردند و يعقوب ايلچيان جهة طلب ايشان به 

نيشابور فرستاد و محمد آن جماعت را اجازت نداد و اين معنى ضميمه كدورت يعقوب شده در 
سنه تسع و خمسين و مأتين روى توجه بجانب نيشابور نهاد و احمد بن فضل اين خبر شنوده بدار 

االماره رفت تا محمد بن طاهر را از كيفيت حادثه آگاه گرداند حاجب گفت امير در خوابست او 
را نمى توان ديد احمد گفت كسى مى آيد امير را بيدار كند آنگاه احمد باتفاق برادر خود نزد عبد 

الّله سنجرى رفته و شرايط مشورت بجاى آورده احمد و برادر بصوب رى در حركت آمدند و 
عبد الّله بطبرستان شتافت و چون محمد بن طاهر از خواب غفلت درآمده خبر توجه يعقوب معلوم 

 كرد كس نزد او فرستاد كه بى حكم و نشان امير المؤمنين بكجا مى آئى قاصد محمد
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اين پيغام بيعقوب رسانيده او شمشير از زير مصال بيرون آورد گفت حكم و نشان من اين است و 
بعد از مراجعت قاصد مردم محمد بن طاهر متفرق گشته از خدمتش فرار نمودند و بروايتى بامان 
پيش يعقوب رفته با صد و شصت نفر از اقارب و عشاير در سيستان مقيد شد و قولى آنكه محمد 

بعد از استعالء لواء شوكت يعقوب به بغداد شتافت و تا آخر عمر در آن ديار بفراغ روزگار 
گذرانيده على اى التقادير در سنه مذكوره زمان دولت و اقبال طاهريه بنهايت انجاميد و آفتاب 

 استقالل صفاريه از افق واليات خراسان طالع گرديد و الحكم لّله الحميد المجيد

گفتار در بيان مبادى احوال اوالد ليث صفار و ذكر عروج ايشان بر معارج سلطنت باراده حضرت 
 آفريدگار

در هيچ يك از كتب متدواله در باب نسب ليث صفار روايتى صحيح بنظر اين ذره احقر نرسيده اما 
نوبتى از شهريار مغفرت انتما ملكشاه يحيى كه در زمان دولت سلطان سعيد ميرزا سلطان حسين 
سالها والى واليت سيستان بود استماع افتاده كه ميگفت نسب من بليث صفار مى پيوندد و نسب 



ليث بانوشيروان عادل ملحق ميگردد و حمد الّله مستوفى در تاريخ گزيده آورده است كه ليث 
درودگر بچه بود كه در نفس خود نخوتى مشاهده نموده سر به آنكار فرود نياورد و با بعضى از 
دزدان و عياران متفق گشته آغاز قطع طريق كرد اما در آن امر طريق انصاف مسلوك داشتى و 

اموال تجار و مسافرانرا بتمام نبردى و در آن اوقات شبى نقبى زده بخزانه درهم بن نصر بن رافع بن 
ليث بن نصر بن سيار كه بتغلب بر واليت سيستان استيال يافته بود رفت و زر و جواهر بى شمار و 

اقمشه و امتعه بسيار درهم بسته بوقت بيرون آمدن پايش بر چيزى خورد و ليث آنرا صلب و شفاف 
يافته گوهرى پنداشت و برداشته جهة امتحان زبان بر آن زد آن خود نمك نيشابور بود آنگاه او را 
غايت حق نمك بر اخذ اموال غالب آمده و آنچه درهم بسته بود گذاشته بمنزل خود شتافت على 
الصباح خزانه چى متحير گرديد و نزد درهم رفته او را بر صورت واقعه مطلع گردانيد درهم فرمود 

تا در شهر منادى كردند كه هركس كه اين حركت كرده است از ملك ايمن است بايد كه 
بمالزمت شتابد تا باصناف الطاف اختصاص يابد و ليث صفار بدرگاه شهريار رفته درهم از وى 

سبب نابردن اموال خزانه را سؤال نمود جوابداد كه رعايت حق نمك مرا از تصرف در آن جهات 
مانع آمد و اين مالحظه مستحسن افتاده درهم او را در سلك يساوالن خاصه منتظم گردانيد و 

روزبروز در رتبتش مى افزود تا بمنصب امارت لشكر مشرف گرديد و او را سه پسر بود يعقوب 
 عمر و على و بعد از فوت ليث پسر كالنترش يعقوب قائم مقام گشته باالخره بدرجه سلطنت رسيد
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اما در روضة الصفا و بعضى ديگر از كتب ارباب اعتماد چنان مسطور است كه تمامى اوقات حيات 
ليث بدرودگرى مصروف بود و يعقوب نيز در مبادى ايام جوانى بهمان كار اشتغال داشت و هرچه 
پيدا مى كرد بضيافت بعضى از صبيان خرج مى نمود و چون بسن رشد و تميز رسيد قومى از جوانان 
جلد غاشيه متابعتش بر دوش گرفتند آنگاه يعقوب آغاز قطع طريق كرده در آن امر شرايط انصاف 
مرعى ميداشت و باندك چيزى از تجار و مسافران قانع ميگشت و حال او برين منوال گذران بود تا 

وقتى كه بهمان سبب كه حمد الّله مستوفى بليث نسبت كرده بخدمت درهم بن نصر پيوست و 
روزبروز كار يعقوب در مالزمت درهم ترقى مى نمود تا بمنصب امارت لشكر سرافراز گشت و 

متجند بدست اخالص كمر خدمتكارى يعقوب بر ميان بسته درهم را در هيچ كار اختيار نماند و 
روايت كامل التواريخ آنكه در آن اوقات حاكم خراسان حيله برانگيخته درهم را بدست آورد و 



بجانب بغداد روان كرد و قولى آنكه درهم در اوايل دخل يعقوب در سرانجام امور ملك و مال 
وفات يافت و باتفاق جمهور مورخان يعقوب در غيبت درهم دم از استقالل زده زمام سلطنت 

 بقبضه اقتدار او درآمد

 ذكر يعقوب بن ليث 

ارباب اخبار آورده اند كه يعقوب پادشاهى بود باصابت راى و تدبير معروف و بكمال سياست و 
غايت سخاوت موصوف بمقتضاء راى خود مهمات ملك و مال بفيصل ميرسانيد و هرگز هيچ 

آفريده را بر اسرار خود مطلع نمى گردانيد و چون پاى بر مسند سرورى نهاد داعيه استقالل پيدا 
كرده باندك زمانى واليت سيستان و خراسان و طخارستان و فارس را بحيز تسخير درآورد و او در 

ايام اقتدار از سپاه خود هزار سوار برگزيده هريك را چماقى زرين عنايت نمود و بهزار ديگر 
چماقهاى سيمين داد و ايشان آنها را در اعياد و روزهاى طوى بر دوش مى نهادند و در نظر مردم 
صورت شوكت و عظمت خود را جلوه ميدادند و اكثر اسبان سپاهيان يعقوب ملك او بود و از 
ديوان خود عليق آنها را تب مى نمود و مدت سلطنتش يازده سال امتداد يافت و در زمان معتمد 

خليفه عزيمت بغداد كرد و در اثناء راه در چهاردهم شوال سنه خمس و ستين و مأتين برنج قولنج 
 گرفتار گشته روى بعالم آخرت آورد

گفتار در بيان وقايعى كه يعقوب را در اثناء جهانگيرى دست داد و ذكر كيفيت وفات او در وقت 
 مخالفت خليفه بغداد

چون يعقوب بعد از غيبت درهم واليت سيستان را مضبوط گردانيد هوس تسخير ديگر ممالك 
كرده لشكر بجانب خراسان كشيد اما در سال اول چندان كارى از پيش نبرد و در سنه ثلث و 

 خمسين و مأتين باز بدان طرف رفته 
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هرات و فوشنج را در حيز تسخير آورد آنگاه از راه بيابان بكرمان شتافته بيك ناگاه داروغه آن 
مملكت را كه نوكر والى شيراز بود بگرفت و از آنجا فى سنه خمس و خمسين و مأتين بفارس 

رفته حاكم شيراز را نيز اسير كرد و ده باز سفيد و ده باز ابلق و صد من مشك با بعضى از تحف 



ديگر بنزد معتمد خليفه فرستاده بصوب سيستان بازگشت و در سنه سبع و خمسين و مأتين بار ديگر 
بفارس رفته درين نوبت معتمد قاصدى نزد او روان ساخت و پيغام داد كه چون ما مملكت فارس 
را بتو عنايت نكرده ايم بچه سبب هرسال بدانجا مى آئى و ابواب تعب بر روى متوطنان آن واليت 

ميگشائى و برادر معتمد موفق منشور ايالت بلخ و طخارستان و سيستانرا بنام يعقوب قلمى كرده 
ارسال داشت بعد از آن يعقوب مراجعت نموده خطه بلخرا بدست آورد و چنانچه مذكور شد در 

سنه تسع و خمسين و مأتين مهم محمد بن طاهر را بفيصل رسانيد و در سنه ستين و مأتين لشكر 
بطبرستان كشيده والى آنجا حسن بن زيد علوى را منهزم گردانيد اما در طبرستان بارندگى و 

سرمائى مفرط روى نموده قرب چهل هزار كس از لشكريان او تلف شدند بعد از آن معتمد خليفه 
جهة تصرف يعقوب در واليت خراسان از وى رنجيده بحاجيان مملكت پيغام فرستاد كه ما من قبل 

يعقوب ابن ليث را بايالت سيستان سرافراز ساخته بوديم اكنون كه عالمات عصيان و طغيان بر 
وجنات احوال او ظاهر گشته حكم ميكنيم كه بر وى لعنت نمائيد و يعقوب بر فرمان معتمد مطلع 

شده در سنه احدى و ستين و مأتين كرت ديگر بصوب شيراز تاخت و بر ابن واصل كه حاكم آن 
ديار بود غلبه كرد و تمامت مملكت فارس در تحت تصرف او قرار گرفت و موفق برادر معتمد با 
سپاهى مستعد قاصد محاربه يعقوب گشته در حلوان تالقى فريقين دست داد و درين كرت انهزام 
بجانب يعقوب افتاد و بروايتى در آن روز محمد بن طاهر كه در اردوى يعقوب مقيد بود فرصت 
يافته روى بدار السالم بغداد نهاد و يعقوب بخوزستان گريخته آنجا لشكرى جمع كرد و در سنه 

خمس و ستين و مأتين باز روى ببغداد آورد معتمد معتمدى برسالت نزد او فرستاد و پيغام داد كه 
در آن نوبت كمال قدرت حضرت عزت و اعجاز حضرت رسالت را مشاهده كردى بايد كه از 

مخالفت ما توبه نموده روى بخراسان آورى و بسلطنت آن مملكت قناعت نمائى يعقوب چون اين 
سخن از رسول خليفه شنود جواب داد كه من درودگر بچه ام و بقوت دولت زور و بازو كار خود 

باين درجه رسانيده ام و داعيه چنان دارم كه تا خليفه را مقهور نگردانم از پاى ننشينم اگر اين 
مطلوب تيسير پذيرفت فبها واال نان كشگين و حرفه درودگرى برقرار است و قاصد معتمد نوميد 

مراجعت نموده در همان ايام يعقوب برنج قولنج گرفتار گشت و هرچند اطبا مبالغه كردند كه 
عالج اين مرض منحصر در حقنه است قبول نفرمود و والى طبيعتش دست از تصرف در امور بدن 

 كوتاه ننمود
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 ذكر سلطنت عمرو بن ليث 

بعد از فوت يعقوب برادرش عمرو متكفل امر ايالت گشته ايلچى بدار الخالفه ارسال داشت و 
اظهار اطاعت و انقياد نموده از جرأت يعقوب عذر خواست و معتمد معتقد عمرو شده منشور 

حكومت خراسان و فارس و اصفهان و سيستان را بنام او نوشته روان ساخت و عمرو علم پادشاهى 
افراخته بقزوين شتافت و از قزوين برى رفته از آنجا جهة مخالفت محمد بن ليث كه در فارس 

نايب او بود بجانب آن واليت مراجعت نمود و محمد بن ليث را گريزانيده مفتخر و سرافراز بدار 
الملك او درآمد و در سنه سبع و ستين و ماتين در تمامت مملكت فارس و اصفهان داروغكان 

نشاند و بطرف سيستان بازگشت و در سنه احدى و سبعين و مأتين بواسطه شكايت اهالى خراسان 
معتمد رقم عزل بر ناصيه حال عمرو كشيد و صاعد بن مخلد را با لشكرى بحرب او نامزد گردانيد 

و عمرو باستقبال آن سپاه شتافته بعد از وقوع قتال منهزم بفارس رفت و موفق برادر معتمد جهة 
استيصال او متوجه شيراز گشت و عمرو از آنجا بكرمان شتافت و از كرمان عنان عزيمت بصوب 

سيستان تافت و حال آنكه در آن اوان رافع بن هرثمه در خراسان خروج كرده خطبه بنام محمد بن 
زيد العلوى ميخواند و ميان عمرو و رافع محاربات اتفاق افتاد و در سنه ثمانين و مأتين رافع بدست 

عمرو گرفتار شد و عمرو او را با اصناف تحف و هدايا نزد معتضد فرستاد و از آن وقت معتضد 
بعمرو در مقام عنايت آمد و منشور امارت خراسان و ماوراء النهر و فارس و كرمان و سيستان را 

بنام او نوشته بر قافله حاجيان خراسان امير خواند و در سنه سبع و ثمانين و مأتين امير اسماعيل 
سامانى باشارت معتضد خليفه يا بنابر اقتضاى راى خود بمقاتله و مقابله عمرو اقدام نمود و عمرو بر 

دست او گرفتار گشت و امير اسمعيل او را مقيد ببغداد ارسال داشته معتضد عمرو را محبوس 
گردانيد و اوقات حيات عمرو در آن حبس بپايان رسيد زمان سلطنتش نزديك به بيست و سه سال 

امتداد يافت و او يك چشم داشت و بغايت قتال و قهار بود و پيوسته در اموال مقربان خود طمع 
 كرده آن طايفه را مؤاخذه مى نمود

گفتار در بيان گرفتار شدن عمرو بدست امير اسماعيل سامانى و ذكر كيفيت رحلت او از جهان 
 فانى بعالم جاودانى 



درين باب دو روايت در كتب اصحاب درايت سمت تحرير يافته و پرتو اهتمام فضالء الزم 
االحترام بر تبيين آن تافته اول آنكه چون عمرو بن ليث شنيد كه از موقف خالفت ايالت ماوراء 
النهر مفوض براى و رويت او شد محمد بن بشير را كه از جمله معتمدان خاص او بود و بمزيد 
تقرب اختصاص داشت با سپاهى جرار باستخالص آن ديار نامزد كرد و محمد بن بشير بجانب 

 بخارا نهضت نمود و امير اسمعيل سامانى كه در آن وال بر مملكت ماوراء النهر

 349، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

استيال يافته بود از جيحون گذشت و در برابر محمد بن بشير صف قتال بياراست و بعد از كر و فر 
محمد بن بشير كشته گشته لشگرش انهزام يافت و عمرو بنفس خود متوجه حرب امير اسمعيل شده 

چون ببلخ رسيد اسمعيل سامانى باو پيغام داد كه مالك الملك على االطالق مملكتى وسيع بتو 
ارزانى داشته و من باين واليت قناعت كرده طمع در آن نميكنم نبايد كه تو نيز با من مقاومت 

نمائى و اين طرف آب را بمن گذارى عمرو اين سخن را بسمع رضا نشنود و از راه پنج آب روان 
شده اسمعيل نيز در حركت آمده از جيحون عبور كرده در برابر خراسانيان بنشست و چون عمرو 

سپاه بسيار همراه داشت و معبرهاى آنجا تنك بود نه پيش مى توانست رفت و نه مراجعت 
 ميتوانست كرد مصراع 

 نى راى سفر كردن و نى روى اقامت 

و باندك فرصتى سپاه او آغاز فرار كرده عمرو نيز عنان عزيمت بصوب خراسان انعطاف داد و در 
اثناء راه اسب او در گل زارى افتاده جمعى از سپاه ماوراء النهر بدانجا رسيدند و عمرو را گرفته نزد 
امير اسماعيل بردند روايت ثانى آنكه اسماعيل سامانى بنابر مبالغه معتضد خليفه كه كينه عمرو در 

سينه داشت با ده هزار سوار كه ركاب اكثر ايشان چوبين بود بجنگ عمرو ليث از آب آمويه عبور 
نمود و عمرو با هفتاد هزار سوار و استعداد بسيار در برابر او صف آراى گشته چون آواز نفير و 

صداى كوس حربى برآمد اسب عمرو آغاز توسنى كرد و او را بى اختيار بصف اعدا رسانيد و امير 
اسماعيل بى استعمال سيف و سنان غالب گشته عمرو را بگرفت و در خيمه محبوس گردانيد نقل 

است كه در آنروز نظر عمرو بر يكى از شاگردپيشه گانش افتاد كه براهى ميرفت و او را طلبيده از 
گرسنگى شكايت نمود شاگردپيشه در حال قطعه گوشت بهمرسانيده بنابر فقدان ديك آن را در 

سطل اسب انداخت و آتش افروخته بطلب حوايج رفت اتفاقا سگى آمده سر در سطل كرد و 



دهانش از حرارت شور با سوخته بتعجيل سر برآورد و دسته سطل در گردنش افتاده بدويد و عمرو 
از مشاهده اين صورت بديع بخنديد يكى از حارسان بر زبان آورده كه چه جاى خنده است عمرو 
جواب داد كه امروز بامداد خوانساالر من شكايت ميكرد كه سيصد شتر و اسب مطبخ را بزحمت 

ميكشند حاال مالحظه ميكنم كه سگى آنرا بسهولت ميبرد فاعتبروا يا اولى االبصار در تاريخ گزيده 
مسطور است كه چون نسيم فتح و ظفر بر پرچم علم امير اسمعيل و زيد و عمرو ليث محبوس 

گرديد امير اسمعيل حاجبى جهة استمالت نزد عمرو فرستاد و پيغام داد كه انشاء الّله تعالى تو را 
پيش خليفه ارسال خواهم داشت و سعى خواهم نمود كه اثر غضب امير المؤمنين بتو نرسد عمرو 

جواب داد كه هرچند ميدانم كه مرا از سخط معتضد نجات ممكن نيست اما آنچه غايت مرديست 
امير اسماعيل بجاى مى آورد و كاغذى درهم پيچيده از بازوى خود گشاده بحاجب گفت كه اين 

نسخه گنجهاى من و برادر من است بنظر امير اسماعيل رسان و از زبان من التماس نماى كه اين 
اموال را در مصالح لشكر خود صرف كند و چنانچه پيغام آورده دست از خون من نگاهداشته مرا 

 نزد خليفه فرستد و چون حاجب مفصل كنوز
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اوالد ليث صفار را پيش اسماعيل برد و التماس او را عرض كرد امير اسمعيل بانك بر وى زده 
گفت بازگرد و اين نسخه را باو ده و بگوى كه تو و برادرت را گنج از كجا باشد زيرا كه شما 

درودگر بچگانيد و دو سه روزى كه دولت شما را مساعدت نمود دست بظلم و تعدى برآورده 
اموال رعايا و عجزه را بغير حق تصرف كرديد و حاال تو ميخواهى كه آن مظالم را كه اندوخته اى 

در گردن من كنى و حال آنكه من همچنان كسى نيستم كه بطمع مزخرفات دنيويه مظالم ترا بر 
گردن گيرم اما آن التماس ديگر مبذولست زيرا كه مرا بر تو حق خون نيست كه تو را قصاص كنم 
و چنانچه وعده كرده ام نزد خليفه مى فرستم حاجب بازگشته و مفصل گنجرا بعمرو بازداده سخنان 
امير اسماعيل را بدو رسانيد در روضة الصفا مسطور است كه چون معتضد خليفه از گرفتارى عمرو 

ليث وقوف يافت رسوالن پيش امير اسماعيل سامانى فرستاد و عمرو را طلبيده و اسماعيل او را 
بجانب بغداد گسيل كرده چون ايلچيان دار الخالفه عمرو را نزديك بغداد رسانيدند بنابر فرمانى 

كه از معتضد بديشان رسيد او را بر شترى نشاندند و بدار السالم درآوردند و چون چشم معتضد بر 
عمرو افتاد گفت شكر آن خداى را كه ترا بدست من گرفتار ساخت و كفايت شغل تو كرد آنگاه 



فرمود كه بمحبسى بردند و در نهايت كار عمرو ميان مورخان اختالف است عقيده زمره اى آنكه 
معتضد در وقتى كه بسكرات موت گرفتار بود سرهنگى فرستاد تا او را بكشت و مذهب فرقه آنكه 

در وقت مرض معتضد هيچكس ياد عمرو نكرد و او در محبس از گرسنگى بمرد و طايفه اى 
گفته اند كه معتضد در وقت وفات امير حرس را بقتل عمرو مأمور گردانيده بود و چون او 

ميدانست كه همان لحظه ميميرد دامن عصمت خود را بخون او ملوث نساخت و بعد از آنكه 
مكتفى بر مسند ايالت نشست بنابر محبتى كه با عمرو داشت پرسيد كه حالش چيست گفتند در قيد 

حياتست اظهار بشاشت نموده قاسم وزير دانست كه اگر عمرو زنده ماند منظورنظر عنايت خليفه 
خواهد گشت و بنابر عداوتى كه با وى داشت قاصد قتل او شده معتمدى فرستاد تا كارش را باتمام 
رسانيد و بمكتفى گفت كه ما مى پنداشتيم كه عمرو در زمره احياء است اما حاال چنان ظاهر گشت 

 كه مهم او از وهم گذشته و الّله اعلم بحقايق االمور و هو عليم بذات الصدور

ذكر سلطنت طاهر بن عمرو بن ليث صفار و بيان مجملى از اقبال و ادبار بعضى ديگر از آن حكام 
 ذوى االعتبار

چون اكابر و اعيان سيستان از گرفتارى عمرو بن ليث وقوف يافتند طاهر بن محمد بن عمرو را بر 
سرير پادشاهى نشاندند و او در سنه تسع و ثمانين و مأتين لشكر بفارس كشيده عامل خليفه را از 

آن واليت اخراج نمود و عزم تسخير اهواز فرمود اما قبل از آنكه بر مملكت تمكن يابد بنابر 
مكتوبى كه از نزد امير اسماعيل سامانى بوى رسيد بسيستان بازگشته بهمان واليت قانع گرديد و 

 بروايت ابن جوزى خليفه بغداد بنابر التماس اسماعيل 
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سامانى بعضى از واليات موروثى طاهر بن محمد را بوى بازگذاشت و در سنه ثلث و تسعين و 
مأتين سنگرى غالم عمرو بن ليث بر طاهر خروج نموده ميان ايشان محاربه اتفاق افتاد و سنگرى 

غالب آمده طاهر و برادرش يعقوب را اسير ساخت و بدار الخالفه فرستاد و بعد از انقضاء ايام 
حكومت طاهر برادر ديگرش معدل و عم زاده اش ليث بن على بن ليث چند روز كر و فرى كردند 
اما هيچكدام بپادشاهى نرسيدند و حكومت ملك نيم روز بنواب درگاه سامانيان تعلق گرفت و در 

سنه ثلث مائه كه احمد بن اسماعيل سامانى پادشاه بود عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن ليث 



صفار باتفاق جمعى از خوارج سيستان خروج نمود و منصور بن اسحق سامانى را كه داروغه آن 
واليت بود گرفته مقيد گردانيد و احمد بن اسماعيل حسين بن على مرورودى را بدفع او نامزد 
گردانيد و حسين بر عمرو بن يعقوب غالب آمد و او با يكى از نوابش كه ملقب بابن صفار بود 

گريخته ببخارا رفت و نوبت ديگر آن مملكت بحوزه ديوان سامانيان درآمد و تا زمان ظهور خلف 
بن احمد نوكران آن پادشاهان نافذ فرمان در ملك نيمروز رايت حكومت مى افراختند اما خلف بن 

احمد بروايت ابن اثير نبيره دختر عمرو بن ليث بود و مادرش بانو نام داشت و بعضى ديگر از 
مورخان او را نبيره يعقوب گفته اند و بديع همدانى در قصيده الميه خود خلف را بهر دو پادشاه 

يعنى يعقوب و عمرو ليث منسوب كرده و بر تقدير صدق اين اقوال بايد كه احمد پدر خلف پسر 
يعقوب بوده باشد و حال آنكه در هيچيك از كتب متداوله بنظر نرسيده كه يعقوب پسر احمد نام 
داشته و جناب فضيلت شعارى موالنا معين الدين محمد اسفرارى در تاريخ هرات نسب خلف را 

برينموجب در قلم آورده كه خلف بن احمد بن محمد بن خلف بن ابى جعفر بن ليث بن فرقد بن 
سليمان بن ماهان بن كيخسرو بن اردشير بن قباد بن خسرو پرويز بن هرمز بن انوشيروان العادل و 

خلف در زمان سلطنت منصور بن نوح سامانى خروج نموده زمام ايالت واليت نيمروز بقبضه اقتدار 
درآورد و او حاكمى بود بعدل و انصاف موصوف و بوفور علم و فضل معروف و در باب تربيت 

علما و فضال مساعى جميله مبذول ميداشت و اصحاب شعر و انشاء را از موايد انعام و احسان خود 
محروم نميگذاشت اما با وجود اين صفات پسنديده بعدم رحم و قساوت قلب مشهور بود بمثابه اى 
كه دو پسر خود را بدست خود در ايام حكومت قتل نمود و خلف در سنه خمسين و ثلثمائه بحج 
رفته طاهر بن حسين را در سيستان نايب خويش ساخت و شربت رياست مزاج طاهر را خوشگوار 

آمده بعد از مراجعت خلف ببخارا رفته از منصور بن نوح سامانى استمداد فرمود و با لشكرى جرار 
روى بسيستان آورده طاهر بن حسين بقلعه اسفزار گريخت و خلف بسيستان درآمده سپاه ماوراء 

النهر بمساكن خود بازگشتند و طاهر خبر مراجعت ايشان شنيده علم عزيمت بجانب سيستان 
برافراخت و خلف بار ديگر ببخارا رفته مدد طلبيد و منصور طايفه از جنود بنصرت او مأمور 

گردانيد و خلف مقضى المرام بازگشت و قبل از وصول او بحدود سيستان طاهر درگذشت و 
 پسرش حسين قايم مقام شد و حسين از مراجعت خلف 
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خبر يافته در شهر تحصن نمود و خلف سيستان را محاصره كرده از طرفين جمعى كثير كشته گشته 
و عاقبة االمر حسين آثار انكسار بر وجنات روزگار خود مشاهده نموده عرضه داشتى نزد منصور 

سامانى فرستاد و امان طلبيد و نشان منصور در آن باب بخلف رسيده حسين از سيستان بيرون آمد و 
بصوب بخارا شتافت و خلف در آن ملك متمكن شد و بعد از وقايع مذكوره خلف را با سالطين 

سامانى و ملوك ديالمه و غزنويه مخالفات و محادثات دست داد چنانچه در ضمن قضاياء آن 
پادشاهان نافذ فرمان اشارتى بآن خواهد رفت و خلف در اواخر ايام دولت بدست سلطان محمود 

غزنوى اسير شده در قلعه جرجان محبوس گشت و چون مدت چهار سال در آن حصار اوقات 
گذرانيد مكتوباتى كه بايلك خان نوشته بود بدست سلطان افتاد خلف را از آن قلعه بقلعه ديگر 

فرستاد و اوقات حيات خلف در محبس ثانى بپايان رسيد و بعد از گرفتارى خلف حكومت 
سيستان گاهى بگماشتگان درگاه ملوك با استقالل تعلق ميداشت و احيانا در آن مملكت يكى از 

اوالد صفاريه رايت حكومت مى افراشت و در تاريخ سنه ثمان و عشرين و تسعمائه كه اين مختصر 
محرر ميگردد حضرت حكومت پناهى ملكشاه محمود بن عاليجناب مغفرت انتما ملكشاه يحيى كه 

از ذريت آن خسروان عاليشان است در آن واليت بايالت اشتغال دارد و نسبت بخدام درگاه 
عالم پناه شاهى شرايط اخالص و دولتخواهى بجاى ميآورد و ذكر مجملى از احوال ساير حكام 

سيستان در ضمن وقايع آينده تحرير خواهد يافت و پرتو اهتمام بر چگونگى زمان حكومت ايشان 
 خواهد تافت انشاء الّله تعالى و تقدس 

 ذكر شمه از احوال مبادى ملوك سامانى تا زمان جلوس ايشان بر مسند جهان بانى 

باتفاق مورخان نسب سامان كه ملوك سامانيه بوى منسوب اند ببهرام چوبين مى پيوست و پدر 
سامان بسبب نوايب روزگار و مصايب ليل و نهار چندگاه ساربان يكى از اعيان بود اما سامانرا بنابر 

علو همت سر بآن كار فرود نيامد و پاى در وادى عيارى و قطع طريق نهاده چون اندك شوكتى 
پيدا كرد شهر شاش را در تحت تصرف آورد و در زمان مأمون خليفه ولد سامان اسد با چهار پسر 

بمرو شتافته منظورنظر عنايت گشت و اسد در مرو فوت شده در وقتى كه مأمون عزيمت دار 
السالم بغداد نمود ايالت ممالك خراسان و ماوراء النهر را بغسان بن عباد كه عم زاده فضل بن سهل 

ذو الرياستين بود تفويض فرمود و او را گفت كه اوالد اسد را بمناصب ارجمند سرافراز سازد 
غسان برطبق فرمان نوح بن اسد را والى سمرقند گردانيد و احمد بن اسد را بامارت فرغانه فرستاد 



وشاش و اسروشنه را به يحيى بن اسد مسلم داشت و الياس بن اسد را لباس حكومت هراة پوشانيد 
و بعد از عزل غسان هركس كه حاكم خراسان شد اوالد اسد را از مناصب مذكوره معزول نكرد و 

 در زمان امارت طلحة بن طاهر ذو اليمينين نوح بن اسد بچنگ گرك اجل 
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گرفتار گشته طلحه زمام سمرقند را در كف كفايت برادرانش يحيى و احمد نهاد و اين احمد 
مردى بود بغايت پرهيزكار و عدالت شعار و هفت پسر داشت نصر يعقوب يحيى اسد اسمعيل 

اسحق حميد و چون احمد بن اسد روزى چند در سمرقند بلوازم ايالت پرداخت طريق انزوا اختيار 
كرده آن شغل را بولد خود نصر بازگذاشت و بعد از خروج يعقوب بن ليث صفار و انقضاء ايام 

اقبال طاهريه معتمد خليفه مثال رياست واليت ماوراء النهر را بنام نصر بن احمد قلمى كرده ارسال 
داشت و نصر در سمرقند رحل اقامت انداخته برادر خود اسماعيل را در بخارا حاكم ساخت و در 

وقتى كه اسماعيل بنيابت برادر در بخارا حكومت مى نمود رافع بن هرثمه در خراسان خروج كرده 
ميان او و اسماعيل بواسطه آمد شد سفرا اساس محبت مؤكد گشت خبيثى بسمع نصر رسانيد كه 
موجب دوستى اسماعيل و رافع بن هرثمه آنست كه به امداد او ترا از ماوراء النهر اخراج نمايد و 

نصر اين سخن را باور كرده جهة محاربه برادر بترتيب اسباب لشكر مشغول گشت و اسماعيل برين 
معنى اطالع يافته حمويه نامى را نزد رافع فرستاد و از او استمداد نموده رافع بنفس خود روى 
بماوراء النهر آورده چون از آب آمويه عبور نمود حمويه انديشيد كه هرگاه رافع سمرقند را 

مستخلص گرداند احتمال قريب دارد كه اسماعيل را نيز در بخارا نگذارد الجرم در خلوتى با رافع 
گفت اى امير مصلحت تو در آن است كه بيمن اهتمام تو ميان برادران طريقه صلح و صفا مرعى 

باشد چه اگر تو در مقام محاربه ثبات قدم نمائى امكان دارد كه ايشان ضمنا باهم اتفاق نموده قصد 
تو كنند و اين سخن مؤثر افتاده رافع ايلچيان پيش نصر و اسماعيل فرستاد او در باب مصالحه 

آنقدر مبالغه كرد كه ايشان در مقام آشتى آمدند آنگاه رافع بخراسان بازگشته حمويه نزد اسماعيل 
رفت و تدبيرى كه انديشيده بود معروض داشت و اسماعيل او را تحسين نموده بمناصب ارجمند 
سرافراز گردانيد و بعد از مراجعت رافع روزى چند ميان برادران طريق صلح و صفا مسلوك بوده 

نوبت ديگر بنابر افساد مفسدان غبار نزاع ارتفاع يافت و درين كرت مهم بمحاربه انجاميد و 
اسماعيل غالب گرديد و لشكريان بخارا نصر را اسير كرده پيش او آوردند و اسماعيل از كمال 



سالمت نفس و غايت حسن خلق در احترام برادر بزرگتر كوشيده او را بر تخت نشاند و دستش را 
بوسيده آن مقدار تعظيم كرد كه نصر گمان برد كه اسماعيل با وى تمسخر ميكند آنگاه برادر را 

يراق داده بطرف سمرقند گسيل فرمود و در وقت وداع بوى گفت كه من بدستور پيشتر بنيابت تو 
در بخارا حاكم خواهم بود و در اواخر سنه تسع و سبعين و مأتين نصر وفات يافته سلطنت تمام بالد 
ماوراء النهر از روى استقالل تعلق بامير اسماعيل گرفت و امير اسماعيل اول ملوك سامانيه است و 

ملوك سامانيه نه نفر بودند و مدت سلطنت ايشان صد و ده سال و كسرى امتداد يافت چنانچه مبين 
 مى گردد
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 ذكر جهانبانى امير اسماعيل سامانى 

عارفان فضايل نفسانى و واقفان كماالت انسانى آورده اند كه امير اسماعيل سامانى بوفور عدل و 
احسان و شمول بذل و امتنان به اكثر سالطين جليل القدر شرف ترجيح و تفضيل داشت و در ايام 

سلطنت رايت نصفت و رعيت پرورى و اعالم سخاوت و مرحمت گسترى مى افراشت و در رعايت 
خواطر دوستان قديم شرايط اهتمام بتقديم ميرسانيد و از ترفيه احوال اصحاب فضل و كمال در 

هيچ حال از خود بتقصير راضى نميگرديد و امير اسماعيل بعد از فوت برادر افسر استقالل بر سر 
نهاده در سنه ثمانين و مأتين با لشكر ظفراثر متوجه تركستان گشت و پادشاه تركانرا با خاتونش 

اسير كرده در آن سفر چندان غنيمت بدست بخاريان افتاد كه از حد و حساب و شمار درگذشت 
و در سنه سبع و ثمانين و مأتين چنانچه سبق ذكر يافت مهم عمرو ليث را بفيصل رسانيد آنگاه 

منشور حكومت واليات ماوراء النهر و خراسان و سيستان و مازندران و رى و اصفهان از دار 
الخالفه بوى رسيد و امير اسماعيل بعد از اسر عمرو ليث مدت هفت سال ديگر در غايت اقبال بسر 

برد و در منتصف صفر سنه خمس و تسعين و مأتين روى بعالم عقبى آورد مدت حياتش شصت 
 سال و وزيرش ابو الفضل البلعمى بود و كلك تقدير بعد از فوت لقبش را امير ماضى تحرير نمود

گفتار در بيان شمه از حاالت امير اسمعيل و ذكر بعضى از حكايات كه مخبر است از وفور عدل 
 آن پادشاه بى عديل 



حضرت مخدوم مغفرت انتما در كتاب افادت انتساب روضة الصفا آن روايت را كه سابقا در باب 
گنج نامه عمرو ليث از تاريخ گزيده نقل كرده شد تضعيف نموده اند و در وقت اقامت دليل بر 

ضعف آن قصه اين حكايت را از وصاياء خواجه نظام الملك طوسى رحمه الّله ثبت فرموده اند كه 
چون عمرو بن ليث اسير پنجه تقدير شد امير اسماعيل در تفحص خزاينى كه همراه داشت شرايط 
مبالغه بجاى آورد و چون مطلقا ندانست كه آن اموال كجاست كس نزد عمرو فرستاده پرسيد كه 
خزاين تو چه شد عمرو جوابداد كه يكى از خويشان من كه سام نام دارد متعهد ضبط خزينه بود 

مى تواند كه آنرا بهرات برده باشد و امير اسماعيل متوجه هرات گشته ساكنان آن بلده امان 
خواستند و امير اسماعيل ايشانرا امان داده از حال سام و اموال عمرو استفسار نمود هرچند در آن 

باب اهتمام فرمود خبرى نيافت و حال آنكه لشكريان او در كمال عسرت اوقات ميگذرانيدند بنابر 
آن بعضى از مخصوصان معروض داشتند كه در هرات و بلوكات بى تردد صد هزار نفر اقامت 

 دارند اگر هركس بيكمثقال يا دو مثقال زر لشكر را مدد كند آنقدر مال حاصل 
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شود كه سپاه از فقر و فاقه نجات يابند امير اسماعيل گفت كه ما لوازم عهد و پيمان در ميان آورده 
اين مردم را امان داده ايم اكنون بكدام تأويل ازيشان چيزى طمع كنيم و بتعجيل تمام كوچ فرمود 

كه مبادا بوساوس شياطين جن و انس امرى كه مستلزم نقض ميثاق باشد واقع شود و چون در منزل 
اول نزول كردند كرت ديگر امرا همان سخن را در ميان آوردند امير اسماعيل فرمود كه خدائى 
كه اسب عمرو ليث بتازيانه تقدير پيش من دوانيد قادر است براينكه بى شكستن عهد تهيه اسباب 
سپاه من كند در خالل اين احوال كنيزكى از كنيزان خاصه شهريار عدالت شعار گردن بندى كه 

مرصع بود بقطعهاى لعل از گردن بيرون كرده بر موضعى مرتفع نهاد و بمهمى مشغول گشت 
غليوازى قطعهاى لعل را گوشت پارها پنداشته درربود و بعضى از تركان سوار شده بهر جانب كه 

موش گير در پرواز بود مى تاختند بحسب اتفاق حمايل از مخلب و چنكال غليواز جدا شده در 
چاهى از چاههاى كاريز افتاد و جهة بيرون آوردن آن كسى بچاه رفته از آنجا بچاهى ديگر راه بود 
و صندوقها مى نمود و آن شخص نزديك بآن صناديق شتافته ديد كه همه مملو از زر و گوهر است 

آن خود خزانه عمرو ليث بود كه سام در آن مكان پنهان ساخته بود بالجمله بواسطه رعايت حسن 



عهد و پيمان باضعاف مضاعف آنچه از متوطنان هرات بوصول رسيدى بدست لشگريان امير 
 اسماعيل درآمد بيت 

 از عهده عهد اگر برون آيد مرد
 

 از هرچه گمان برى فزون آيد مرد

نقل است كه امير اسماعيل محمد بن هرون را بنيات خويش در جرجان و طبرستان حاكم گردانيد    
و بعد از چندگاه او را طلبيده محمد اطاعت ننمود بلكه لواء مخالفت مرتفع ساخته روى برى آورد 

و گماشته مكتفى خليفه را با برادر و پسرش قتل كرد امير اسماعيل با سپاهى وافر بصوب رى در 
حركت آمده محمد بن هرون بقزوين گريخت و امير اسماعيل او را تعاقب نموده محمد روى 

بجانب طبرستان آورد بصحت رسيده كه در وقتى كه امير اسماعيل بقزوين درآمد باغات از فواكه 
و انگور پر بود اما از غايت عدالت او هيچ لشكرى دست تصرف بطرف ميوه كسى دراز نتوانست 

كرد و امير اسماعيل حكومت رى را ببرادرزاده خود ابو صالح منصور بن اسحق داد و او مدت 
شش سال در آن مملكت باقبال گذرانيد و محمد بن زكريا طبيب كتاب منصورى را بنام او تمام 

كرد و امير اسماعيل بعد از آنكه از عراق مراجعت نمود و ببخارا رسيد لشكر بتركستان كشيده 
بعضى از آن واليات را مفتوح گردانيد و سالما غانما ببخارا بازگشت در روضة الصفا مسطور است 

كه عدالت امير اسماعيل آن درجه داشت كه نوبتى شنود كه سنك رى كه زر خراج را بآن وزن 
ميكنند از سنگهاى ديگر زياده است همان لحظه ايلچى برى فرستاد تا سنگهاى آن مملكت را مهر 

كرده ببخارا آورد و چون تفحص نمود و دانست كه آن سنك زياده است اشارت فرمود تا 
زيادتيرا اسقاط نمودند و سنك معدل را برى ارسال داشت و گفت تا آنچه در سنوات سابقه 

 بواسطه تفاوت سنك از رعايا زياده بيرون آمده در مال سنوات آينده بريشان حساب نمايند
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 رحمة الّله عليه رحمة واسعة وافرة

 ذكر سلطنت ابو نصر احمد بن اسمعيل 

احمد بعد از فوت پدر در بلده بخارا قدم بر مسند پادشاهى نهاد و مكتفى خليفه جهة او عهد و لوا 
فرستاده تمامى ممالك اسماعيل را باو داد و خروج عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن ليث 



در سيستان در ايام دولت احمد بوقوع انجاميد و احمد چنانچه سابقا مسطور گشت حسين بن على 
مرورودى را بدان جانب ارسال داشت تا خاطر از ممر عمرو فارغ گردانيد آنگاه احمد سيمجور 

دواتى را بايالت آن مملكت نامزد كرد و در شهور سنه احدى و ثلثمائه روى توجه بصيد و شكار 
آورد و در منزلى فرود آمده بعد از رحلت از آنجا فرمود تا آتش در آن مرحله زدند و همان لحظه 
از جانب جرجان خبر آمد كه حسين بن على االطروش العلوى بر طبرستان استيال يافته و صعلوك 

كه در آن ديار نايب احمد بود فرار بر قرار اختيار كرده و احمد بشنودن اين خبر برآشفته گفت 
الهى اگر تقدير چنانست كه آن مملكت از تصرف من بيرون رود مرا مرگ ده آنگاه بازگشته در 
همان موضع كه سوخته بود نزول نمود و عقال ازين معنى تطير نموده بحسب اتفاق در همان شب 

احمد كشته گشت مبين اين مقال آنكه احمد بن اسمعيل بصحبت ارباب فضل و كمال شعف تمام 
داشت و اكثر اوقات با آن زمره واجب التبجيل مجالست نموده غالمان را به پيرامن خود 

نمى گذاشت بنابران غالمان از سلطنتش متنفر شده قصد قتل او كردند و هرشب دو شير بر در 
بارگاه پادشاه مى بستند تا هيچكس دلير بدانجا درنتواند رفت اتفاقا در شب پنج شنبه بيست و سيوم 
جمادى االخرى آن قاعده را مرعى نداشتند و غالمان فرصت يافتند و بخرگاه درآمدند و احمد را 

شربت فنا چشانيدند و بعد از آن او را امير شهيد خواندند و نعش او را ببخارا برده دفن كردند و 
مدت دولت امير شهيد شش سال و چهار ماه و چند روز بود و بوزارتش ابو عبد الّله محمد بن 

 احمد قيام مينمود

 ذكر امير سعيد ابو الحسن نصر بن احمد بن اسماعيل 

در آن وقت كه امير شهيد احمد بن اسمعيل شربت شهادت چشيد ولد ارشدش امير نصر هشت ساله 
بود و شحنه بخارا احمد بن محمد بن ليث او را بر دوش گرفته مردم آن بلده بمبايعتش اقدام 

نمودند و ساكنان ساير بالد ماوراء النهر بسلطنت عم پدرش اسحق كه حاكم سمرقند بود ميل 
كردند و با يكديگر گفتند كه با وجود اسحق كه شيخ سامانيه است پيداست كه ازين كودك چه 

آيد اما عنايت الهى شامل حال امير سعيد گشته و سعادت نامتناهى مساعدت كرده مرتبه او از 
مراتب آباء بزرگوارش درگذشت و دست تقدير ملك قدير روزنامه دولت مخالفانش را باندك 

 زمانى درنوشت و او پادشاهى بود بحلم و كرم معروف 



 357، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

و بعدل و سخا موصوف در ايام پادشاهى با وجود عنفوان اوان جوانى و حصول اصناف اسباب 
كامرانى علم زهد و تقوى برافراشت و در رفاهيت سپاهى و رعيت كوشيده همت عالى نهمت بر 

تعمير بالد و امصار مصروف داشت و در اوايل سنه احدى و ثلثين و ثالث مائه زحمت سل عارض 
ذات خجسته صفات امير نصر گشت و آن جناب در ايام مرض در دار العباده اى كه بر در قصر 

خويش ساخته بود عبادت مى نمود تا در ماه رجب سنه مذكوره درگذشت مدت عمر عزيزش سى 
 و هشت سال بود و زمان سلطنتش سى سال 

 گفتار در بيان بعضى از وقايع كه در ايام دولت امير سعيد در اطراف واكناف واليات بوقوع انجاميد

چون امير نصر در صغر سن تخت سلطنت را بوجود شريف مشرف ساخت ابو عبد الّله محمد بن 
احمد متكفل منصب وزارت گشته كما ينبغى بضبط مهمات ملك و مال پرداخت و بعد از آنكه 

حاكم سمرقند امير اسحق سامانى از شهادت امير احمد و جلوس امير نصر خبر يافت با سپاه بسيار 
عنان اقتدار بصوب بلده بخارا تافت و حمويه درصدد مقابله او در آمده دو نوبت بين الجانبين 
محاربه دست داد و هربار حمويه بظفر و نصرت مخصوص شده در كرت اخير اسحق در دار 

السلطنه سمرقند در گوشه اى مخفى گشت و حمويه بدان بلده درآمده در جست وجوى اسحق 
شرايط مبالغه بجاى آورد و اسحق توهم نموده بپاى عجز نزد حمويه رفت و بزبان نياز امان 

خواست و حمويه او را بجان امان داده مقيد ببخارا فرستاد و امير نصر اسحق را محبوس ساخته 
زمان حياتش در آن محبس بنهايت انجاميد در روضة الصفا مسطور است كه در آن اوان كه حسين 
بن على مرو رودى بر عمرو بن يعقوب غالب آمده واليت سيستان را مستخلص گردانيد حسين بن 
على طمع ميداشت كه ايالت آن حدود بوى تفويض يابد و امير شهيد بخالف تصور او آن منصب 
را بسيمجور دواتى ارزانى داشت بنابرآن نقد اخالص حسين بشايبه نفاق مغشوش گشته نزد حاكم 

نيشاپور منصور بن اسحق سامانى رفت و او را بر مخالفت امير احمد اغوا كرد و بحسب اتفاق 
مقارن آن حال احمد شهيد شد و منصور اظهار مخالفت فرمود و خطبه بنام خويش خواند و چون 

اين خبر ببخارا رسيد امير سعيد حموية بن على را بدفع آن فتنه نامزد گردانيد و حمويه متوجه 
نيشابور گشته پيش از وصول او بمقصد منصور وفات يافت و حسين بن على از نيشابور بهرات 



شتافت در آن اثناء محمد بن جنيد كه شحنه بخارا بود از امير نصر متوهم شده بحسين پيوست و 
حسين از او استظهار تمام پيدا كرده باز به نيشابور شتافت آنگاه احمد بن سهل كه در سلك امراء 
عظام انتظام داشت و خود را از اوالد يزدجرد بن شهريار مى پنداشت از بخارا متوجه حرب حسين 

 مرو رودى و محمد بن جنيد گشت و هردو را بدست آورده ببخارا فرستاد و امير نصر حسين را
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در بخارا محبوس ساخته محمد بن جنيد را بخوارزم ارسال داشت و چون احمد بن سهل اين نوع 
خدمتى بتقديم رسانيد و از آنچه در باب رعايت خود بخزانه خيال گذرانيده بود چيزى بظهور 

نرسيد بمخالفت امير جرئت كرده عرضه داشتى نزد مقتدر خليفه فرستاد و التماس حكومت 
خراسان فرمود و اين ملتمس درجه قبول يافته در نيشابور او را شوكت موفور پيدا شد و جرجانرا 

كه در تصرف قراتكين بود در حيز تسخير آورده عنان عزيمت بصوب مرو انعطاف داد و در گرد 
آن بلده سورى در كمال رضانت بنا نهاد و امير حمويه را بامارت خراسان سرافراز ساخته بجنگ 
احمد بن سهل نامزد فرمود و حمويه با او جنگ كرده غالب آمد و احمد اسير شد و حمويه او را 
مقيد ببخارا ارسال داشت و احمد در حبس نصر بن احمد وفات يافت و مقارن اين احوال ليلى بن 

نعمان كه از امراء والى طبرستان اطروش علوى بود بعد از تسخير جرجان و دامغان روى توجه 
بخراسان نهاده ميان او و حمويه محاربه عظيم روى نموده نخست لشكر بخارا منهزم گشت و 

حمويه ثبات قدم نموده باالخره ظفر يافت و ليلى بن نعمان اگرچه در آنروز از معركه بيرون رفت 
اما عاقبت گرفتار گشته بقتل آمد در روضة الصفا مسطور است كه حسين بن على مرورودى بعد از 
آنكه چندگاه در زندان بخارا محبوس بود بشفاعت يكى از امراء خالص شده باز مالزم بارگاه امير 

نصر گشت و در آن اثنا روزى امير نصر آب طلبيد و ركابدار در كوزه كه چندان صفائى نداشت 
آب آورد حسين بن على على بن حمويه را مخاطب ساخته گفت پدرت حاكم نيشابور است و در 
آن ديار كوزهاى خوب ميباشد چرا بدرگاه نمى فرستد على بن حمويه جواب داد كه تحفه كه از 
خراسان بدانجانب فرستند بايد كه مثل تو و احمد بن سهل و ليلى بن نعمان باشد از كوزه و امثال 

آن كه گويد حسين منفعل گشته از آن اعتراض ناموجه پشيمان شد و در شهور سنه ثلث عشر و 
ثلثمائه فاتك غالم يوسف بن ابى الساج با مقتدر خليفه اظهار مخالفت نموده مملكت رى را مسخر 

كرد و مقتدر بامير نصر پيغام نمود كه ما رى را بتو ارزانى داشتيم بايد كه بنفس خود متوجه آن 



طرف شوى و امير نصر بموجب فرموده برى رفت و فاتك بگوشه اى گريخت و امير سعيد بعد از 
دو ماه كه در آن واليت بسر برد سيمجور دواتى را والى رى ساخته بازگشت و چون ببخارا رسيد 

سيمجور را طلبيده محمد بن على صعلوك را بجايش فرستاد و صعلوك بحكومت رى مشغول بود 
تا در سنه عشر و ثالثمائه پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و در اوان بيمارى حسن بن قاسم بن حسن داعى 
و ماكان بن كاكى را از طبرستان طلبداشته حكومت رى را بايشان بازگذاشته خود متوجه خراسان 

شد و چون بدامغان رسيد وفات يافت و بعد از روزى چند ازين صورت حسن بن قاسم نيز سفر 
آخرت پيش گرفته اسفار بن شيرويه بر رى و طبرستان مستولى شد و خطبه بنام امير نصر خواند و 
اسفار در آن واليت آغاز ظلم و تعدى نموده نسبت بمقتدر اظهار مخالفت نمود و امير سعيد اين 

خبر شنيده مكتوبى نصيحت آميز نزد او روان گردانيد و اسفار بدان كتابت التفات نكرده بامير نصر 
 نيز ياغى شد و در شهور سنه سبع عشر و ثلثمائه نصر بن احمد از
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بخارا بجانب رى روان گشته چون به نيشابور رسيد ميان او و اسفار سفراء آمد شد نموده سخن 
صلح در ميان افتاد و امير نصر خراج بر اسفار مقرر ساخته آن واليت را بدو مسلم داشت و علم 

عزيمت بصوب بخارا برافراشت و در ماوراء النهر بدفع فتنه بعضى از برادران و خويشان خود كه 
در غيبت او باشتعال آتش شر و فساد قيام نموده بودند اشتغال فرمود و نايره بيداد را بزالل معدلت 

تسكين داد چنانچه در تاريخ گزيده مسطور است كه در شهور سنه تسع و ثلثين و ثالث مائه ماكان 
بن كاكى كه از مشاهير امراء ديالمه بود از حكام آن ديار متوهم گشته با لشكرى جرار متوجه 

خراسان گشت تا آن واليت را بحيز تسخير درآورد و نصر بن احمد يكى از سپهساالران خود را 
كه على نام داشت بحرب ماكان نامزد كرد و بوقت رخصت او را بسخن نگاهداشته در باب مقابله 

و مقاتله وصيتها بر زبان ميراند و در آن محل كژدمى بدرون پيراهن على راه يافته او را نيش ميزد و 
او تحمل نموده در برابر نصر بايستاد تا سخن تمام شد آنگاه بيرون شتافت و جامه از تن گشاده 

حاضران را معلوم گشت كه هفده نوبت او را كژدم نيش زده و صورت حال بامير نصر رسيده او را 
طلبيد و پرسيد كه چرا در وقتى كه احساس كژدم نمودى هيچ ظاهر نكردى على عرض نمود كه 

اگر در حضور امير از زخم كژدمى اضطراب نموده سخن پادشاهرا ناتمام بگذارم چگونه باستقبال 
شمشير و سنان رفته با اعدا قتال توانم كرد امير نصر اين جواب مستحسن شمرده او را بمزيد عنايت 



و عاطفت سرافراز ساخت نقل است كه چون على بخراسان رسيد بر ماكان بن كاكى ظفر يافته او 
را در معركه بقتل رسانيد و بكاتب خود گفت كه حال ماكان را بلفظ اندك و معنى بسيار 

بحضرت امير بنويس كاتب در قلم آورد كه و اما ماكان صار كاسمه حمد الّله مستوفى گويد كه 
امير نصر را در بلده هرات روزى نظر بر جوانى افتاد كه گل كارى ميكرد و آثار اقبال در ناصيه 

احوال او مشاهده نموده او را پيش خود طلبيد و از نام و نسبش پرسيد جواب داد كه نام من احمد 
است و نسب من بنسب صفار مى پيوندد و امير نصر رقت فرموده آن جوانرا بنوازش بيكران 

اختصاص داد و يكى از اقرباى خود را با او در سلك ازدواج كشيده منشور ايالت سيستان بنامش 
مسطور گردانيد و تا غايت امارت ملك نيمروز در نسل آن جوان است بثبوت پيوسته كه امير نصر 

شعرا و فضال را مشمول انعام و احسان بيكران مى ساخت و با آن زمره عاليشان مصاحبت نموده كما 
ينبغى بترفيه حال ايشان مى پرداخت و از جمله اعاظم شعرا رودكى با وى معاصر بود و در مدح آن 
پادشاه عاليجاه اشعار بالغت شعار نظم ميفرمود در بهارستان مذكور است كه رودكى از بالد ماوراء 

النهر است و نابينا از مادر متولد شده اما حدت طبع و جودت ذهن او بمثابه بود كه در هشت 
سالگى قرآنرا بالتمام حفظ فرمود و آغاز شعر گفتن كرد و بواسطه حسن صوت متوجه مطربى 

گشته در نواختن عود ماهر شد و امير نصر بمرتبه اى در تربيت او كوشيد كه ظاهرا بعد ازو هيچ 
پادشاهى شاعرى را بآن درجه رعايت ننموده گويند كه رودكى را دويست غالم خدمتكار و چهار 

 صد شتر باربردار بود در ترجمه يمينى مسطور است كه 
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عدد اشعار رودكى بهزار هزار و سيصد و بيست هزار رسيد و اين قطعه از جمله منظومات اوست 
 كه نظم 

 زمانه پندى آزاده وار داد مرا
 

 زمانه را چو نكو بنگرى همه پند است 

ز روز نيك كسان گفت غم مخور 
  زنهار

 بسا كسا كه بروز تو آرزومند است 

در بسيارى از تواريخ مشهور مسطور است كه نوبتى امير نصر از بخارا كه دار الملك او بود بمرو    
رفته مدتى مديد آنجا رحل اقامت انداخت و چون زمان توطن پادشاه در آن ديار امتداد يافت امرا 



و اركان دولت كه مايل بقصور و بساتين بخارا بودند از رودكى تقبالت نمودند كه بيتى چند كه 
موجب تشويق و ترغيب پادشاه شود بجانب بخارا در سلك نظم كشد و در مقامى مناسب بآهنگ 

عود بدان ابيات ترنم كند تا امير نصر مايل بدار الملك گردد و رودكى در سحرى كه پادشاه 
 صبوحى كرده بود اين قصيده گفته بر آهنگ عود بخواند كه نظم 

 ياد جوى موليان آيد همى 
 

 بوى يار مهربان آيد همى 

 ريگ آموى و درشتيهاى او
 

 پاى ما را پرنيان آيد همى 

 آب جيحون و شگرفيهاى او
 

 خنك ما را تا ميان آيد همى 

 اى بخارا شاد باش و دير زى 
 

 شاه نزدت ميهمان آيد همى 

 شاه ماه است و بخارا آسمان 
 

 ماه سوى آسمان آيد همى 

گويند كه استماع اين اشعار آنمقدار در ضمير امير نصر تأثير نمود كه موزه ناكرده سوار شد و    
 يك منزل بطرف بخارا طى مسافت فرمود

 ذكر نوح بن نصر بن احمد

امير نصر در ايام دولت و اقبال منصب واليت عهد را به پسر بزرگتر خود اسماعيل تفويض نمود اما 
بحسب تقدير اسمعيل پيش از پدر بعالم آخرت انتقال فرمود و چون اوقات زندگانى نصر نيز بسر 
آمد امرا و اركان دولت پسر ديگرش نوح را كه امير حميد لقب داشت بر مسند ايالت نشاندند و 

امير حميد روى بسرانجام مهام ملك و مال آورده ابو الفضل محمد بن احمد الحاكم را وزير 
ساخت و آن وزير بى تدبير باندك چيزى با امراء عظام مناقشه مى نمود بنابرآن ابو على بن محمد 

بن محتاج و بعضى ديگر از اعيان ملك نسبت بامير نوح در مقام مخالفت آمدند و ميان امير نوح و 
مخالفان محاربات اتفاق افتاده باالخره امير نوح غالب گشت و قرب سيزده سال پادشاهى كرده در 

 ماه ربيع اآلخر سنه ثلث و اربعين و ثالث مائه وفات يافت 

 گفتار در بيان بعضى از وقايع كه در زمان سلطنت امير حميد بحيز ظهور رسيد



در روضة الصفا مسطور است كه امير نوح در اواخر سنه ثلثين و ثالث مائه استماع نمود كه ركن 
الدوله ديلمى خروج كرده و مملكت رى را در حيز تسخير آورده بنابرآن ابو على ابن محمد بن 

 محتاج را با سپاهى بال انتها بدانجانب فرستاد و در سه فرسخى رى ميان 
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ركن الدوله و ابو على مالقات اتفاق افتاد و جمعى از گردان كه داخل لشكر خراسان بودند 
گريخته بركن الدوله پيوستند و ابو على انهزام يافته تا نيشابور در هيچ مكان قرار نگرفت و در 

نيشابور وشمگير بن زيار كه پيش ازين بواسطه استيالء حسن بن فيروزان از آن واليت رخت بيرون 
كشيده و بجرجان رفته پناه بدرگاه امير نوح برده بود باردوى ابو على رسيده نشانى بدو رسانيد 

مضمون آنكه لشكر بجرجان كشيده حسن بن فيروزان را از آن واليت بيرون كشد و وشمگير را بر 
مسند ايالت بنشاند و ابو على اطاعت فرمان نموده بصوب جرجان روان شد و ميان او و حسن حربى 

صعب اتفاق افتاد و ابو على و وشمگير فيروزى يافتند و حسن بن فيروزان جرجان بازگذاشته 
وشمگير بر سرير ايالت نشست و در ماه صفر سنه ثالث و ثالثين و ثالث مائه ابو على بجانب 

واليت نيشابور بازگشت و مقارن آن حال امير نوح نيز بنيشابور رسيده لشكرى عظيم ترتيب داد و 
در جمادى االخرى سنه مذكور كرت ديگر ابو على را بجانب رى فرستاد و درين نوبت ابو على بر 

ركن الدوله غالب شده آن مملكت را بتحت تصرف درآورد و عمال با عمال جبال روان كرده 
امير نوح چند ماه در نيشابور بوده بخالف متصور ابو على را از حكومت خراسان معزول ساخت و 
زمام امارت آن واليت را در كف ابراهيم بن سيمجور نهاد و باغواء ابو الفضل وزير معتمدى جهة 

ضبط اموال برى فرستاد آنگاه عنان مراجعت بجانب بخارا انعطاف داد و چون ابو على خبر عزل 
خود را از مملكت خراسان شنيد و ضابط اموال رى بخدمتش رسيد اظهار مخالفت امير نوح كرده 

قاصدى بطلب امير ابراهيم بن اسماعيل سامانى كه در موصل در مالزمت ناصر الدوله بسر ميبرد 
ارسال داشت و ابراهيم با نود سوار متوجه عراق شده در همدان بابو على ملحق گشت و باتفاق 

يكديگر بصوب خراسان توجه نمودند و چون اينخبر بامير نوح رسيد با سپاه ماوراء النهر از آب 
آمويه عبور كرده بمرو آمد و در آن بلده سران سپاه و مقربان درگاه معروض امير نوح گردانيدند 

كه بسبب حركات ناشايسته ابو الفضل ابو على كمر عصيان بر ميان بسته است و وزير از علوفات ما 
نيز مبلغى بازگرفته اگر پادشاه او را بما سپارد كوچ ميدهيم و اال بمالزمت عمش ابراهيم ميرويم 



امير نوح عاجز گشته در جمادى االولى سنه خمس و ثالثين و ثالث مائه ابو الفضل را بامرا سپرد تا 
بقتل رسانيدند مقارن آن حال ابراهيم و ابو على نزديك بمرو رسيده اكثر سپاه بخارا بقدم بيوفائى 

از امير نوح جدا گشته بابراهيم پيوستند و نوح در كشتى نشسته بطرف سمرقند گريخت و ابراهيم و 
ابو على خراسانرا مضبوط ساخته ببخارا شتافتند و بعد از روزى چند كه در آن بلده اقامت نمودند 

بواسطه سخن يكى از مفسدان ابو على نسبت بابراهيم بدگمان شده بتركستان رفت و ابراهيم از 
تدبير امور ملك عاجز آمد و نوح متوجه بخارا گشته بين الجانبين صلح اتفاق افتاد بر اين جمله كه 
نوح پادشاه باشد و ابراهيم لشكركش آنگاه هردو امير بهم پيوسته بموافقت يكديگر روى بابو على 

نهادند و ابو على بضرب تيغ ايشانرا گريزانيد و ببخارا رفت و امير نوح بار ديگر بدار الملك 
 مراجعت كرده عم خود ابراهيم و طغان حاجب را بقتل رسانيد و دو برادر خويش ابو جعفر
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و محمد را ميل كشيد و ايالت واليت خراسانرا بمنصور بن قراتكين مفوض گردانيد و در سنه تسع 
و ثلثين و ثالثمائه ميان امير نوح و امير ابو على رسل و رسايل آمد شد نموده امير نوح از ابو على 

عفو فرمود و ابو على بخدمت شتافته مقارن آن حال خبر فوت منصور بن قراتكين شيوع يافت و ابو 
على بموجب فرمان امير نوح بخراسان رفته قائم مقام شد و در سنه اثنى و اربعين و ثالث مائه ابو 

على باتفاق وشمگير بن زيار مدافعه ركن الدوله ديلمى را پيش گرفت و رايت عزيمت بصوب رى 
برافراخت و ركن الدوله در قلعه طبرك تحصن نموده وشمگير و ابو على آغاز محاصره نمودند و 

بعد از امتداد ايام در بندان بسعى عبد الرحمان خازن كه در علوم رياضى مصنفات دارد بين 
الجانبين صلح واقع شد برين جمله كه ركن الدوله هرساله مبلغ دويست هزار دينار بخزانه امير نوح 

رساند و ابو على ترك محاصره داده روى بخراسان نهد و وشمگير مكتوبى بامير نوح نوشت 
مضمون آنكه ابو على كه بدفع ركن الدوله رفته بود قادر بود اما بنابر محبتى كه با وى دارد صلح 
كرد بنابرآن امير نوح از ابو على رنجيده باز او را از حكومت خراسان معزول گردانيد و ابو سعيد 

نامى را بجايش فرستاد و ابو على نزد ركن الدوله رفته باصناف الطاف اختصاص يافت و در ماه 
 ربيع اآلخر سنه ثلث و اربعين و ثالثمائه امير نوح بعالم باقى شتافت 

 ذكر ابو الفوارس عبد الملك 



بعد از فوت امير نوح بكر بن مالك كمر سعى و اهتمام بر ميان بست تا امير عبد الملك بر مسند 
سلطنت نشست و در اوايل ايام دولت عبد الملك در بالد خراسان و قهستان وبائى عظيم روى نمود 

چنانكه اكثر خاليق وفات يافتند و عبد الملك در اوان جهانبانى البتكين را كه از مرتبه رقيت 
بدرجه امارت رسيده بود بحكومت خراسان سرافراز ساخت و الپتكين در آن واليت باندك زمانى 

مال و جهات بسيار و توابع و لواحق بيشمار پيدا كرد و در سنه خمسين و ثالث مائه امير عبد 
الملك در حين گوى باختن از اسب افتاده از مركب حيات پياده شد مدت سلطنتش هفت سال و 

 كسرى بود و او در زمان پادشاهى مؤيد ميگفتند و بعد از وفات سديد خواندند

 ذكر ابو صالح منصور

اكثر ارباب اخبار منصور را ولد نوح بن نصر شمرده اند اما از كالم حمد الّله مستوفى چنان مستفاد 
ميگردد كه امير منصور پسر عبد الملك بن نوح بود و بر هرتقدير چون امير عبد الملك هلك بر 

ملك اختيار نمود امراء بخارا قاصدى پيش الپتكين كه در خراسان مكنت بى نهايت پيدا كرده بود 
فرستادند تا استخراج نمايند كه شايسته مسند سلطنت از اوالد سامان كيست الپتكين رسول را گفت 
كه منصور نوجوانست و سزاوار اين كار عم اوست و قبل از مراجعت قاصد امرا و اركان دولت بر 

 سلطنت امير منصور اتفاق نمودند و چون منصور بر مسند فرمان 
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فرمائى متمكن گشت الپتكين را ببخارا طلبداشت و الپتكين از وى متوهم شده بقدم اطاعت پيش 
نيامد بلكه علم طغيان افراشته با سه هزار نفر از غالمان خاصه خويش بصوب غزنين نهضت نمود و 

آن واليت را بضرب شمشير مسخر ساخت و چون خبر خلو عرصه خراسان بسمع امير منصور 
رسيد ايالت آن مملكت را بابو الحسين محمد بن ابراهيم بن سيمجور ارزانى داشت و دو نوبت 
لشكر بحرب الپتكين فرستاد و هركرت نصرت قرين روزگار الپتكين شده لشكر منصور مقهور 

گشتند و در سنه سته و خمسين و ثالث مائه والى كرمان ابو على بن الياس از ملوك ديالمه 
گريخته ببخارا رفت و بعرض منصور رسانيد كه باندك اهتمامى واليات ديالمه به حوزه ديوان 

اعلى درمى آيد و قبل ازين وشمگير نيز مثل اين سخن بمنصور گفته بود بنابرآن امير منصور نامه 
نوشت بوشمگير مضمون آنكه خاطر بر اين قرار يافته كه لشكرى بطرف رى روانه گردانيم بايد كه 



شما مستعد و مهيا باشيد تا بآن سپاه همراهى نمائيد بعد از آن امير الجيوش خراسان ابو الحسين 
سيمجور را نامزد رى كرده با او مقرر فرمود كه از استصواب وشمگير تجاوز ننمايند و چون اين 
خبر بسمع ركن الدوله رسيد عيال و اطفال را از رى باصفهان فرستاده بپسر خود عضد الدوله بر 

سبيل عالنيه گفت كه بصوب خراسان توجه نماى كه امير الجيوش بطرف رى آمده و عرصه آن 
مملكت خالى مانده عضد الدوله بدانصوب حركت نموده از حدود خراسان عنان مراجعت منعطف 

ساخت و از عقب وشمگير و ابو الحسين سيمجور شتافته تا دامغان در هيچ مكان توقف نكرد و 
ركن الدوله نيز از رى متوجه خراسان گشت در آن اثنا وشمگير فوت شد و بواسطه مساعى جميله 
ابو الحسين ميان امير منصور و ركن الدوله مصالحه بوقوع انجاميد مقرر آنكه ركن الدوله هرسال 
مبلغ صد و پنجاه هزار دينار بخزانه منصور رساند و جهة تشييد مبانى مصالحه دختر عضد الدوله 
بحباله نكاح امير منصور درآمد و در يازدهم رجب سنه خمس و ستين و ثالث مائه امير منصور 

بجوار مغفرت ملك غفور پيوست مدت سلطنتش يازده سال بود و او را در حين حيات امير مؤيد 
ميگفتند و پس از وفات از وى بامير سديد تعبير ميكردند وزير امير سديد ابو على محمد بن محمد 

 بلعمى بود و تاريخ طبرى را او ترجمه نمود

 ذكر ابو القاسم نوح بن منصور

چون طاير روح منصور بن نوح بمرغزار عقبى پرواز كرد باتفاق اعيان بخارا نوح بن منصور روى 
بضبط حدود آن مملكت آورد منصب وزارت را بابو الحسين عتبى كه باصناف فضل و هنر 

موصوف بود مسلم داشت و در اوايل ايام پادشاهى امير نوح الپتكين در غزنين وفات يافت و 
غالمش امير سبكتكين رايت سلطنت برافراشت و در سنه سته و ستين و ثالث مائه ملك بيستون كه 

بعد از وفات پدر خود وشمگير در جرجان بر تخت ايالت نشسته بود فوت شده برادرش قابوس 
بسرانجام امور مملكت اشتغال نموده و در ايام سلطنت امير نوح در اطراف واليات ماوراء النهر و 

خراسان و سيستان و جرجان فتنها دست داد و ابو الحسين عتبى كشته گشته امير نوح را با مخالفان 
چندين كرت محاربه و مقاومات اتفاق افتاد و آخر االمر بيمن شجاعت امير سبكتكين و پسرش 

 محمود بعضى از رفتن سمت تسكين پذيرفت و در ماه رجب 
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سنه سبع و ثمانين و ثالث مائه امير نوح راه سفر آخرت پيش گرفت لقبش امير رضى بود و او 
 قرب بيست و دو سال سلطنت نمود

گفتار در بيان مجملى از وقايع خراسان و ماوراء النهر در زمان سلطنت نوح بن منصور و ذكر 
 استعالء لواء دولت امير سبكتكين در خراسان بسبب مخالفت اوالد سيمجور

چون مهم امير نوح سمت استقامت يافت در اوايل سنه احدى و سبعين و ثالث مائه ابو الحسين 
سيمجور را از امارت خراسان معزول كرده آن منصب بحسام الدوله ابو العباس تاش تعلق گرفت و 
مقرر ساخت كه ابو الحسين بسيستان رفته بمحاصره خلف بن احمد قيام نمايد زيرا كه خلف خلف 

وعده نموده مال دستوريرا ببخارا نمى فرستاد و ابو الحسين حسب الحكم بسيستان شتافته خلف در 
قلعه درك متحصن گشت و ابو الحسين در گرد قلعه نشسته بمحاصره مشغول شد در خالل اين 

احوال فخر الدوله ديلمى و قابوس بن وشمگير بواسطه استيالء مؤيد الدوله بر واليت جرجان از دار 
الفتح استراباد گريخته در نيشابور بحسام الدوله پيوستند و تاش بنابر فرموده نوح بن منصور بقدر 
مقدور در اعزاز و احترام آن دو مهمان عزيز كوشيده سپاه خراسان را جمع آورد و باتفاق ايشان 
بجانب استراباد نهضت كرد و مؤيد الدوله در شهر متحصن گشته مدت دو ماه از جانبين باشتعال 

آتش قتال پرداختند آخر االمر در ماه رمضان سنه مذكوره مؤيد الدوله و جرجانيان بهيأت 
اجتماعى از چهار ديوار شهر بيرون آمده بر سپاه خراسان تاختند و فايق كه در سلك عظماء امراء 
امير نوح انتظام داشت و از مؤيد الدوله مبلغى بر سبيل رشوت گرفته بود پشت بر معركه كرده تا 
بخارا عنان بازنكشيد و ساير لشكريان نيز متعاقب فايق گريزان گشته حسام الدوله و فخر الدوله و 

قابوس تا نزديك غروب در معركه ايستادند و چون ديدند كه كار از دست رفت ايشان نيز فرار بر 
قرار اختيار كرده بنيشابور شتافتند و خبر اين واقعه منكر بامير نوح رسيده مكتوبات در باب 

استمالت فخر الدوله و قابوس بنيشابور فرستاد و مقرر فرمود كه ابو الحسين عتبى سپاه ماوراء النهر 
را مجتمع ساخته بنفس نفيس خويش متوجه نيشابور گردد و در تدارك آن خلل شرايط اهتمام 
بجاى آورد و ابو الحسين انگشت قبول بر ديده نهاد و امير نوح او را خلعت امارت پوشانيد و ابو 

الحسين شعار امارت بمنصب وزارت جمع ساخت بمقتضاى كالم صدق انجام (اذا انتهى االمر الى 
الكمال عاد الى الزوال) آن وزير بى شبه و نظير هم در آن ايام از دست ساقى اجل جام شهادت 
دركشيد تبيين اين مقال آنكه ابو الحسين سيمجور عزل خود را بسبب سعايت ابو الحسين عتبى 



ميدانست و پيوسته در معايب او فصول بفايق مى نوشت و فايق كينه وزير در سينه جاى داده جمعى 
 از غالمان سديدى را مواعيد دلپذير نمود تا قتل ابو الحسين را پيش نهاد
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همت گردانيدند و منتهز فرصت بودند تا در شبى كه وزير از خانه خود متوجه دار االماره گشت 
بزخمهاى پياپى آن جهان فضل و كمال را از پاى درآوردند و عالميان را از افاضه عدل و احسان 
همچنان وزيرى كه در هيچ مملكت مثل او روشن ضميرى نبود محروم كردند و چون اين خبر به 
نيشابور رسيد سلك جمعيت فخر الدوله و قابوس كه انتظار مقدم شريف جناب اصفى ميكشيدند 

از هم بگسيخت و حسام الدوله بموجب فرمان امير نوح ببخارا شتافته بعضى از قاتالن ابو الحسين را 
بدست آورد و مثله كرد و ابو الحسين قرنى را متصدى منصب وزارت گردانيد نقل است كه چون 
ابو الحسين سيمجور در ظاهر قلعه درك شنيد كه حسام الدوله از خراسان ببخارا رفته خفيه بخلف 

بن احمد پيغام فرستاد كه مصلحت آنست كه تو ازين حصار بقلعه ديگر انتقال نمائى تا مرا در 
مراجعت بهانه باشد و خلف از ارك درك بحصار طاق رفته ابو الحسين بدرك درآمد و جزئياتى 
كه آنجا يافت تصرف نموده بخراسان بازگشت و از آن روز باز قصر اقبال سامانيان اختالل پذيرفته 

امرا كما ينبغى اطاعت ايشان ننمودند و بيگانگان در قلم روايشان طمع كردند و چون ابو الحسين 
سيمجور بخالف حكم امير نوح در خراسان رحل اقامت انداخته با فايق ابواب مكاتبات مفتوح 

گردانيد و او را بر مخالفت حسام الدوله ترغيب نموده پيش خود طلبيد و فايق بوى پيوسته آن دو 
سردار متفق گشته عمال حسام الدوله را كه در خراسان بودند مؤاخذه نمودند و تاش لشكر فراهم 

آورده از ماوراء النهر متوجه خراسان گشت و از طرفين ايلچيان آغاز آمد شد كرده ميان ايشان 
صلح گونه روى نمود برينجمله كه سردارى سپاه و فرمان فرمائى نيشابور تاش را باشد و بلخ فايق را 

و هرات ابو الحسين را در روضة الصفا مسطور است كه در وقتى كه حسام الدوله از بخارا متوجه 
خراسان بود ابو الحسين قرنى را از وزارت معاف داشته عبد الرحمان فارسى را كه مالزمش بود 
بجايش نصب نمود و چون تاش از آب آمويه عبور كرد نوح بن منصور رقم عزل بر ناصيه حال 
فارسى كشيد و عبد الّله عزيز را وزير گردانيد و بنابر آنكه عبد الّله عزيز با حسام الدوله صفائى 

نداشت خاطرنشان امير نوح كرد كه مصلحت دولت و استقامت مملكت موقوف برآنست كه تاش 
از حكومت خراسان معزول گشته ابو الحسين سيمجور منصوب شود و نوح برينموجب حكم 



فرموده ابو الحسين سيمجور متوجه نيشابور شد و تاش در مقام مخالفت آمد و قاصدى نزد فخر 
الدوله ديلمى كه در آن زمان سلطنت عراق تعلق بوى ميداشت فرستاد و استمداد نمود و فخر 

الدوله چهار هزار سوار بدو دفعه ارسال داشته ميان ابو الحسين و حسام الدوله دو نوبت محاربت 
اتفاق افتاد و كرت اول تاش ظفر يافته نوبت ثانى عنايت يزدانى شامل حال ابو الحسين گشت و 
تاش فرار بر قرار اختيار كرده بجرجان شتافت و فخر الدوله كه در آن وقت در جرجان بود بنابر 

رعايت حقوق تاش نسبت باو لوازم مروت و مراسم انسانيت مرعى داشت و سراى امارت را با 
تمامى جهات جهانبانى و اسباب كامرانى بوى بازگذاشت و خود برى رفت و از آنجا نيز تحف و 

تبركات وافر متعاقب و متواتر نزد حسام الدوله فرستاد و تاش در آن واليت در پناه دولت فخر 
 الدوله معزز و محترم بسر مى برد
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تا در شهور سنه تسع و سبعين و ثالث مائه روى بجهان جاودان آورد در كتب معتبره مسطور است 
كه چون ابو الحسين سيمجور متصدى امارت خراسان گشت روزى بخيال تمهيد بساط عيش و 

نشاط با يكى از كنيزكان بباغى رفته آغاز مباشرت نمود و در اثناء آن حالت مرغ روح از آشيانه 
بدنش رميده آلت مباشرت از كار افتاد و بمقتضاء فرمان امير نوح امارت نيشابور بپسرش ابو على 
متعلق شده فايق در هرات رايت ايالت برافراشت و ميان ابو على و فايق مخالفت و محاربت اتفاق 

افتاده ابو على ظفر يافت و فايق بمرو شتافته لشكرى فراهم آورد و بى رخصت امير نوح عنان 
عزيمت بجانب بخارا تافت و امير نوح نسبت بفايق بدگمان شده اينانج و بكتوزون را بمدافعه او 

نامزد فرمود و ايشان با فايق مقاتله نموده ظفر يافتند و فايق ببلخ گريخت متوجه ترمذ گشت و 
مكتوبات بپادشاه تركستان بوغرا خان فرستاده او را بر تسخير ماوراء النهر ترغيب كرد و مقارن آن 

حال ابو على در خراسان استقالل تمام يافته روى باشتعال نايره ظلم و بيداد آورده و جميع اموال 
آن بالد را تصرف نموده در وجه علوفه و انعام مالزمان خود مجرى داشت و نوح ابن منصور 

رسولى نزد او فرستاده استدعا فرمود كه بعضى از ديار خراسان را بگماشتگان خاصه بازگذارد و 
ابو على باين سخن ملتفت نشد بلكه طغيان او سمت ازدياد پذيرفته رسل و رسايل نزد بوغرا خان 
ارسال داشت و پيغام داد كه اگر خان به جانب ماوراء النهر نهضت فرمايد من نيز ازين طرف در 
حركت آيم مشروط بآنكه بعد از دفع امير نوح بماوراء النهر قناعت نموده حكومت خراسان من 



حيث االستقالل بمن مفوض گردد و بوغرا خان بقصد تسخير مملكت سامانيان روان شده امير نوح 
اينانج را باستقبال او روان ساخت و اينانج با خان مقاتله كرده اسير گشت و ازين جهة كار نوح بن 

منصور باضطراب انجاميده فايقرا از ترمذ طلبيد و لشكرى بوى داده بحكومت سمرقند روان 
گردانيد و چون فايق بسمرقند رسيد و شنيد كه بوغرا خان در آن حدود نزول فرموده با سپاهى كه 

همراه داشت از شهر بيرون خراميد اما پيش از آنكه باستعمال سيف و سنان بپردازد بى جهتى 
گريخته ببخارا رفت تحير و اضطراب نوح از پيشتر بيشتر شده در گوشه متوارى گشت و فايق به 
استقبال خان شتافته در سلك مخصوصان انتظام يافت و منشور حكومت بلخ حاصل نموده عنان 

بدان صوب تافت پس امير نوح هيأت خود را متغير گردانيده و از جيحون گذشته بايل شط رفت و 
بعضى از لشكريان بوى پيوسته فى الجمله جمعيتى دست داد و مقارن آن حال بوغرا خان مريض 
گشته روى بتركستان نهاد و در اثناء راه سفر آخرت اختيار كرد و نوح بن منصور بعد از استماع 

اينخبر مبتهج و مسرور عنان بجانب بخارا منعطف گردانيده بار ديگر بدرجه بلند سلطنت رسيد و 
ابو على سيمجور از مشاهده اينحال در بحر تحير افتاده غريق طوفان تفكر گشت و داعيه نمود كه 

ايلچيان سخن دان ببخارا فرستد و بكشتى عواطف امير نوح ملتجى شده از تقصيرات خويش مراسم 
اعتذار بجاى آورد كه ناگاه فايق منافق از صدمات لشكر امير نوح گريخته بابو على پيوست و 

چندان وسوسه كرد كه ابو على مضمون (سآوى الى جبل يعصمنى من الماء) بخاطر گذرانده نوبت 
ديگر در مقام عصيان آمد و امير نوح بعد از تقديم مشورت ابو نصر فارسى را بغزنين فرستاد و از 

 امير
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ناصر الدين سبكتكين مدد طلبيد با حسن وجهى ملتمس پادشاهرا قبول فرموده ببخارا شتافت در 
تعظيم و تكريم امير نوح بقدر امكان مبالغه نموده امير نوح نيز دست بانعام و احسان بر گشاد امير 

سبكتكين و مخصوصان او را خلع فاخره و تحف وافره داد و امير سبكتكين متكفل دفع ابو على و 
فايق گشته جهة يراق لشكر بجانب غزنين مراجعت نمود و چون اين خبر بسمع ابو على و فايق 

رسيد چاره جوى شده ابو جعفر بن ذى القرنين را بعراق روان گردانيدند و از فخر الدوله ديلمى 
مدد طلبيدند و فخر الدوله سپاهى بخراسان ارسال داشته و ابو على و فايق بوصول آن استظهار تمام 
پيدا كرده از هرات بجانب بخارا در حركت آمدند و مقارن آن حال فى سنه اربع و ثمانين و ثالث 



مائه امير سبكتكين و پسرش محمود با لشكر ظفراثر و دويست زنجير فيل كوه پيكر در بلخ نزول 
نمود و امير نوح نيز با سپاه ماوراء النهر از آب گذشته و شار حاكم غرجستان و ابو الحارث 

فريغونى والى جرجان بديشان پيوستند و بعد از تقارب فريقين امير سبكتكين و پسرش محمود با 
لشكر ظفراثر ميمنه و ميسره سپاهرا بمردان جالدت انتما مضبوط گردانيدند و امير سبكتكين بنفس 

با امير نوح و محمود در قلب سپاه بايستادند ابو على نيز مستعد قتال شده فايق را بميمنه فرستاد و 
ميسره را ببرادر خويش ابو القاسم سيمجور سپرد و چون آن دو گروه كينه جوى بهم رسيدند 

بصرصر حمله نيران ستيز و آويز تيز گردانيدند ميمنه و ميسره ابو على بر جوانغار و برانغار امير نوح 
تاخته ايشان را منهزم ساختند و نزديك بود كه چشم زخمى رسد در آن اثناء داراء بن قابوس بن 

وشمگير از قلب لشكر ابو على بر امير نوح حمله كرد و بعد از وصول بميان صفين سپر بر سر 
كشيده و بخدمت امير نوح استسعاد يافته روى بجنگ ابو على آورد بنابرآن خراسانيان دل شكسته 

گشته فرار بر قرار اختيار نمودند ابو على و فايق بنيشابور رفته آنجا نيز توقف نتوانستند كرد و عنان 
بطرف جرجان انعطاف داده در سلك خواص فخر الدوله منتظم شدند و امير نوح امير سبكتكين را 

باصناف الطاف سرافراز ساخته ملقب بناصر الدين گردانيد و سردارى سپاه امارت خراسان را 
بپسرش محمود ارزانى داشته او را سيف الدوله لقب نهاد و خود بجانب بخارا بازگشت و چون امير 
ناصر الدين سبكتكين و سيف الدوله محمود روزى چند در بلده فاخره هرات آسايش نمودند ناصر 
الدين بغزنين خراميد و سيف الدوله متوجه نيشابور گرديد و در سنه خمس و ثمانين ابو على و فايق 

در جرجان لشكر فراوان جمع ساخته مانند بالى ناگهان در ظاهر نيشابور بر سر محمود غزنوى 
تاختند و او را منهزم گردانيده بار ديگر علم استقالل برافراختند و محمود بپدر پيوسته امير ناصر 

الدين سبكتكين سپاهى افزون از مرتبه قياس و تخمين بيرون فراهم آورد و باز متوجه خراسان 
گشته ابو على و فايق او را استقبال نمودند و در نواحى طوس غبار معركه پيكار بسپهر آبنوس 

رسيده نسيم نصرت بر پرچم علم ناصر الدين وزيده بسيارى از مخالفان كشته گشته ابو على و فايق 
بقلعه كالة پناه بردند و بعد از روزى چند از آنجا بيرون آمده در اطراف صحرا و بيابان سرگردان 

بودند عاقبت از هم جدا شده فايق بتركستان نزد ايلك خان رفت و ابو على التجا بمأمون بن محمد 
 فريغونى نموده راه جرجانيه پيش گرفت اما قبل از آنكه 
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بمأمون پيوندد ابو عبد الّله خوارزمشاه در هزار اسب او را مقيد گردانيد و مأمون بجنگ ابو عبد الّله 
شتافته و او را اسير ساخته بقتل رسانيد و ابو على را تعظيم تمام كرده قاصدى نزد امير نوح فرستاده 

التماس شفاعت جرايم ابو على نمود و ملتمس او درجه قبول يافت اما پس از اندك زمانى امير نوح 
ابو على را طلب فرمود و ابو على ببخارا شتافته محبوس گشت و امير ناصر الدين سبكتكين كه در 

آن زمان در حدود مرو بود از حبس ابو على خبر يافته ايلچى ببخارا فرستاد و او را طلبداشت و 
نوح بن منصور ابو على را بقاصد سبكتكين سپرد و آن كافرنعمت در محبس امير ناصر الدين فوت 

شد اما فايق بوسوسه بسيار ايلكخان را بر آن داشت كه بجانب ماوراء النهر نهضت فرمود و امير 
سبكتكين بموجب التماس امير نوح متوجه دفع او گشته امير نوح بنفس خود از بخارا در حركت 
نيامد بنابرآن غبار نقار بر حاشيه خاطر ناصر الدين نشسته در جنگ ايلكخان اهمال نمود و مهم بر 

صلح قرار يافت برينموجب كه ايالت سمرقند را بفايق تفويض نمايند و ديگر از جانبين طريق 
مخالفت نه پيمايند و بعد ازين مصالحه امير نوح بفراغبال روزگار ميگذرانيد تا در سيزدهم رجب 
سنه سبع و ثمانين و ثالثمائه متوجه عالم عقبى گرديد از جمله شعرا دقيقى معاصر امير نوح بود و 
در مدح او اشعار نظم مينمود در تاريخ گزيده مسطور است كه دقيقى از داستان گشتاسپ قريب 

هزار بيت در سلك نظم كشيده بود و فردوسى آن ابيات را داخل شاهنامه گردانيده و در نكوهش 
 آن گفته كه بيت 

 دهان گر بماند ز خوردى تهى 
 

 از آن به كه ناساز خوانى تهى 

و در بهارستان مذكور است كه دو هزار بيت چيزى كم يا بيش از شاهنامه نتيجه طبع دقيقى است و    
 اين قطعه از جمله اشعار اوست قطعه 

 يارى گزيدم از همه مردم پرى نژاد
 

زان شد ز پيش چشم من امروز چون 
 پرى 

 لشكر برفت و آن بت لشكرشكن برفت 
 

 هرگز مباد كس كه دهد دل بلشكرى 

    

 ذكر ابو الحارث منصور بن نوح بن منصور



جمهور اعيان بخارا بعد از وفات نوح بن منصور بر سلطنت منصور بن نوح متفق گشته او را بر 
تخت سلطنت و جهانبانى نشاندند و امير منصور مال موفور بر متجنده قسمت كرده منصب سردارى 
سپاهرا به بكتوزون ارزانى داشت و چون ايلكخان خبر فوت نوح و سلطنت پسرش را شنود بطرف 

بخارا نهضت نمود و در حدود سمرقند فايق بدو پيوسته و رخصت حاصل نموده پيشتر بجانب 
بخارا روان شد و منصور بن نوح از شيوع اين اخبار هراس بسيار بخود راه داده از آب آمويه 

بگذشت و فايق بشهر درآمده چنان ظاهر ساخت كه من بنابر رعايت حقوق نمك سامانيه بمعاونت 
امير منصور آمده ام اكابر و مشايخ بخارا درين باب از وى عهدنامه گرفته قاصدان نزد منصور 

فرستادند و او را طلب داشتند و منصور بدار الملك بازگشته فايق سرانجام جميع مهام را از پيش 
خود گرفت و بكتوزون را بحكومت خراسان ارسال داشت در خالل اين احوال امير سبكتكين 

 وفات يافته پسرش محمود
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رسولى نزد منصور فرستاده طلب منصب موروث نمود و رسول بى نيل مقصود بازگشته محمود 
نوبت ديگر ابو الحسن حمول را با تحف و تبركات ال تعد و ال تحصى جهة سرانجام همان مهم 

نامزد كرد و چون ابو الحسن ببخارا رسيد فايق و بعضى ديگر از اركان دولت او را بمنصب وزارت 
نويد دادند و ابو الحسن بغرور موفور در آنكار دخل كرده از اداء رسالت ياد نياورد و محمود از 

مالحظه اين امور بى تحمل گشته لشكر بنيشابور كشيد و بكتوزون از آن بلده گريخته چون اينخبر 
بعرض امير رسيد بعزيمت محاربت سيف الدوله از بخارا بسرخس آمد و سيف الدوله از مالزمت 

مردم انديشيده نيشابور را بازگذاشت و علم نهضت بطرف مرغاب برافراشت و مقارن آن حال 
بكتوزون و فايق از خشونت خلق امير منصور با يكديگر حكايت گفته جمعى را در مخالفتش با 

خود متفق ساختند و بكتوزون در بلده مرو فى اواسط صفر سنه سبع و ثمانين و ثالثمائه طوئى طرح 
انداخته منصور را بخانه طلبيد و بيك ناگاه آن شاهزاده ساده را گرفته ميل كشيد مدت سلطنتش 

 يكسال و هفت ماه بود و بروايت صاحب گزيده بوزارتش ابو المظفر بن عيسى قيام مى نمود

ذكر سلطنت عبد الملك بن نوح بن منصور سامانى و بيان انقراض ايام دولت آن طبقه بتقدير 
 حضرت سبحانى 



چون ديده دولت منصور بميل بى وفائى نابينا شد فايق و بكتوزون برادرش عبد الملك را كه در 
صغر سن بود بپادشاهى برداشتند و محمود غزنوى از شنودن آن حركت ناشايسته با سپاهى وافر 
عزم انتقام نمود و فايق و بكتوزون از عزيمت سيف الدوله خبر يافته رسوالن چرب زبان پيش او 

فرستادند و اظهار اطاعت و انقياد نموده از تقصيرات گذشته مراسم اعتذار بتقديم رسانيدند و بنابر 
آنكه سيف الدوله غايت خديعت ايشان را ميدانست آن سخنان واهى را بسمع رضا نشنود و در سير 

سرعت كرده در حدود مرو نزول فرمود و فايق و بكتوزون مضطر گشته عبد الملك را از شهر 
بيرون آوردند و در برابر معسكر محمود فرود آمدند اما چون يقين ميدانستند كه تاب مقاتله سيف 

الدوله ندارند شفعاء انگيخته بتضرع و نياز تمام طالب مصالحه شدند و سلطان محمود ملتمس 
ايشانرا مبذول داشته رايت مراجعت برافراشت و جمعى از سپاه عبد الملك از عقب سيف الدوله 

درآمده دست بتاراج دراز كردند و اينخبر بسمع محمود رسيده عنان منعطف گردانيد و مردمى را 
كه بنابر حرص غالب و طمع كاذب پاى جسارت پيش نهاده بودند بقتل رسانيد و ميمنه و ميسره 
آراسته متوجه خصم گرديد و مخالفان نيز بقدم اضطرار با حشرى بيشمار مستعد پيكار گشتند و 

بعد از كشش و كوشش بسيار شئامت كفران نعمت شامل حال فايق و بكتوزون گشته محمود 
غزنوى ظفر يافت و عبد الملك و فايق بطرف بخارا رفته بكتوزون بنيشابور گريخت و ابو القاسم 
سيمجور روى بجانب قهستان نهاد و كواكب اقبال سيف الدوله بذروه كمال رسيده بالد خراسانرا 

 باستقالل متصرف شده و عبد الملك و فايق حدود
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ماوراء النهر را مضبوط ساخته نوبت ديگر فى الجمله جمعيتى پيدا كردند و بكتوزون نيز از نيشابور 
ببخارا رفت در آن اثنا فايق راه سفر آخرت پيش گرفت و ايلكخان از پريشانى و بيسامانى ملك 

عبد الملك سامانى خبر يافته از كاشغر با لشكرى ظفراثر بطرف بخارا در حركت آمد و بعبد 
الملك پيغام داد كه چون بيگانگان طمع در مملكت ابن سامان نموده اند بنابر قرب جوار معاونت 

تو بر من الزم است الجرم ببخارا مى آيم بايد كه اصال دغدغه بخاطر راه ندهى كه غير از شفقت و 
مرحمت از من امرى مشاهده نخواهى نمود و بخارائيان اين كلمات روى اندود را موافق واقع تصور 

كرده بكتوزون و ينالتكين با جمعى از قواد و امراء باستقبال خان شتافتند و چون ببارگاه پادشاه 
درآمدند همه ايشان مؤاخذ و مقيد گشتند و عبد الملك از استماع اين خبر سراسيمه شده در گوشه 



خزيد و ايلك روز سه شنبه دهم ذى القعده سنه تسع و ثمانين و ثالثمائه بدار الملك آل سامان 
درآمده جاسوسان برگماشت تا عبد الملك را بدست آوردند و او را بند كرده باوزكند فرستاد و 
آن شاهزاده در آن واليت رخت هستى بباد فنا داد و ايلكخان باخذ و قيد ساير اوالد سامان فرمان 
فرمود و برادر عبد الملك ابو ابراهيم اسمعيل بن نوح كه به منتصر اشتهار يافته بود چادر كنيزكى 
بر سر كشيد و از محبس گريخته بخانه عجوزه اى پنهان شد آنگاه در لباس فيوج بجانب خوارزم 
رفت و بعضى از امرا و لشكريان بخارا از حال او وقوف يافته بدانجانب شتافتند و منتصر بوجود 

ايشان مستظهر گشته بر زين ملك ستانى نشست و طمع در تسخير ممالك موروثى بست و چند سال 
در اطراف ديار ماوراء النهر و خراسان تك وپوى مى نمود و دو سه نوبت با لشكريان ايلكخان و 

حكام خراسان محاربات فرمود و در آن مقاتالت اكثر اوقات مغلوب گشت و در سنه اربع و 
تسعين و ثالثمائه بواسطه دست برد خراسانيان بجانب ماوراء النهر روان شده از آب آمويه گذشت 

و خبر وصول او در آن ديار اشتهار يافته پسر علمدار كه سپهساالر سمرقند بود با هزار مرد 
بخدمتش مبادرت نمود و اعيان سمرقند حقوق نعمت آل سامانرا رعايت كرده سيصد غالم ترك 

با مالى وافر نزد منتصر فرستادند و حشم غزان بدو پيوستند و ايلكخان از جمعيت سامانيان خبر يافته 
نوبت ديگر بعزم رزم منتصر پاى در ركاب آورد و در ماه شعبان سال مذكور در حدود سمرقند 

بين الجانبين حرب صعب دست داده هزيمت بطرف ايلكخان افتاد و حشم غزان غنيمت بى نهايت 
گرفتند و روى باوطان خويش نهادند و پس از چندى ايلكخان در دار الملك خود از جدا شدن 

آن طايفه واقف شده بار ديگر متوجه منتصر گشت و بعد از تقارب فئتين و تساوى صفين ابو 
الحسن طاق كه پنج هزار مرد در ظل رايت او مجتمع بودند با منتصر غدر نموده پيش ايلكخان 

رفت و منتصر بناچار فرار كرده خان تيغ انتقام از نيام بركشيد و بسيارى از اتباع او را بقتل رسانيد و 
منتصر بپل از آب آمويه گذشته در اطراف ممالك خراسان سرگردان گشت و روى بهرطرف كه 

آورد كارى از پيش نتوانست برد آخر االمر در ماه ربيع االولى سنه خمس و تسعين و ثالثمائه 
 بطرف بخارا در حركت آمد و در خيل خانه ابن نهج اعرابى نزول 
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نموده ماه روى نامى كه قبل از محمود غزنوى سرور آن طايفه بود از تهييج فتنه انديشيده اجالف 
اعراب را بر قتل آن شاهزاده بى سامان تحريض كرد و چون زمانه لباس سوگوارى پوشيد بعضى از 



اتباع ابن نهج منتصر را بقتل رسانيدند و اينخبر بعرض سيف الدوله رسيده آن طايفه را بغارتيد و 
ماه روى را بتيغ تيز بگذرانيد و از اين واقعه آتش اقبال آل سامان بالكليه بآب ادبار منطفى گشت و 

دست مشيت مالك الملك على االطالق بيكبارگى بساط دولت آن طايفه را درنوشت فسبحان 
 الملك الدايم الذى ال يزول ملكه 

 گفتار در بيان مبادى احوال ملوك غزنويه و ذكر رسيدن امير سبكتكين باصناف سعادات دنيويه 

بعقيده مورخان فضيلت قرين نسب تمامى سالطين غزنين بامير ناصر الدين سبكتكين غالم الپتكين 
ميپيوندد و الپتكين در ايام دولت ملوك سامانى از مرتبه رقيت بدرجه امارت ترقى كرده در زمان 

دولت عبد الملك بن نوح بايالت واليت خراسان سرافراز گشت و در اوان جهان بانى منصور بن 
عبد الملك بنابر توهمى كه از وى داشت خراسان را باز گذاشته علم عزيمت بصوب غزنين 

برافراشت و بر آن مملكت استيال يافت و بروايت حمد الّله مستوفى مدت شانزده سال بدولت و 
اقبال گذرانيد و چون الپتكين از جهان گذران انتقال نمود ولدش ابو اسحق بر مسند ايالت متمكن 

گرديد و سرانجام امور ملك و مال را برأى صوابنماى امير سبكتكين كه بوفور شجاعت و سخاوت 
از ساير اركان دولت الپتكين امتياز داشت مفوض داشت و ايام حيات ابو اسحق پس از 

اندك زمانى بسر آمده در گذشت و اعيان غزنين آثار رشد و نجابت و انوار يمن و سعادت در 
ناصيه احوال امير سبكتكين ميديدند و امير در تمهيد بساط عدل و انصاف مبالغه فرموده اساس ظلم 

و اعتساف را منهدم ساخت امر او لشكريان و اشراف و اعيان را باصناف الطاف و انواع اعطاف 
بنواخت چند نوبت سپاه بحدود هندوستان برد و از اموال كفار غنايم بسيار بدست آورد و در سنه 

سبع و ستين و ثالثمائه او را فتح بست و قصدار دست داد و بعد از آن واقعه بسبب استدعاء امير 
نوح سامانى توجه او بجانب خراسان اتفاق افتاد و امير سبكتكين در شعبان سنه سبع و ثمانين و 

ثالث مائه در بلده بلخ از عالم انتقال نمود و پس از فوت وى چهارده كس از اوالد او را صورت 
جلوس بر مسند سلطنة روى نمود مورخان ابتداء سلطنت غزنويان را از سال فتح بست اعتبار 

 كرده اند و زمان اقبال ايشان را صد و هشتاد و هشت سال شمرده اند

 ذكر كيفيت فتح بست و قصدار و بيان وصول آستان اقبال امير سبكتكين باوج اقتدار

 در روضة الصفا مرقوم خامه لطايف نگار حضرت مخدوم مغفرت دثار گشته كه در
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اوايل دولت امير سبكتكين طغان نامى بر حصار بست مستولى شده بود و در آن زمان شخصى 
موسوم بباى توز كمر عداوت طغان بر ميان بست و طغيان نموده او را از بست بيرون كرد و طغان 
التجا بدرگاه امير سبكتكين آورده استمداد فرمود و مبلغى كلى متقبل گشته عرض نمود كه اگر 
بمعاونت امير قلعه بست را بار ديگر متصرف گردم غاشيه خدمتكارى و خراج گذارى بر دوش 

گرفته مدت العمر از جاده اطاعت انحراف ننمايم و امير سبكتكين ملتمس او را مبذول داشته لشكر 
ببست كشيد و باى توز را بضرب تيغ جانسوز و سنان آتش افروز منهزم گردانيد و طغان بمقر دولت 

خويش رسيده در باب مواعيدى كه بامير ناصر الدين كرده بود تغافل و تساهل نمود و عالمت مكر 
و خديعت از حركات و سكناتش ظاهر گشته روزى در سر سوارى امير سبكتكين بزبان خشونت 
وجوهى را كه تقبل كرده بود از وى طلبيد طغان زبان بجوابى ناصواب گردان كرده دست بقبضه 
شمشير برد و دست امير سبكتكين را مجروح گردانيد ناصر الدين بهمان دست زخم رسيده تيغ بر 
طغان زده خواست كه بضربت ديگر مهم او را باتمام رساند اما در آن حال مالزمان آن دو سردار 

درهم آويخته گرد و غبار بسيار ارتفاع يافت و طغان بطرف كرمان گريخته قلعه بست بتحت 
تصرف امير سبكتكين قرار گرفت و از جمله فوايدى كه از آن ديار شامل روزگار ناصر الدين 

گشت ابو الفتح بستى است كه در انواع فنون خصوصا صنعت انشا و كتابت عديل و نظير نداشت و 
ابو الفتح دبير باى توز بود و بعد از اخراج باى توز از بست در گوشه اى پنهان شده سبكتكين از حال 
او خبردار گشت و باحضار آن فاضل بالغت شعار مثال داده قامت قابليتش را بخلع اصناف الطاف 

و اعطاف بياراست و فرمان فرمود كه صاحب منصب انشا باشد و ابو الفتح چند روزى جهت 
مصلحت وقت از قبول آن مهم استعفا نموده باالخره منشى و كاتب امير سبكتكين شد و تا ابتداء 

ايام دولت سلطان محمود غزنوى بتكفل آن مهم پرداخته بعد از آن از محمود برنجيد و بتركستان 
گريخت و در آن ديار روزگار حياتش بنهايت انجاميد القصه چون خاطر امير سبكتكين از جانب 

بست فراغت يافت عنان عزيمت بطرف قصدار تافت و بيك ناگاه بآن موضع رسيده حاكمش اسير 
سرپنجه تقدير شد و امير سبكتكين بمقتضاء مكرمت جبلى او را نوازش فرموده بار ديگر والى 

قصدار ساخت و مقرر كرد كه هرسال چه مبلغ از مال آن ديار بخزانه عامره رساند آنگاه عزم غزو 
كفار هند نموده چند قلعه معتبر از قالع آن مملكت بحيز تسخير درآورد و جيپال كه بزرك ترين 



حكام هندوستان بود از زوال ممالك موروث انديشيده با لشكر بسيار روى بديار اسالم نهاد و امير 
ناصر الدين سبكتكين او را استقبال نموده بين الجانبين قتالى در غايت صعوبت اتفاق افتاد و در اثناء 

اشتعال نايره جدال امير سبكتكين فرمود كه در چشمه كه قريب بمعسكر جيپال بود مقدارى 
نجاست اندازند زيرا كه خاصيت آب آن چشمه چنان بود كه هرگاه كه ملوث گردد رعد و برق 

ظاهر گشته برودتى عظيم بر جوهر هوا استيال يابد و چون فرمان بران امير ناصر الدين بموجب 
 فرموده عمل نمودند خاصيت آن آب بر وجه اتم بحيز ظهور آمد و هندوان از مقاومت 
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عاجز گشتند و قاصدان نزد امير ناصر الدين سبكتكين فرستاده زبان بقبول فديه و جزيه بگشادند و 
امير ناصر الدين بمصالحه راضى گشته پسرش محمود از تقبل اين معنى امتناع نمود و چون 

فرستادن رسل و رسايل تكرار يافت او نيز تن بصلح درداده مقرر شد كه جيپال بر سبيل استعجال 
هزارهزار درم و پنجاه زنجير فيل برسم فديه تسليم نمايد و بعد از آن چند شهر و قلعه از واليات 

خود بتصرف گماشتگان امير سبكتكين گذارد و برينجمله مراسم عهد و پيمان در ميان آمده جيپال 
بعد از ارسال وجه مذكور و اقبال چند كس از معارف لشكر خود بنوا نزد سبكتكين فرستاد و 

سبكتكين نيز جمعى از اعيان آستان اقبال آشيان را همراه جيپال كرد تا در واليتى كه داخل سركار 
غزنين سازد حكومت نمايند و چون جيپال مراجعت نموده بميان مملكت خود رسيد دفتر عهد و 

پيمان بر طاق نسيان نهاد و آن جماعت را مقيد ساخت و گفت هرگاه سبكتكين طايفه اى را كه بنوا 
برده بازفرستد من اين مردم را مطلق العنان گردانم و اال فال و اين خبر بسمع امير ناصر الدين رسيده 

بار ديگر بديار هند تاخت و لغان را با چند موضع ديگر مسخر ساخت و جيپال از اطراف بالد 
هندوستان لشكر فراوان جمع آورده با قرب صد هزار مرد روى بديار اسالم نهاد و امير ناصر الدين 

او را استقبال نموده بار ديگر بين الجانبين قتالى در كمال شدت دست داد و درين كرت جيپال 
شكستى فاحش يافته باقصى واليات خود گريخت و معظم ديار هند در حيز تسخير سبكتكين قرار 

گرفت و امير ناصر الدين بعد از مراجعت از آن سفر بموجب استدعاء امير ابو القاسم نوح بن 
منصور سامانى لشكر بخراسان كشيد و آن بالد را نيز مستخلص گردانيد و بكام دل اوقات 

ميگذرانيد تا در شعبان سنه سبع و ثمانين و ثالث مائه هادم اللذات دواسپه بر سرش تاخت و امير 
سبكتكين پسر خود اسمعيل را كه نبيره دخترى الپ تكين بود وليعهد كرده عالم آخرت را منزل 



ساخت وزير امير سبكتكين ابو العباس فضل بن احمد االسفراينى بود و او در ضبط امور مملكت و 
 سرانجام مهام سپاهى يد بيضا مى نمود

 ذكر اسماعيل بن ناصر الدين سبكتكين 

چون امير ناصر الدين سبكتكين رخت سفر آخرت بربست امير اسماعيل بموجب وصيت در قبة 
االسالم بلخ بر تخت نشست در باب جذب خواطر و استمالت ضماير سعى موفور بتقديم رسانيد و 

ابواب خزاين امير سبكتكين را گشاده زر وافر بلشكريان بخشيد و اين اخبار در واليت نيشابور 
بسمع برادر بزرگترش سيف الدوله محمود رسيده مكتوبى پيش امير اسمعيل فرستاد مضمون آنكه 

گرامى ترين مردم نزد من توئى هرانچه مطلوب تو باشد از ملك و مال دريغ نيست اما وقوف برد 
قايق امور مملكت و كبر سن و تجارب ايام در ثبات ملك و دوام دولت دخلى تمام دارد اگر ذات 

تو باين صفات موجود بودى هرآينه متابعت ميكردم و آنچه پدر من در غيبت من در شان تو 
وصيت فرموده سبب بعد مسافت و توهم آفت بوده حاال صالح در آنست كه كما ينبغى تامل 

 نمائى و جهات و متروكات پدر را بمقتضاء شريعت 
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غرا تقسيم فرمائى و دار الملك غزنين را بمن بازگذارى تا من واليت بلخ و امارت سپاه خراسان را 
بتو مسلم دارم امير اسمعيل بدين سخنان التفات نكرد و سيف الدوله محمود عم خويش بغراجق و 

نصر بن ناصر الدين سبكتكين را كه برادرش بود با خود متفق ساخته از نيشابور علم عزيمت بجانب 
غزنين برافراخت و امير اسمعيل نيز از بلخ بدان طريق حركت كرده چون هردو فريق بيكديگر 

نزديك رسيدند سيف الدوله مساعى جميله مبذول داشت كه اسمعيل از مقام مقاتله تجاوز نمايد و 
ابواب مصالحه بر روى خويش بگشايد اما بجائى نرسيد و بعد از اشتعال نايره حرب و استعمال 

آالت طعن و ضرب امير اسمعيل انهزام يافته در قلعه غزنين متحصن گشت و سلطان محمود او را 
بعهد و پيمان پايان آورده مفاتيح خزاين از وى بستد و عمال بر سر اعمال تعيين كرده بجانب بلخ 

مراجعت نمود نقل است كه امير اسمعيل چون روزى چند در مصاحبت برادر بسر برد نوبتى در 
مجلس انس سلطان محمود تقريبى انگيخته از وى پرسيد كه اگر ترا طالع مساعدت مى نمود و من 
بر دست تو گرفتار ميگشتم درباره من چه انديشه ميكردى اسمعيل جواب داد كه خاطرم بران قرار 



يافته بود كه اگر بر تو ظفر يابم ترا در يكى از قالع محبوس گردانم و از اسباب فراغت و رفاهت 
آنچه مدعا داشته باشى ترتيب نمايم سلطان محمود بعد از اطالع بر مكنون ضمير برادر در آن 

مجلس دم دركشيد اما پس از روزى چند بهانه پيدا كرده اسمعيل را بوالى جرجان سپرده و گفت تا 
او را در يكى از قالع مضبوط سازد و از موجبات فراغ بال و رفاه حال هرچه طلب كند سرانجام 

 نمايد و امير اسمعيل چنانچه انديشيده بود در آن قلعه مقيد شده اوقات حياتش بپايان رسيد

 ذكر سلطان محمود غزنوى 

حاويان فضايل صورى و معنوى باقالم خجسته ارقام مانوى بر صحايف مؤلفات مثبت گردانيده اند 
كه سلطان محمود غزنوى پادشاهى بود باصناف سعادت دنيوى فايز گرديده وصيت عدالت و 

جهانبانى و آوازه شجاعت و كشورستانى از ايوان كيوان درگذرانيده بميامن اجتهاد در امر غزا و 
جهاد اعالم دين اسالم را مرتفع ساخته و بمحاسن اهتمام در استيصال ارباب ضالل بنيان كفر و 

ظالم را برانداخته بهنگام عبور بر ميدان حرب و پهلوانى مانند سيل از فرازونشيب نمى انديشيد و در 
ايام جلوس بر مسند سلطنت و كامرانى چون پرتو آفتاب انوار معدلتش بهمه كس ميرسيد راى او 
در ليالى حوادث بسان ستاره راه نماى و تيغ او در مفاصل مخالفت همچون دست قضا گره گشاى 

 بيت 

 همش هوش دل بود و هم زور دست 
 

 بدين هردو بر تخت شايد نشست 

   
اما پادشاه عاليجاه باوجود اين صفات حميده در جمع اموال بغايت حريص بود و در طريقه ناستوده 

 بخل و امساك مبالغه مى نمود نظم 

 نبودش ز فضل سخاوت شرف 
 

 نگه داشتى در بسان صدف 

 خزاين بسى داشت پر از گهر
 

 ولى زان نشد مفلسى بهره ور

   
 و پدر سلطان 
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محمود امير ناصر الدين سبكتكين است كه شمه اى از حال او سابقا مرقوم كلك بيان گشت و 
مادرش در سلك بنات يكى از اعيان زابلستان انتظام داشت بنابرآن او را زابلى گويند لقبش در 

اوايل حال بموجب تعيين امير نوح سامانى سيف الدوله بود و چون بدرجات استقالل صعود نمود 
القادر بالّله عباسى او را يمين الدوله و امين الملة لقب نهاد و در مبادى ايام سلطنت محمود لشكر 

بسيستان كشيد و خلف را گرفته آن ملك را تسخير فرمود و چندين نوبت در ديار هندوستان 
بمراسم غزا و جهاد قيام و اقدام نموده بسيارى از واليت اهل ضالل را مفتوح و مسخر ساخت بلكه 

تا سومنات بتحت تصرف درآورده بنياد بتخانهاى آن مملكت را برانداخت و در آن اوقات 
چندگاهى ميان سلطان محمود و ايلكخان قاعده موافقت بلكه مصاهرت مرعى بود اما عاقبت 
مخالفت و منازعت روى نموده بر ايلكخان ظفر يافت و پرتو عدالت و نصفتش بر حدود بالد 

ماوراء النهر و تركستان تافت و همچنين لشكر بخوارزم كشيد و بعد از وقوع حرب و رزم آثار 
عنف و لطفش بساكنان آن مملكت رسيد و در اواخر ايام زندگانى بصوب عراق عجم نهضت 

فرمود و آن بالد را از تصرف مجد الدوله ديلمى بيرون آورد و بپسر خويش مسعود تفويض نمود 
و چون از آنجا مقضى المرام بجانب غزنين بازگشت بواسطه عرض مرض سل يا سوء القنيه در سنه 

احدى و عشرين و اربعمائه درگذشت اوقات حياتش شصت و سه سال بود و مدت سلطنتش 
باستقالل سى و يك سال وزارتش در اوايل حال تعلق بوزير پدرش ابو العباس فضل بن احمد 
اسفراينى ميداشت و چون فضل مؤاخذ و معاقب گشت احمد بن حسن ميمندى رايت وزارت 

برافراشت و يمين الدوله در اواخر ايام زندگانى از احمد رنجيده رقم عزل بر صحيفه حالش كشيد 
 و امير حسنك ميكال را منظورنظر اعتبار ساخته وزير گردانيد

گفتار در بيان مخالفت خلف بن احمد نسبت بسلطان محمود غزنوى و ذكر كوتاه شدن دست 
 خلف از وصول بمزخرفات دنيوى 

يمين الدوله محمود چون بر سرير خراسان و غزنين صعود نمود حكومت هرات و فوشنجرا بعم 
خود بغراجق تفويض فرمود و در وقتى كه بغراجق در خدمت سلطان بود خلف بن احمد پسر 

خويش طاهر را بقهستان فرستاد و طاهر بعد از فراغ از ضبط آن واليت بجانب فوشنج شتافته آن 
خطه را بتحت تصرف درآورد و اينخبر بسمع بغراجق رسيده و از سلطان محمود رخصت طلبيده 

بطرف مقر عز خويش حركت كرد و چون بنواحى فوشنج نزول نمود طاهر از آن بلده بيرون 



شتافته دليران هردو لشكر دست بسنان و خنجر بردند نخست شكست بر لشكر طاهر افتاد و بغراجق 
چند قدح شراب دركشيد و بخار پندار بكاخ دماغ راه داد و بى مالحظه از عقب سيستانيان 

مى تاخت و غنيمت گرفته مردمى انداخت در آن اثنا طاهر عطف عنان كرده ببغراجق رسيد و 
 بيكضرب شمشير او را از پشت زين بر روى زمين انداخته و
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پياده شد و سرش از مركب تن جدا ساخت و بر اسب خويش نشسته روى بقهستان نهاد و يمين 
الدوله اينخبر شنيده از غم عم بيطاقت گشت و در شهور سنه تسعين و ثالث مائه بجانب سيستان 

روان شد و خلف در حصن اصفهيد كه از سد سكندر محكمتر بود تحصن نموده سلطان محمود او 
را محاصره فرمود و در مضيق حصار كار خلف باضطرار انجاميد و رسايل و شفعا انگيخت و 

بدست تضرع و نياز در دامن لطف و مرحمت محمود آويخت و مبلغ صد هزار دينار با تحف و 
تبركات بيشمار بنظر سلطان فرستاد و اظهار اطاعت و انقياد كرده باداء باج و خراج وعده داد 
بنابراين يمين الدوله از سر جرايم او درگذشت و عنان مراجعت منعطف گردانيده متوجه هند 

گشت در ترجمه يمينى مسطور است كه چون سلطان از سيستان بهندوستان لشكر كشيد و مراسم 
جهاد بتقديم رسانيده مظفر و منصور بازگرديد خلف بن احمد طاهر را كه خلف صدقش بود بر 
سرير پادشاهى نشاند و مفاتيح خزاين باو تسليم كرده خود در گوشه اى نشست و روى بمحراب 

عبادت آورده از دخل در امور ملك و مال استعفا جست و چون چندگاهى باين حال بگذشت و 
طاهر در امور حكومت مستقل گشت خلف از كرده پشيمان شده تمارض نمود و طايفه اى از 

خواص در كمينگاه غدر بازداشته طاهر را ببهانه تجديد وصيت طلب فرمود و چون طاهر بسر بالين 
پدر حاضر شد اهل غدر از كمين بدر آمده دست و گردنش را محكم بسته محبوس گردانيدند و 

بعد از چند روز او را مرده از محبس بيرون آورده گفتند طاهر از كمال غيرت خود را هالك 
ساخت طاهر بن زينب و بعضى ديگر از اعيان امراء سيستان كه اين حركت شنيع از خلف مشاهده 

نمودند خاطر برخالف او قرار داده عريضه نزد يمين الدوله فرستادند و استدعا نمودند كه لواء ظفر 
انتما بدانصوب توجه نمايد و سلطان محمود اين ملتمس را بعز اجابت مقرون ساخته در سنه اربع و 

تسعين و ثالث مائه بطرف سيستان روان شد و خلف بقلعه طاق كه در متانت و حصانت 
غيرت افزاى طاق حصار فيروزكار گردون بود تحصن نمود و سلطان ظاهر قلعه را مركز رايت 



دولت كرده عساكر گردون تأثير بيك روز آنمقدار درخت بريدند و در خندق حصار انداختند 
كه با زمين هموار شد و فيول قتيول سلطانى بهدم حصن طاق نطاق بسته خلف در غايت اضطرار 

امان طلبيد و يمين الدوله شمشير انتقام در نيام كرده خلف از حصار بيرون دويد و خود را در پيش 
اسب محمود بر زمين افكند و محاسن سفيد بر سم اسب ماليده او را بسلطان مخاطب ساخت و 

يمين الدوله او را اين لفظ بغايت خوش آمده خلف را بجان امان داده كلمه سلطان را جزو نام خود 
گردانيد و يمين الدوله خزاين و دفاين خلف را در حيطه ضبط آورده او را بقلعه اى از قالع 

 جوزجان فرستاد و مدت عمر خلف در محبس محمود بر وجهى كه سابقا مسطور شد بپايان رسيد
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ذكر موافقت و مخالفت ايلكخان با سلطان محمود و بيان ظفر يافتن يمين الدوله بعنايت ملك 
 معبود

در روضة الصفا مسطور است كه چون ماوراء النهر در تحت تصرف ايلكخان قرار گرفت و لواء 
دولت سلطان محمود در مملكت خراسان سمت استعال پذيرفت ايلكخان فتح نامه اى بسلطان 

فرستاده او را تهنيت سلطنت گفت و اظهار محبت و اتحاد نمود و سلطان نيز در برابر حكايات 
اخالص آميز پيغام داده مبانى اخالص و اعتقاد بين الجانبين مؤكد شد آنگاه سلطان محمود ابو 

الطيب سهل بن سليمان صعلوك را كه يكى از اجله علماء حديث است با تبركات هندوستان و 
تنسوقات خراسان و زابلستان نزد ايلكخان فرستاد و كريمه اى از مخدرات شبستان خانى خطبه نمود 

و ابو الطيب بديار تركستان شتافته ايلكخان در تعظيم و تبجيل او شرايط مبالغه بجاى آورد و امر 
مواصلت در اوزكند دست درهم داده ايلكخان دختر خود را بتجمل و حشمت هرچه تمامتر 

مصحوب ابو الطيب بخدمت سلطان ارسال داشت بناء على هذا مدتها ميان آن دو پادشاه عاليجاه 
بساط دوستى و يكجهتى ممهد بود و در سنه سته و تسعين و ثالثمائه يمين الدوله لشكر بديار هند 

كشيده بلده بهاتيه و شهر مولتان را مسخر و مفتوح ساخت و در آن سفر ملك ملوك هند جيپال و 
حاكم مولتان ابو الفتح را گريزانيده بنياد حيات بسيارى از كافران را برانداخت و در آنوقت كه 

نواحى ملتان مضرب اعالم نصرت نشان سلطان بود ايلكخان طريق طغيان مسلوك داشته صاحب 
جيش خويش سباشى تكين را بحكومت خراسان فرستاد و چغرتكين را بشحنگى بلخ موسوم 



گردانيد و ارسالن جاذب كه از قبل يمين الدوله بامارت بلده فاخره هرات سرافراز بود چون از 
توجه تركان خبر يافت خراسان را بازگذاشته بغزنين شتافت و جهت ايصال اينخبر مسرعى بجانب 

مولتان روان ساخت و سلطان هم عنان برق و باد بغزنين آمده از آنجا عنان عزيمت بصوب قبة 
االسالم بلخ تافت و سباشى تكين و چغرتكين مانند پشه ضعيف نهاد از پيش تندباد گريزان گشته 

جان بتك پا بيرون بردند آنگاه ايلكخان از پادشاه ختن قدر خان استمداد كرده والى ختن با پنجاه 
هزار مرد صف شكن بوى پيوست و هردو سردار با سپاهى بى شمار روى بحرب يمين الدوله آورده 

سلطان با لشكر ظفراثر و فيالن كوه پيكر چهار فرسخى بلخ را معسكر گردانيد و چون ايلكخان و 
قدر خان از آب آمويه عبور نمودند سلطان پرتو التفات بر تعبيه لشكر انداخته قلب سپاه را ببرادر 

خود امير نصر و حاكم جوزجان ابو نصر فريقونى و ابو عبد الّله طائى سپرد و پانصد زنجير فيل در 
پيش ايشان بازداشت و التون تاش حاجب را بميمنه فرستاد و ضبط ميسره را در عهده ارسالن 

جاذب كرد و ايلكخان نيز بترتيب جيش خويش قيام نموده جاى خود را در قلب مقرر گردانيد و 
قدر خان را در ميمنه بازداشت و فرمود تا چغرتكين در ميسره علم ابهت برافراشت آنگاه مردان 

 هردو لشكر و گردان هردو كشور در ميدان تاخته بباد حمله آتش ستيز تيز ساختند
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و بآبيارى شمشير آبدار و سنان شعله كردار خون يكديگر را با خاك معركه مى آميختند و چون 
سلطان كمال جالدت اتراك بيباك را مشاهده فرمود روى بدرگاه پادشاه بى نياز آورده بر پشته 
برآمد و پيشانى خضوع و خشوع بر زمين سوده ظفر و نصرت مسألت نمود و نذور بر خود الزم 
گردانيده صدقات فرمود و بعد از ظهور اثر اجابت دعا بر فيل خاص سوار گشته بنفس نفيس بر 
قلب سپاه ايلكخان حمله كرد و فيل علم دار خانرا درربوده بهوا انداخت و جمعى ديگر را بزير 

دست و پا درآورده هالك ساخت پس از آن سپاه نصرت نشان بيكبار بر مخالفان تاخته آثار كمال 
تجلد و تهور ظاهر گردانيدند و لشكر ماوراء النهر فرار بر قرار اختيار كرده ايلكخان و قدر خان 

بمشقت فراوان جان از آن مهلكه بيرون بردند و از جيحون عبور نمودند و ديگر خيال تسخير 
ممالك خراسان بخواطر نگذرانيدند و ايلكخان در سنه ثلث و اربعمائه درگذشت و برادرش طغان 
خان قايم مقام گشت بصحت پيوسته كه نصرت يافتن سلطان محمود بر ايلكخان در شهور سنه سبع 

و تسعين و ثالث مائه دست داد و هم درين سال سلطان روى توجه بديار هندوستان نهاد تا نواسه 



شاهرا كه بعد از اسالم مرتد گشته بود و نسبت بيمين الدوله بمقام عصيان آمده گوشمال دهد و 
بمجرد استماع خبر توجه سلطان نواسه شاه منهزم شده محمود عنان عزيمت بمستقر كرامت 

 منعطف ساخت 

 ذكر بعضى از غزوات سلطان محمود در هندوستان و بيان شمه اى از وقايع غور و غرجستان 

يمين الدوله و امين الملة محمود غزنوى چون روزى چند از مشقت سفر براسود جهة تقويت دين 
نبوى عزم غزو كفار هند نموده بدانجانب نهضت فرمود و پس از آنكه رايات ظفر آيات سايه 

وصول بر شط ويهند افكند راى بال بن اندپال كه به افزونى اموال و انبوهى ابطال رجال از ديگر 
سالطين هند ممتاز بود در برابر آمده قتالى شديد بوقوع انجاميد و اعالم اسالم ارتفاع يافته الويه 

كفر و ظالم انحضاض پذيرفت و سلطان بنفس نفيس مشركان را تكامشى نموده جمعى كثير بتيغ 
تيز بگذرانيد و بقلعه بهيم بغرا رسيده نواحى آنرا معسكر ظفراثر گردانيد و آن قلعه بود بر قله 

كوهى بنا يافته و اهل هند آنرا مخزن صنم اعظم پنداشته و قرنا بعد قرن ذخاير و خزاين بدانجا نقل 
كرده آنرا بزر و گوهر پر گردانيده بودند و اين معنى را سبب تقرب ببارگاه احديت تصور نموده و 
چون محمود آن قلعه را محاصره فرمود رعب و هراس بر ضماير ساكنان آن حصن آسمان محاس 

راه يافته فرياد االمان بايوان كيوان رسانيدند و در قلعه گشاده در پيش اسب سلطان بر خاك راه 
افتادند و يمين الدوله بهمراهى والى جوزجانان بآن حصار درآمده بضبط اموال فرمان داد و از 

جمله غنايم آنچه بحيطه ضبط درآمد هفتاد هزار درم بود و هفتصد هزار من آالت زرين و سيمين 
 و جواهر و درر و اثواب و اجناس حد و قياس نداشت و سلطان محمود آن قلعه را
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بمعتمدى سپرده رايت مراجعت بصوب غزنين برافراشت و در سنه اربع مائه نوبت ديگر علم 
ظفرپيكر مرتفع گردانيده ببالد هند شتافت و بعد از تعذيب كفار و تفريق اشرار عنان بصوب دار 

الملك غزنين تافت و در همين سال ملك ملوك هند تفرع نامه بسلطان فرستاده طالب مصالحه 
گشت و متقبل شد كه پنجاه زنجير فيل بفيل خانه سلطان فرستد و هرسال مبلغى زر بخزانه عامره 

رساند و بر سبيل مناوبت دو هزار سوار مالزم موكب نصرت شعار گرداند و اوالد خود را سوگند 
دهد كه نسبت بذريات سلطانى همين قاعده مرعى دارند و سلطان بدين مصالحه رضا داده تجار 



آغاز آمدوشد كردند و در سنه احدى و اربعمائه سلطان محمود غزنوى جهة مصالح دنيوى لشكر 
بغور كشيد و حاكم آن ديار محمود بن سورى با دو هزار سوار در برابر آمده اسير سرپنجه تقدير 
گشت و نگين زهرآلوده مكيده از عالم رحلت نمود و آنواليت بتحت تصرف گماشتگان سلطان 

درآمد در خالل اين احوال شاه شار ملك غرجستان نسبت بسلطان اظهار عصيان كرده گرفتار شد 
تفصيل اين مجمل آنكه غرجستانيان در آن زمان حاكم خود را شار مى گفتند چنانكه هنديان راى 

ميخواندند و در زمان نوح بن منصور سامانى شار غرجستان ابو نصر نامى بود و اين ابو نصر از 
غايت سالمت نفس و ميل بمصاحبت علماء زمام امور مملكت را بدست ولد خود محمد داده از 
آن امر استعفا نمود و چون كوكب اقبال يمين الدوله باوج شرف انتقال كرد يمينى را كه مؤلف 

تاريخ يمينى است نزد شاران فرستاده ايشان را باطاعت و انقياد خواند شاران اوامر و نواحى سلطان 
را قبول نموده پسر شار ابو نصر كه او را شاه شار مى گفتند بخدمت سلطان آمد و بخلع فاخره و 

الطاف وافره نوازش يافته بغرجستان بازگشت و بعد از چندگاه سلطانرا داعيه غزوى بخاطر گذشته 
باحضار شاه شار مثال داده و او بنابر تخيالت نفسانى و تسويالت شيطانى نشان جناب سلطانيرا 

امتثال ننمود و از بارگاه يمين الدوله التونتاش حاجب و ارسالن جاذب بدفع او نامزد گشته چون 
اين دو سردار نزديك بدار الملك شار رسيدند شار ابو نصر پناه بالتون تاش برد و از حركات 

ناشايسته پسر ابراء نموده التونتاش او را بهراة فرستاد و شاه شار در حصارى متحصن گشته پس از 
روزى چند بامان بيرون آمد و امراء شاه شار را بصوب غزنين گسيل كردند و چون او بمجلس 

محمود رسيد بتازيانه چند نوازش يافت و در يكى از قالع محبوس گشت اما نواب ديوان سلطان 
حسب الحكم اسباب فراغت او را مرتب داشتند بعد از آن يمين الدوله شار ابو نصر را از هراة 

طلبيد و منظورنظر عنايت گردانيد و جمع مزارع و امالك شارانرا بزر نقد بخريد و خواجه احمد 
بن حسن ميمندى شار ابو نصر را در ظل حمايت خويش جاى داد و او در سنه سته و اربعمائه روى 

بعالم عقبى نهاد و در سنه خمس و اربعمائه سلطان محمود را كرت ديگر هوس جهاد در خاطر 
افتاده باقصى ممالك هند توجه فرمود و با يكى از اعاظم ملوك آن ديار محاربه نمود و بسيارى از 
اهل ضالل بدار البوار فرستاد و خطه ناردين را تسخير كرد آنگاه روى توجه بصوب غزنين آورد و 

 هم درين سال بنواحى تهانيسر كه حاكم آنجا كافرى بود
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بغايت مشهور و فيالن داشت كه آنها را فيالن مسلمانان ميخواندند لشكر كشيد و بدستور معهود 
 لوازم قتل و غارت بتقديم رسانيده بازگرديد

 ذكر توجه سلطان محمود بجانب خوارزم و بيان قتل زمره اى از مخالفان در ميدان رزم 

در اوايل زمان سلطان محمود حكومت واليت خوارزم متعلق بمأمون نامى بود و چون او از عالم 
انتقال نمود پسرش ابو على والى آن خطه گشت و نسبت بيمين الدوله اظهار اخالص كرده 

خواهرش را بعقد خويش درآورد و بعد از انقضاء ايام حيات ابو على برادرش مأمون بن مأمون 
قايم مقام شد و مخلفه برادر را عقد فرمود و بدستور معهود شعار اطاعت سلطان محمود اظهار نمود 
و در اواخر ايام زندگانى مأمون امين الدوله قاصدى بخوارزم فرستاده مأمون را مأمور گردانيد كه 

خطبه بنام او خواند و مأمون درين باب با اركان دولت مشورت كرده اكثرى گفتند كه اگر 
مملكت تو از وصمت مشاركت مصون باشد ما كمر انقياد بر ميان مى بنديم و اگر تو محكوم 
ديگرى خواهى شد ما عار نوكرى ترا بر خود نمى پسنديم و ايلچى سلطان اين سخنانرا شنيده 

بازگشت و كيفيت حال معروض گردانيد بعد از آن صاحب جيش خوارزم ينالتكين و اعيان امراء 
مأمون از آن جرأت پشيمان شده از انتقام سلطان خايف و هراسان گشتند و در آن اثنا روزى 
بدستور معهود بخدمت مأمون رفته ناگاه خبر مرك او شيوع يافت و هيچكس بر حقيقت آن 

حالت مطلع نشد آنگاه ينالتكين پسر مأمون را بسلطنت برداشته با ساير امراء عاصى عهد و پيمان در 
ميان آورد كه اگر سلطان بدانجانب شتابد با يكديگر متفق بوده حرب نمايند و يمين الدوله چون 

برين اخبار اطالع يافت در سنه سبع و اربعمائه بعزم انتقام و رزم بصوب خوارزم شتافت و در حدود 
آن واليت آتش محاربت در التهاب آمده بسيارى از خوارزميان در ميدان قتال كشته گشتند و پنج 
هزار مرد اسير شدند و بقيه آن مفاليك روى بگريز نهاده و ينالتكين در كشتى نشست تا از جيحون 
عبور نمايد و بواسطه قلت عقل با يكى از معارف سفينه آغاز سفاهت كرده مهم بدانجا انجاميد كه 
آن شخص ينالتكين را گرفته مضبوط گردانيد و كشتى را بصوب خوارزم رانده آن حرام نمك را 
باردوى سلطان محمود رسانيد و سلطان فرمان داد تا در برابر قبر مامون دارها زدند و ينالتكين را با 
بعضى ديگر از امراء عاصى از آنجا بحلق آويختند و حكومت خوارزم را بالتونتاش حاجب عنايت 

 كرده روى توجه بصوب غزنين آورد
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گفتار در ذكر غزوات سفر قنوج و فتوح سومنات و بيان درآمدن واليت عراق بتحت تصرف 
 سلطان حميده صفات 

در شهور سنه تسع و اربعمائه بهنگام بهار و اوان استوار ليل و نهار كه سلطان ناميه سپاه سبزه و 
رياحين بفضاى صحرا و بساتين كشيد و از اعتدال هواى اردى بهشتى و تنسيم نسيم فروردين قالع 

غنچه سحرى مفتوح و مسخر گرديد يمين الدوله و امين الملة نوبت ديگر عزم غزو هندوستان 
كرده با سپاه خاصه و بيست هزار نفر مردم مطبوعه كه جهة احراز مثوبت جهاد مالزم اردوى عالى 
شده بودند بجانب قنوج كه از آنجا تا غزنين سه ماهه راهست روان گشت و در اثناء راه بقلعه منيع 
كه مسكن پادشاهى ذو شوكت بود رسيد چون آن شهريار كثرت انصار ملت سيد ابرار را مشاهده 

كرد از حصار پايان آمده كلمه توحيد بر زبان راند و سلطان از آنجا بقلعه كه در تصرف كافرى 
كل چند نام بود توجه فرمود و كل چند با اهل اسالم مقاتله نموده كفار مغلوب شدند و كل چند 

از غايت جهل خنجر كشيده نخست زن خود را بكشت آنگاه سينه خويش بدريد و بدوزخ واصل 
گرديد و از قلم رو كل چند صد و هشتاد و پنج زنجير فيل بدست مالزمان يمين الدوله افتاده 

سلطان از آنجا بشهرى رفت كه معبد اهالى ديار هند بود و در آن بلده از غرايب و عجايب آنمقدار 
مشاهده غزنويان گشت كه شرح آن بگفتن و نوشتن تيسير نپذيرد از آنجمله هزار قصر بود كه از 
سنگان رخام و مرمر ساخته وپرداخته بودند و سلطان در صفت آن عمارات باشراف غزنين نوشته 

بود كه اگر كسى خواهد كه مثل اين مواضع بنا نمايد بعد از صرف صد هزار بار هزار دينار در 
مدت دويست سال بسعى استادان چابك دست باتمام نميرسد ديگر آنكه پنج صنم يافتند از زر 

سرخ كه در چشم خانه هريلك از آن اصنام دو ياقوت تعبيه كرده بودند و هريك از آن يواقيت 
به پنجاه هزار دينار مى ارزيد و بر صنمى ديگر قطعه ياقوت كبود بود بوزن چهار صد مثقال و عدد 

اصنام سيمين آن سرزمين از صد بيشتر بود القصه سلطان محمود بعد از ضبط آن غنايم آتش در 
بتخانها زده بجانب قنوج روان شد و جيپال كه حاكم قنوج بود از توجه سلطان خبر يافته بصوب 
فرار شتافت و در هجدهم شعبان سنه مذكوره يمين الدوله بدان ديار رسيد و در كنار آب گنك 

هفت قلعه خيبرصفت ديد اما چون آن قالع از ارباب جالدت خالى بود در يكروز مسخر گرديد و 
غزنويان در آن حصون و توابع دو هزار بتخانه يافتند و چنان معلوم كردند كه عقيده فاسده هندوان 



بى ايمان چنانست كه از بناء آن عمارات سيصد چهار صد هزار سال گذشته است و سلطان محمود 
را در آن يورش بعد از فراغ از مهم قنوج ديگر فتوحات دست داد و بسيارى از عظماء كفار را 

بضرب شمشير آبدار بدار البوار فرستاد و آن مقدار برده در اردوى كيهان پوى مجتمع گشت كه 
 بهاء نفرى 
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از ده درم درنمى گذشت و چون سلطان محمود از آن سفر منصور مظفر بدار الملك غزنين رسيد 
مسجد جامع و مدرسه بنا كرد و آن بقاع را باوقاف نقاع معموره گردانيد و بعد از اين وقايع بچند 

سال سلطان حميده خصال قصد فتح سومنات و قتل بت پرستان نكوهيده صفات كرده در عاشر 
شعبان سنه سته عشر و اربعمائه با سى هزار سوار غير از جماعتى كه جهة احراز مثوبه غزا بشوق 

خود متوجه بودند بطرف مولتان روان شد و در منتصف رمضان بدان بلده رسيده عزيمت نمود كه 
براه بيابان آن مسافت را طى نمايد الجرم لشكريان چند روزه آب و علف بار كردند و سلطان 

بيست هزار شتر ديگر در زير آب و آذوقه كشيد تا مالزمان موكب اعال اصال تضئيق نيابند و چون 
از آن صحراى خونخوار بگذشتند بر كنار بيابان چند قلعه ديدند مشحون بمردان خنجرگذار و 
مملو از آالت و ادوات پيكار اما حضرت پروردگار رعبى در دل كفار انداخت تا بى استعمال 

سيف و سنان آن قالع را تسليم كردند و سلطان محمود از آن جا ببهيسواره روان گشته در اثناء راه 
بهر شهر كه ميرسيد لوازم قتل و غارت بتقديم ميرسانيد تا در ذى قعده سنه مذكوره بسومنات 

رسيد و سومنات باتفاق ارباب تاريخ نام بتى است كه هندوان آن را اعظم اصنام اعتقاد داشتند و 
 ليكن از سخن شيخ فريد الدين عطار خالف اين معنى مستفاد ميگردد آنجا كه مى فرمايد بيت 

 لشگر محمود اندر سومنات 
 

 يافتند آن بت كه نامش بود الت 

و بنابر قول مورخان سومنات موضعى بود در بتخانه اى بر كنار دريا و جهالء هند هرگاه كه    
خسوف واقع ميشد در آن بتخانه مجتمع ميگشتند و در آن ليالى زياده از صد هزار آدمى بدانجا 

مى آمدند و از اقصاء ممالك هند نذورات بدان بتخانه مى آوردند و قريب بدو هزار قريه معموره 
وقف سدنه آن خانه بود و چندان جواهر نفيسه آنجا موجود بود كه عشر آن در خزانه هيچ 

پادشاهى باستقالل نميگنجيد و دو هزار نفر از براهمه در حوالى آن بتخانه پيوسته بعبادت مشغول 
بودند و زنجيرى از طال بوزن دويست من كه جرسها بر اطراف آن بود از گوشه آن كنيسه آويخته 



بودند و در اوقات معينه آنرا حركت ميدادند تا از صداى آن براهمه را معلوم شود كه وقت عبادت 
است و سيصد سرتراش و سيصد مغنى و پانصد كنيزك رقاص مالزمت آن بتخانه مى نمودند و 
مايحتاج ايشان را سدنه از نذورات و موقوفات مرتب ميساختند و نهر گنك جوئى است واقع بر 

شرقى قنوج و دهلى و زعم هندوان آنكه آب آن جوى از چشمه خلد جريان يافته و آن طايفه 
اموات خود را سوخته خاكسترشرا در آن آب اندازند و اين حركت را مزيد ستايش دانند القصه 

چون سلطان در ظاهر آن مكان نزول نمود قلعه بزرگ ديد بر كنار دريا چنانچه موج آب 
بخاك ريز حصار ميرسيد و خاليق بسيار بر سر باره آمده در مسلمانان مى نگريستند و مى پنداشتند 

 كه معبود باطل ايشان آن جماعت را همان شب هالك خواهد ساخت نظم 
 روز ديگر كين جهان پرغرور

 
 يافت از سرچشمه خورشيد نور

 ترك روز آخر ابا زرين سپر
 

 هندوى شب را بتيغ افكند

 سرلشكر جالدت آئين غزنين بپاى قلعه رفته    

 383، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

بنوك پيكان ديده دوز هندوان را از باالى باره آواره ساختند و نردبانها نهاده بر آنجا صعود نمودند 
و بآواز بلند تكبير گفتند هندوان بار ديگر آغاز محاربه كردند و آنروز از وقتى كه خسرو خاورى 

بر حصار فيروزه فام گردون برآمد تا زمانى كه بتان شبستان آسمان بجلوه گرى درآمدند بين 
الجانبين حرب قايم بود و چون ظلمت ليل نور باصره را از رؤيت اشباح مانع گشت لشكر اسالم 

مراجعت نمودند و روز ديگر باز بر سر كار رفته باستعمال آالت پيكار پرداخته هندوان را مغلوب 
گردانيدند و آن جهالء فوج فوج ببتخانه شتافته و سومنات را در بغل گرفته ميگريستند و بيرون 

آمده جنگ ميكردند تا كشته ميشدند چنانچه زياده بر پنجاه هزار مشرك بر گرد آن بتخانه بقتل 
رسيدند و بقية السيف در كشتيها نشسته بگريختند و سلطان محمود به بتخانه درآمده منزلى ديد 

بغايت طويل و عريض چنانچه پنجاه و شش ستون وقايه سقف آن كرده بودند و سومنات صنمى 
بود از سنگ تراشيده طولش مقدار پنج گز سه گز از آن ظاهر و دو گز در زير زمين مختفى و 

يمين الدوله بدست خويش آن بترا درهم شكسته فرمود تا قطعه از آن سنگ بار كردند و بغزنين 
برده در آستانه مسجد جامع افكندند و آنچه از نفس بتخانه سومنات و اصل خزانه سلطان محمود 



شد زياده بر بيست هزارهزار دينار بود زيرا كه آن بتخانه بجواهر نفيسه ترصيع داشت و سلطان 
محمود بعد از آن فتح نامدار بجانب قلعه اى كه حاكم بهيسواره در آنجا تحصن نموده بود شتافته 

آن قلعه را نيز مسخر گردانيد آنگاه حكومت سومنات را بدابشليم مرتاض داده متوجه غزنين 
گرديد نقل است كه سلطان محمود در وقت مراجعت از سومنات با اركان دولت مشورت كرده 
گفت جهة ضبط اين مملكت كسى كه بحكومت مناسبت داشته باشد مقرر مى بايد ساخت ايشان 

جواب دادند كه چون ما را ديگر برين واليت عبور نخواهد افتاد از مردم همين ديار شخصى را 
حاكم مى بايد گردانيد و سلطان در آن باب با بعضى از اهالى سومنات سخن كرده طايفه از ايشان 

گفتند كه از ملوك اين ديار بحسب و نسب هيچكس بدابشليميان برابرى نمى تواند نمود و حاال از 
آن قوم جوانيست در لباس براهمه برياضت مشغول اگر سلطان اين مملكت را بدو مسلم دارد 

مناسب است و جمعى اين سخن را مستحسن نداشته بر زبان آوردند كه دابشليم مرتاض مردى 
درشت خويست و بحسب ضرورت رياضت اختيار كرده اما دابشليمى كه در فالن واليت حاكم 

است بغايت خردمند و صحيح العهد است انسب آنكه سلطان او را والى سومنات سازد يمين الدوله 
فرمود كه اگر او بمالزمت آمده اين التماس ميكرد مقبول مى افتاد اما مملكتى بدين وسعت را 

شخصى كه بالفعل در يكى از ممالك هند پادشاه است و هرگز ما را مالزمت نكرده از مقتضاء 
راى رزين سالطين مستبعد است آنگاه دابشليم مرتاض را طلبيده حكومت سومنات را باو عنايت 

كرد و دابشليم خراج قبول نموده بعرض رسانيد كه فالن دابشليم نسبت بمن در مقام عداوتست 
چون از رفتن سلطان آگاه شود بى شك لشكر بدينجانب كشد و بنابر آنكه مرا قوت مقاومت نيست 

 مغلوب گردم اگر پادشاه 
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شر او را از سر من دفع فرمايد مهم من استقامت مى يابد و اال بزودى عرضه هالك خواهم شد 
سلطان فرمود كه چون ما بنيت جهاد از غزنين بيرون آمده ايم مهم او را نيز فيصل دهيم آنگاه لشكر 

بواليت آن دابشليم كشيده و او را اسير كرده بدابشليم مرتاض سپرد و او معروض داشت كه در 
كيش ما قتل ملوك جايز نيست بلكه دستور چنانست كه هرگاه پادشاهى بسر ديگرى قدرت يابد 

در تحت تخت خود خانه تنك و تاريك ساخته و خصم را در آن محبس انداخته سوراخى 
بازگذارد و هرروز خوانى طعام بدانجا فرستد تا وقتى كه زمان حيات يكى از آن دو حاكم غالب 



يا مغلوب باتمام رسد و چون مرا حاال استطاعت نيست كه دشمن خود را بدين طريقه نگاه دارم 
توقع مينمايم كه مالزمان سلطان او بدار الملك غزنين برند و هرگاه مرا مكنتى پيدا شود بازفرستند 

و يمين الدوله اين ملتمس را نيز مبذول داشته رايت مراجعت بجانب غزنين برافراشت و دابشليم 
مرتاض در حكومت سومنات استقالل يافته بعد از چند سال رسوالن نزد سلطان فرستاد و خصم 
خود را طلب نمود و سلطان نخست در فرستادن آن جوان متردد گشت و آخر االمر بنابر اغواء 
بعضى از امراء آن دابشليم را تسليم فرستادگان دابشليم مرتاض نمود و چون ايشان او را بحدود 
سومنات رسانيدند دابشليم مرتاض فرمود كه زندان معهود را ترتيب كردند و بنابر قاعده كه در 
ميان ايشان متعارف بود خود باستقبال آن جوان از شهر بيرون آمد تا طشت و آفتابه خاصه را بر 

سرش نهاده او را در ركاب خويش بدواند و بآن زندان رساند و در اثناء راه بشكار اشتغال نموده 
آن مقدار بهر جانب تاخت كه حرارت هوا برو استيال يافت بعد از آن در سايه درختى باستراحت 

مشغول شده رومالى سرخ بر رو پوشيد درين حال بتقدير ايزد متعال طايرى سخت چنگال آن 
رومال را گوشت خيال كرده از هوا درآمد و چنگ در رومال زده اثر ناخن او بچشم دابشليم 

مرتاض رسيد بمثابه كه كور شد و چون اعيان هندوستان معيوبان را اطاعت نمى نمايند شورشى در 
ميان لشكريان افتاد درين اثناء آن دابشليم دررسيد و همه بر سلطنتش اتفاق كرده همان طشت و 

ابريق را بر سر دابشليم مرتاض نهادند و او را تا زندان معهود دوانيدند و دابشليم مرتاض آنچه 
درباره آن جوان انديشيده بود خود گرفتار گرديد و مضمون كلمه (من حفر بئر االخيه وقع فيه) 

 (تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء و تَنْزِع الْملْك ممنْ تَشاء و تُعزُّ منْ تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء بظهور انجاميد
 بثبوت پيوسته كه سلطان محمود در سنه عشرين و اربعمائه بِيدك الْخَيرُ إِنَّك على  كُلِّ شَي ء قَديرٌ)

خيال فتح عراق عجم كرده علم توجه بدانجانب مرتفع گردانيد و چون بحدود مازندران رسيد 
منوچهر بن قابوس بن وشمگير بخدمت شتافته پيشكشهاى مناسب كشيد در آن اثناء حاكم عراق 
مجد الدولة بن فخر الدوله رسولى نزد يمين الدوله فرستاده از امراء خود شكايت نمود و سلطان 

سپاهى بطرف رى روان كرده مجد الدله بلشكر غزنين پيوست و امير آن جنود مجد الدوله را 
گرفته سلطان محمود بنفس نفيس برى رفت و مجد الدوله را بمجلس خود طلبيده پرسيد كه 

 شاهنامه خوانده و تاريخ 
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طبرى مطالعه نموده جواب داد بلى آنگاه گفت شطرنج باخته گفت آرى سلطان گفت در آن 
كتب هيچ جا نوشته اند كه دو پادشاه در يك ملك سلطنت كرده اند و در بساط شطرنج در يك 
خانه دو شاه مشاهده فرموده اى گفت نى سلطان فرمود كه پس ترا چه چيز بران داشت كه زمام 

اختيار خود را بكسى دهى كه از تو قوت بيشتر دارد آنگاه مجد الدوله را با پسر و نواب مقيد 
بغزنين فرستاد و حكومت آن سرزمين را بولد خود مسعود داده عنان بصوب دار الملك انعطاف 

 داد

 ذكر شمه اى از معارضات مسعود با پدر و بيان انتقال محمود بعالم ديگر

مورخان حميده آثار و مؤلفان سعادت شعار آورده اند كه سلطان محمود ولد كهتر خود محمد را از 
مسعود دوستر ميداشت بنابرآن منصب واليت عهد را باو تفويض نمود و قبل از فتح عراق روزى از 
مسعود پرسيد كه بعد از فوت من با برادر خود چگونه معيشت خواهى كرد مسعود جواب داد كه 

آن نوع كه تو با برادر خود معاش كردى و قضيه محمود و برادرش اسمعيل سبق ذكر يافت احتياج 
بتكرار نيست و غرض از عرض اين سخن آنكه محمود چون آن سخن را از مسعود شنود بخاطرش 

خطور نمود كه مسعود را از دار الملك غزنين دور اندازد تا بعد از فوت او بين االخوين آتش 
جنگ و شين اشتعال نيابد بنابرآن مرتكب سفر عراق گرديد و چون آن واليت را بحيز تسخير 

درآورد بمسعود عنايت كرد و او را گفت كه ترا سوگند بايد خورد كه پس از فوت من متعرض 
برادر خود محمد نشوى مسعود گفت من وقتى اين سوگند خورم كه تو از من بيزار شوى محمود 

فرمود كه اى فرزند چرا امثال اين سخنان ميگوئى مسعود جواب داد كه اگر من فرزند تو باشم 
هرآينه در اموال و خزاين تو مرا حقى باشد محمود گفت كه حقوق ترا برادرت بتو ميرساند تو 

قسم ياد كن كه با او در مقام مقاتله نيائى و خصومت و لجاج ننمائى مسعود گفت اگر او بيايد و 
سوگند خورد كه متروكات تو و حقوق مرا برحسب شريعت غرا بمن رساند من نيز سوگند خورم 
كه با او مخالفت نكنم اكنون او در غزنين و من در رى اين امر چگونه تمشيت پذيرد و مسعود از 
غايت جبروت و حرص باحراز مزخرفات دنيوى جسارت نموده با پدر مانند اين درشتيها كرد و 

سلطان او را وداع فرموده روى بجانب غزنين آورد و بعد از وصول بمرض سل يا سوء القنيه على 
اختالف القولين گرفتار گشت و پهلو بر بستر ناتوانى نهاده در روز پنج شنبه بيست و سيم ربيع 



االخرى سنه احدى و عشرين و اربعمائه درگذشت جنازه او را در شبى كه باران مى باريد برداشتند 
 و در قصر فيروزه غزنين مدفون گردانيدند
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گفتار در بيان مجملى از حال جمعى كه وزارت سلطان محمود غزنوى نمودند و ذكر زمره اى از 
 فضالء و شعرا كه با آن پادشاه مظفرلوا معاصر بودند

باتفاق مورخان نخستين كسى كه وزارت سلطان محمود بن سبكتكين كرد ابو العباس فضل بن 
احمد االسفراينى بود و ابو العباس در اوايل حال بكتابت و نيابت فايق كه در سلك امراء سالطين 
سامانى انتظام داشت قيام مينمود و چون آفتاب اقبال از فايق بسرحد زوال رسيد خود را بمالزمت 

امير سبكتكين رسانيد و بر مسند وزارت نشسته پس از فوت سبكتكين سلطان محمود نيز آن 
منصب را بوى مسلم داشت و جمال حال ابو العباس اگر چه از حليه فضل و ادب و تبحر در لغت 

عرب عارى بود اما در ضبط امور مملكت و سرانجام مهام سپاهى و رعيت يد بيضا مى نمود و چون 
مدت دهسال از وزارت ابو العباس درگذشت اختر طالعش از اوج اقبال بحضيض وبال انتقال كرده 

معزول گشت بعضى از مورخان سبب عزل او را چنين گفته اند كه سلطان محمود را بغالمان 
زهره جبين ميل تمام بود و فضل بن احمد درين معنى بمقتضاى كلمه (الناس على دين ملوكهم) 

عمل مينمود و فضل در ناحيتى از واليات تركستان خبر غالمى پرى پيكر شنيده يكى از معتمدان را 
بدان صوب گسيل كرد تا آن غالم را خريده در كسوت عورات بغزنين رسانيد و سلطان كيفيت 
واقعه را از غمازى شنوده كس نزد وزير فرستاد و غالم تركستان را طلب نمود و ابو العباس زبان 
بانكار گشود و يمين الدوله بهانه برانگيخت و ناخبر بخانه وزير تشريف برد و فضل بلوازم نياز و 
نثار پرداخته در آن اثنا آن مشترى سيما بنظر محمود غزنوى درآمد و محمود آغاز عربده كرده 

باخذ و نهب اموال وزير فرمان فرمود و مقارن آن حال رايات ظفرمآل بجانب هندوستان در 
حركت آمد و بعضى از امراء بدسگال بطمع اخذ مال ابو العباس را آن مقدار شكنجه كردند كه 

بجوار مغفرت ايزد متعال انتقال نمود در جامع التواريخ جاللى مسطور است كه ابو العباس 
اسفراينى پسرى داشت حجاج نام كه در كسب فضايل نفسانى سرآمد افاضل آن زمان بود و اشعار 



عربى در غايت بالغت نظم ميفرمود و دخترى نيز داشت كه در علم حديث مهارت بى نهايت پيدا 
 كرد چنانچه بعضى از محدثان از وى حديث روايت نموده اند و الّله تعالى اعلم بصحته 

احمد بن حسن ميمندى بعد از فوت ابو العباس وزير سلطان محمود غزنوى گشت و احمد برادر 
رضاعى و هم سبق سلطان بود و پدرش حسن در زمان امير سبكتكين در قصبه بست بضبط اموال 
ديوانى قيام مينمود و آنكه بين الناس اشتهار يافته كه حسن در سلك وزراء سلطان محمود انتظام 

داشته عين غلط و محض خطاست و نزد علماء فن تاريخ اين خبر بى اصل و نامعتبر القصه چون 
احمد بن حسن بحسن خط و جودت عبادت و كثرت فضيلت اتصاف داشت در اوايل حال 

 صاحب ديوان انشا و رسالت گشت و جذبات التفات سلطان 
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او را از درجه بدرجه ترقى ميداد تا منصب استيفاء ممالك و شغل عرض عساكر ضميمه مهم 
مذكوره شد و بعد از چندگاه ضبط اموال بالد خراسان باشتغال سابقه انضمام يافت و آن جناب 

كما ينبغى از عهده سرانجام آن مهام بيرون آمد و چون مشرب عذب سلطان بابو العباس اسفراينى 
سمت تكدر پذيرفت زمام امور وزارت من حيث االستقالل در كف كفايت آن خواجه 

ستوده خصال قرار گرفت و مدت هيجده سال بتمشيت مهمات ملك و مال پرداخت و بعد از آن 
جمعى از امراء بزرگ مانند التونتاش حاجب و امير على خويشاوند در مجلس سلطانى زبان بغيبت 
و بهتان آن منبع فضل و احسان گشادند و آن سخنان مؤثر افتاده محمود رقم عزل بر ناصيه احوال 

احمد كشيد و او را بيكى از قالع بالد هند فرستاده محبوس گردانيد و چون سلطان محمود بجهان 
جاودان خراميد و پسرش سلطان مسعود بر مسند سلطنت غزنين متمكن گرديد احمد بن حسن را از 

آن قلعه بيرون آورده بار ديگر وزير ساخت و آن وزير صايب تدبير بسرانجام مهام ملك و مال 
 ميپرداخت تا در شهور سنه اربع و عشرين و اربعمائه بعالم آخرت شتافت 

ابو على حسن بن محمد بحسنك ميكال اشتهار داشت و او از مبادى ايام صبى و اوايل اوقات 
نشوونما در مالزمت سلطان محمود غزنوى بسر ميبرد و بحدت طبع و جودت ذهن و طالقت گفتار 

و محاسن كردار موصوف و معروف بود و سلطان محمود بعد از عزل احمد بن حسن او را به 
منصب وزارت تعيين فرمود و حسن تا آخر اوقات حيات سلطان بدان امر اشتغال داشت و در ايام 



دخل خود نقش درايت و كفايت بر صفحات روزگار مينگاشت مورخان سخن دان از حسنك 
نكات شيرين روايت كرده اند و حكايات رنگين بقلم درآورده از جمله آنكه در روضة الصفا 

مسطور است كه در آن زمان كه سلطان محمود در مالزمت امير سبكتكين متوجه دفع ابو على 
سيمجور بود در يكى از منازل شنود كه درين نواحى درويشى است بصفت زهد و عبادت 

موصوف و باظهار كرامات و خوارق عادات معروف و او را زاهد آهوپوش ميگويند و چون 
سلطان نسبت بدرويشان و گوشه نشينان ارادت بى نهايت داشت ميل مالقات زاهد نمود و با حسنك 
ميكال كه منكر آن طايفه بود گفت كه هرچند ميدانم كه ترا بصوفيه و ارباب رياضت الفتى نيست 
ميخواهم كه در زيارت زاهد آهوپوش با من موافقت كنى حسنك انگشت قبول بر ديده نهاده در 

ركاب سلطان روا نشد و سلطان بنياز تمام با زاهد مالقات نموده درويش زبان به بيان سخنان 
تصوف آميز گشاد و از استماع آن سخنان عقيده سلطان نسبت بزاهد زايد شده گفت از نقد و 

جنس هرچه مطلوب خدام باشد خازنان تسليم نمايند زاهد دست در هوا برده مشتى زر مسكوك 
بر كف سلطان نهاده گفت هركه از خزانه غيب امثال اين نقود تواند گرفت بمال مخلوق چه 

احتياج داشته باشد محمود آن معنى را حمل بر كرامات كرده تنگجات را بدست حسنك ميكال 
داد و حسنك در آنها نگريسته ديد كه همه مسكوك بسكه ابو على سيمجور است و چون از نزد 

 زاهد بيرون آمدند سلطان حسنك را گفت كه امثال اين خوارق عادات را انكار نتوان نمود
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حسنك جواب داد كه بنده منكر كرامات اوليا نيستم اما مناسب نمى نمايد كه شما بحرب كسى 
رويد كه در غيب سكه بنام او ميزنند و سلطان از حقيقت اين سخن پرسيده حسنك تنگجات 

مذكوره را بوى نمود و سلطان محمود را نظر بر سكه ابو على افتاده منفعل گشت و مآل حال امير 
حسنك در اثناء ذكر سلطان مسعود مذكور خواهد شد الجرم درين مقام عنان بيان بصوب ذكر 

شمه از احوال بعضى از فضالء شعرا كه معاصر آن پادشاه سعادت انتما بودند انعطاف يافته سمت 
تحرير مى يابد كه از جمله اكابر زمان سلطان سلطان محمود يكى يمينى است كه تاريخ يمينى در 
ذكر آثار آل سبكتكين از مؤلفات اوست و آن كتاب را ابو الشرف ناصر بن ظفر بن سعد المنشى 

الجربادقانى ترجمه نموده و حاال آن ترجمه در ميان مردم اشتهار دارد و ديگرى از افاضل آن زمان 



عنصريست و او مقدم شعراء عصر خود بوده و او پيوسته در مدح سلطان محمود قصايد و قطعات 
 نظم مينمود و اين قطعه از آن جمله است كه قطعه 

 تو آن شاهى كه اندر شرق و در غرب 
 

 جهود و گبر و ترسا و مسلمان 

 همى گويند در تسبيح و تهليل 
 

 كه يا رب عاقبت محمود گردان 

گويند كه عنصرى را مثنويات در مدح سلطان محمود بسيار بوده است و از جمله كتبى كه بنام    
سلطان محمود تمام كرده يكى كتاب وامق و عذراست و حاال از آن اثرى پيدا نيست و ديگرى از 

شعرا كه در سلك مداحان سلطان محمود منتظم بود عسجدى است و عسجدى در اصل از مرو 
 است و در وقت فتح سومنات قصيده در مدح سلطان حميده صفات گفته كه مطلعش اينست مطلع 

 تا شاه خورده بين سفر سومنات كرد
 

 كردار خويش را علم معجزات كرد

و ديگرى از شعراء زمان سلطان محمود فرخى است از فواضل انعامات سلطان مال فراوان جمع    
آورده عزيمت سمرقند نمود و چون نزديك بدان بلده رسيد قطّاع الطريق سر راه بر وى گرفته 

هرچه داشت غارتيدند و او بسمرقند درآمده خود را بر كسى ظاهر نساخت و بعد از روزى چند اين 
 قطعه گفته علم مراجعت برافراخت قطعه 

 همه نعيم سمرقند سربسر ديدم 
 

نظاره كردم در باغ و راغ و وادى و 
 دشت 

 چو بود كيسه و جيب من از درم خالى 
 

 دلم ز صحن امل فرش خرمى بنوشت 

 بسى ز اهل هنر بارها بهرشهرى 
 

 شنيده بودم كوثر يكست و جنت هشت 

 هزار كوثر ديدم هزار جنت بيش 
 

ولى چه سود چو لب تشنه باز خواهم 
 گشت 

 چو ديده نعمت بيند بكف درم نبود
 

 چو سر بريده بود در ميان زرين طشت 

و از جمله شعراء زمان سلطان محمود ديگرى فردوسى بود و هو ابو القاسم حسن بن على الطوسى    
حكايت مشهور است و در كتب فضال مسطور كه فردوسى در اوايل حال بدهقنت اشتغال مينمود 
نوبتى بر وى تعدى رفته بقصد تظلم روى بغزنين كه دار الملك سلطان محمود بود آورد و چون 

بظاهر آن بلده رسيد در باغى سه كس ديد كه با يكديگر نشسته اند و بعشرت مشغولى دارند 
دانست كه از مالزمان آستان سلطان اند با خود گفت كه پيش ايشان روم و شمه اى از مهم خود 



بگويم شايد فايده بر آن مترتب شود چون بآن منزل كه عنصرى و عسجدى و فرخى نشسته بودند 
 رسيد آن 
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جماعت از وى متوحش شدند كه مجلس ما را منغص خواهد ساخت و باهم گفتند مناسب آنست 
كه چون اين شخص ببايد گوئيم كه ما شاعران سلطانيم و با كسى كه شاعر نباشد صحبت 

نمى داريم و سه مصراع بگوئيم كه رابع نداشته باشد اگر رابع را بگويد با وى مصاحبت نمائيم و اال 
فال و چون فردوسى بمجلس ايشان درآمد آنچه با خود مخمر ساخته بودند باو ظاهر نمودند گفت 

مصراعهاى خود را بخوانيد عنصرى گفت چون عارض تو ماه نباشد روشن عسجدى گفت مانند 
رخت گل نبود در گلشن فرخى گفت مژگانت گذر همى كند از جوشن و چون فردوسى اين 

مصراع شنيد بر بديهه گفت مانند سنان كيو در جنگ پشن شعرا از وى متعجب شدند و از قصه 
گيو و پشن استفسار نمودند فردوسى آن حكايت را شرح كرد و بآن ترتيب بمجلس سلطان رسيده 
منظور عنايت نظر گشت و محمود او را گفت كه مجلس ما را فردوس ساختى بدانجهت فردوسى 
تخلص نمود و بعد از چندگاه بنظم شاهنامه مأمور شده هزار بيت گفت و نزد سلطان محمود برد و 

سلطان زبان بتحسين او گشاده هزار دينار صله داد و چون فردوسى از نظم فارغ گشت آن كتابرا 
كه شصت هزار بيت است بنظر سلطان رسانيد و بدستور اول در برابر هربيتى يكدينار طمع داشت 

بعضى از حاسدان دون همت آغاز خباثت كرده بعرض رسانيد كه شاعرى چه قدر آن دارد كه باين 
عطيه فراوان سرافراز گردد و صله او را بر شصت هزار درم قرار دادند و در وقتى كه فردوسى از 

حمام بيرون آمده بود آن دراهم را پيش او آوردند از اين معنى بغايت برنجيد و بيست هزار درم را 
بفقاعى داد كه جهة او فقاع آورده بود و بيست هزار ديگر را بهمان كسان كه حامل زر بودند 

ارزانى فرمود و قرب چهل بيت در مذمت سلطان گفته در اول يا آخر شاهنامه نوشته از غزنين به 
طرف طوس گريخت و چون چندگاه برين قضيه بگذشت روزى در شكارگاه احمد بن حسن 

ميمندى تقريبى يافته بيتى چند از شاهنامه بخواند سلطانرا آن ابيات بغايت مستحسن نموده پرسيد 
كه اين اشعار كيست جواب داد كه نتيجه طبع فردوسى است و سلطان از تقصيرى كه درباره آن 
شاعر بى نظير كرده بود پشيمان شده فرمان فرمود تا شصت هزار دينار با خلعتهاى خاص بطوس 

برند و فردوسى را عذرخواهى نمايند در بهارستان مسطور است كه چون آن عطيه را از يك 



دروازه طوس درآوردند از دروازه ديگر تابوت فردوسى را بيرون بردند و از وى وارث يك دختر 
مانده بود پس فرستادگان سلطان آن مال خطير را بر وى عرض كردند از غايت علو همت قبول 

ننمود و گفت مرا آنقدر نعمت هست كه تا آخر عمر كفايت باشد احتياج باين زر ندارم و 
گماشتگان سلطان از آن وجه رباطى در نواحى طوس تعمير نمودند افضل االنامى موالنا نور الدين 

 عبد الرحمن جامى در آخر اين حكايت نوشته كه قطعه 
خوش است قدر شناسى كه چون 

  خميده سپهر
 سهام حادثه را كرد عاقبت قوسى 

 برفت شوكت محمود و در زمانه نماند
 

 جز اين فسانه كه نشناخت قدر فردوسى 

 وفات فردوسى بقول صاحب گزيده در سنه سته عشر و اربعمائه واقع بود و العلم عند الّله الودود   

 390، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر سلطنت محمد بن سلطان محمود غزنوى 

چون دست يمين الدوله محمود از تصرف در امور دنيوى كوتاه گشت پسرش محمد بموجب 
وصيت افسر سلطنت بر سر نهاد و بدستور زمان محمود منصب وزارترا بامير حسنك ميكال داد و 

سلطان مسعود در همدان از رحلت پدر وقوف يافته بصوب خراسان شتافت و نامه ببرادر نوشت 
مضمون آنكه من بدان واليت كه پدر بتو عنايت كرد طمع ندارم اما بايد كه نام من در خطبه مقدم 

مذكور شود و محمد جوابى درشت گفته بتهيه اسباب قتال اشتغال نمود و هرچند جمعى از 
دولت خواهان سعى كردند كه ميان برادران صلح بوقوع پيوندد بجائى نرسيده محمد اصال تنزل 

نكرد و عم خود يوسف بن سبكتكين را مقدمه سپاه گردانيده روى براه آورد و در غره ماه مبارك 
رمضان سنه احدى و عشرين و اربعمائه در تكيناباد كه بحقيقت نكبت آباد بود فرود آمده ماه صيام 

را در آنمقام بپايان رسانيد و در روز عيد بيجهتى كاله از سر پادشاه افتاده مردم اين صورترا بفال بد 
داشتند و در شب سيوم شوال امير على خويشاوند و يوسف بن امير سبكتكين با جمعى اتفاق نموده 

رايت مخالفت برافراختند و بهوادارى مسعود گرد خرگاه محمد را فروگرفته او را از آنجا بيرون 
آوردند و بقلعه تكيناباد برده محبوس كردند آنگاه اركان دولت محمودى باستقبال مسعود شتافتند 
و امير حسنك در نيشابور بدرگاه مسعود رسيده چون چشم پادشاه بر وى افتاد فرمود تا از حلقش 



آويختند زيرا كه بسمع مسعود رسانيده بودند كه حسنك روزى بر سر ديوان سلطان محمد گفته 
بود كه هرگاه مسعود پادشاه شود حسنك را بر دار بايد كشيد و على خويشاوند و يوسف بن 

سبكتكين در بلده هراة بمالزمت سلطان مسعود رسيده يوسف محبوس و على خويشاوند مقتول 
گرديد و مسعود بر جناح استعجال بغزنين رفته محمد را كه در قلعه تكيناباد محبوس بود ميل كشيد 

و از تاريخ گزيده بخالف روايتى كه مرقوم شد چنان مستفاد ميگردد كه قبل از آنكه ديده دولت 
محمد بميل جفاى برادر كور شود چهار سال پادشاهى كرد و در زمان استيالء مسعود بر مملكت نه 

سال در حبس اوقات گذرانيده بعد از قتل مسعود يكسال ديگر فرمان فرما بود و در سنه اربع و 
 ثالثين و اربعمائه بحكم مودود بن مسعود كشته گشت 

 ذكر سلطان مسعود بن يمين الدوله محمود

لقب سلطان مسعود بقول بعضى از مورخان ناصر الدين بود و بزعم حمد الّله مستوفى نصير الدوله و 
او بعد از ميل كشيدن برادر در دار الملك غزنين افسر پادشاهى بر سر نهاده منصب وزارت را 

باحمد بن حسن ميمندى داد و بتمهيد مبانى عدل و انصاف پرداخته ابواب انعام و احسان بروى 
روزگار علما و فضال بازگشاد در ايام دولت مسعود در اطراف ممالك بقاع خير مانند مساجد و 

مدارس و خوانق بنا يافت و او هرسال غزو كفار هند را پيش نهاد همت بلندنهمت ساخته بدان ديار 
 مى شتافت بنابرآن سلجوقيان فرصت يافته از آب آمويه 
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عبور كردند و قوى حال شده باندك زمانى خطه خراسانرا در حيز تسخير آوردند و مسعود در 
اوقات كامرانى كرت ديگر عزم بالد هند كرده در وقتى كه از آب سند بگذشت بسبب مخالفت 

نوشتكين و پسر على خويشاوند و ولد يوسف بن سبكتكين بر دست برادر خود محمد مكحول 
گرفتار گشت و در قلعه گيرى محبوس شده در سنه ثالث و ثالثين و اربعمائه بقتل رسيد مدت 

 سلطنتش نزديك بدوازده سال كشيد

گفتار در بيان مجملى از وقايع ايام سلطنت سلطان مسعود و بيان آنكه اسر و قتل او بر چه نهج روى 
 نمود



در شهور سنه اثنى و عشرين و اربعمائه كه مسعود بن محمود غزنوى بر مسند فرمان فرمائى متمكن 
گشت ابو سهل حمدومى؟؟؟ را بضبط واليات عراق نامزد فرمود و منشورى نوشته حكومت 

اصفهانرا بعالء الدوله جعفر بن كاكويه تفويض نمود و اين عالء الدوله پسر خال مجد الدوله بن 
فخر الدوله ديلمى بود و بلغت ديلم خال را كاكويه گويند و اين كاكويه در بدايت حال بنيابت 

مسعود در حكومت عراق دخل فرمود و آخر االمر دم از استقالل زد و در سنه ثالث و عشرين و 
اربعمائه التونتاش حاجب بموجب فرموده مسعود بكين على تكين كه بر سمرقند و بخارا استيال 

يافته بود از خوارزم عزيمت ماوراء النهر نمود و در حدود بلخ پانزده هزار نفر از لشگر غزنين بوى 
پيوسته التونتاش از آب آمويه عبور كرد و نخست بجانب بخارا رفته بعد از تسخير آن بلده روى 

بسمرقند نهاد و على تكين بعزم رزم و كين از شهر بيرون آمده موضعى را لشگرگاه ساخت كه در 
يك طرفش روداب بود و درخت بسيار و بر ديگر جانبش كوهى در رفعت مانند سپهر دوار و 

چون التونتاش بدانجا رسيد آتش پرخاش اشتعال يافته در اثناء گيرودار جمعى از مردم على تكين 
از منزلى كه در كمين نشسته بودند بيرون آمدند و بر سپاه خوارزم تاخته زخمى گران بر دست 

التونتاش زدند و آن پهلوان كيفيت حال را نهان داشته آنمقدار تجلد نمود كه بسيارى از لشگريان 
على تكين كشته گشته بقية السيف را بجنگل گريزانيد و چون شب شد التونتاش امرا و سرداران 

سپاه را طلبيد و زخم خود را ظاهر گردانيد و گفت نجات من از اين جراحت ممكن نيست اكنون 
شما چاره كار خود كنيد و آنجماعت همانشب قاصدى نزد على تكين فرستاده مصالحه نمودند و 
بجانب خراسان بازگشته روز ديگر التونتاش وفات يافت و پسرش هارون قايم مقام شد و در سنه 

اربع و عشرين و اربعمائه خواجه حميده صفات احمد بن حسن ميمندى بعالم آخرت انتقال نمود و 
مسعود ابو نصر احمد بن محمد بن عبد الصمد را كه صاحب ديوان هارون بن التونتاش بود از 

خوارزم طلبيده امر وزارت را باو تفويض فرمود و احمد بن محمد تا آخر ايام حيات مسعود بلوازم 
آن منصب اشتغال داشت و در خالل اين احوال سلجوقيان از جيحون گذشته در نواحى؟؟؟ و 

ابيورد منزل گزيدند و پس از انقضاء اندك زمانى قوت يافته آغاز مخالفت مسعود كردند و در 
 سنه ست و عشرين و اربعمائه سلطان 
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مسعود لشكر بطرف جرجان و طبرستان كشيد و بدانجهت عمال او كه در عراق بر سر اعمال بودند 
مستظهر گشته ابو سهل حمدوى كه حاكم رى بود سپاهى فرستاد تا اهالى قم و ساوه را كه پاى در 

ميدان عصيان نهاده بودند باطاعت و فرمان بردارى درآوردند و سلطان مسعود از جرجان بغزنين 
مراجعت نموده عزيمت ديار هند فرمود بعضى از امرا و اركان دولت عرضه داشتند كه مناسب 

آنست كه نخست بخراسان رفته دفع سلجوقيان كنيم مسعود اين سخن را بسمع رضا نشنود و 
بجانب هندوستان شتافته در مدت غيبت او سلجوقيان مكنت تمام پيدا كرده و عالء الدولة بن 

كاكويه نيز ياغى شده ابو سهل حمدوييرا از رى بيرون تاخت و مسعود در سنه ثمان و عشرين و 
اربعمائه از آن سفر بازآمده چون از استيالء اعدا وقوف يافت از يورش هندوستان پشيمان شد و 

بعد از تهيه اسباب قتال ببلخ رفته مردم آنجائى عرضه داشتند كه بورتكين در غيبت رايت ظفرقرين 
چندين كرت از آب گذشته است و دست بقتل و غارت دراز كرده مسعود گفت در اين زمستان 
دفع او كنيم و در اوايل فصل بهار باستيصال سلجوقيان پردازيم امرا و نواب در فغان آمده گفتند 

مدت دو سالست كه سلجوقيان از واليت خراسان مال ميستانند و مردم دل بر حكومت ايشان 
نهاده اند اول بدفع آنجماعت بايد پرداخت آنگاه سرانجام مهام ديگر را پيش نهاد همت ساخت و 

 يكى از شعراء در آن وال اين قطعه در سلك نظم كشيده و بعرض سلطان مسعود رسانيد قطعه 
 مخالفان تو موران بدند و مار شدند

 
 برآر از سر موران مار گشته دمار

 مده زمان شان زين پيش و روزگار مبر
 

 كه اژدها شود ار روزگار يابد مار

و چون كوكب طالع مسعود بحدود نحوس رسيده بود بدان سخنان التفات ننمود و از آب گذشته    
متوجه جانب بورتكين شد و در آن زمستان در ماوراء النهر برف و باران فراوان باريده مشقت 

بى پايان شامل حال غزنويان گشت و در خالل آن احوال داود سلجوقى بخيال جدال از سرخس 
بصوب بلخ توجه نمود الجرم مسعود طبل مراجعت كوفته بورتكين از عقب سپاه غزنين درآمد و 
اسبان و شتران خاصه مسعود را بغارت برده بى ناموسى تمام بغزنويان رسيد و مسعود بعد از وصول 

بدار الملك خود بتدارك اختالل احوال ابطال رجال پرداخته متوجه سلجوقيان گرديد و چند 
نوبت بين الجانبين محاربت دست داد و باالخره مسعود منهزم بغزنين رفت و در آن سرزمين بعضى 
از امرا و اركان دولت را ببهانه آنكه در جنگ سستى كرده اند بقتل رسانيده پسر خويش مودود را 

با فوجى از لشكر ببلخ فرستاد و خود با محمد مكحول و اوالد او احمد و عبد الرحمن و عبد 
الرحيم بطرف هندوستان در حركت آمد بخيال آنكه زمستان آنجا بسر برد و در بهار متوجه دفع 



سلجوقيان گردد و چون مسعود از آب سند عبور نمود و هنوز احمال و اثقال او در اين طرف رود 
بود نوشتكين باتفاق جمعى از غالمان خاصه خزانه را غارت كرده محمد مكحول را بپادشاهى 

 برداشتند و بر روايت حمد الّله مستوفى او را بر فيلى نشانده گرد معسكر
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 و مسعود بعد از استماع اين خبر گريخته پناه برباطى برد و جمعى از عاصيان او را »1 «برآورده اند
گرفته بنظر محمد آوردند و محمد برادر را با متعلقان در قلعه گيرى بازداشته امر سلطنت را به پسر 

خود احمد گذاشت آنگاه احمد كه دماغش مخبط بود بيرخصت پدر در مصاحبت ولد يوسف بن 
سبكتكين و پسر على خويشاوند بقلعه رفته در سنه ثلث و ثلثين و اربعمائه آن پادشاه افاضل پناه را 
بقتل رسانيد و از جمله فضالء شيخ ابو ريحان محمد بن احمد خوارزمى منجم كه كتاب التفهيم 

فى التنجيم و قانون مسعودى از جمله مولفات اوست و قاضى ابو محمد ناصحى مصنف كتاب 
مسعودى در فقه مذهب امام ابو حنيفه رحمه الّله با سلطان مسعود معاصر بودند و بنام او آن كتب را 

 تأليف نمودند

 ذكر سلطنت شهاب الدوله مودود بن مسعود بن سلطان محمود

چون مودود كه در قبة االسالم بلخ بود خبر قتل مسعود شنود با جنود ظفرورود متوجه دار الملك 
غزنين گشت و محمد نيز از حدود سند بنواحى آن واليت شتافته ميان عم و برادرزاده نايره قتال 

اشتعال يافت و نسيم نصرت بر پرچم علم مودود وزيده محمد با اوالد و پسر على خويشاوند و 
نوشتكين بلخى كه سرمايه فتنه و فساد بود در پنجه تقدير اسير گرديد و تمامى ايشان بقتل رسيدند 

مگر عبد الرحيم بن محمد سبب نجاتش آنكه در آن زمان كه مسعود محبوس بود روزى عبد 
الرحيم با برادر خود عبد الرحمن نزد مسعود رفت و عبد الرحمن بدست بى ادبى كاله از سر مسعود 

برگرفت و عبد الرحيم آنرا از دست برادر ستانده بر سر عم نهاد و عبد الرحمن را سرزنش كرده 
زبان بدشنامش بگشاد القصه چون مودود از قاتالن پدر انتقام كشيد در آنموضع كه او را صورت 

نصرت روى نموده بود قريه و رباطى ساخته آنرا موسوم بفتح آباد گردانيد و بغزنين شتافته بساط 
عدل و داد مبسوط ساخت و در ممالك غزنين و قندهار و بعضى از بالد هند رايت ايالت 

برافراخت اما در ايام دولت محمود ممالك خراسان همچنان در تصرف سلجوقيان بود و او را پيكر 



ظفر بر آن طايفه روى ننمود و مودود چون هفت سال پادشاهى كرد در عشرين رجب سنه احدى 
و اربعين و اربعمائه روى بعالم عقبى آورد وزارتش در اوايل تعلق بوزير پدرش احمد بن محمد بن 

 عبد الصمد ميداشت و در اواخر عبد الرزاق بن احمد ميمندى علم وزارت برافراشت 

______________________________ 
) واضح باد كه از تاريخ مرات مستفاد ميگردد كه مسعود در هندوستان فى سنه احدى و ثلثين و 1(

اربع مائه بدست احمد بن محمد مكحول كشته گرديد و در تاريخ ديگر بنظر درآمده كه مسعود 
 فى سنه اثنى و ثلثين و اربعمائه بقتل رسيد و العلم عند الّله الحميد المجيد حرره محمد تقى التسترى 
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 گفتار در بيان مخالفت محدود با مودود و ذكر مجملى از وقايع كه در آن ايام روى نمود

روات اخبار آورده اند كه سلطان مسعود در اواخر ايام دولت پسر خود مجدود را بفتح بعضى از 
بالد سند مامور گردانيده بود و او ملتان و چند شهر ديگر را بحيز تسخير درآورده لشكرى قوى 

داشت و چون مسعود بقتل رسيد و مجدود از آن واقعه آگاه گرديد داعيه استقالل كرده بخار 
پندار بكاخ دماغش تصاعد نمود و مودود آنخبر شنوده لشكرى جهت اطفاء آتش فتنه مجدود 
نامزد فرمود و مجدود نيز با سپاهى نامحدود از موضع خود در حركت آمده قريب بعيد بالهور 

رسيد و در آن منزل بمراسم عيد اضحى قيام نموده صباح سيم عيد مقربان درگاه او را در خرگاه 
مرده يافته و حقيقت آن حال بوضوح نه پيوست و بعد ازين واقعه از بالد هند آن قدر كه بمسعود 
متعلق بود بحوزه ديوان مودود درآمد و ملوك ماوراء النهر نيز نسبت باو اظهار انقياد كردند اما 
سلجوقيان بدستور معهود دم از خالف و عناد ميزدند و در سنه خمس و ثلثين و اربعمائه مودود 

سپاه رزم خواه با حاجب خويش بجانب خراسان فرستاد و از طرف سلجوقيان سلطان الپ ارسالن 
در برابر آمده غزنويانرا منهزم گردانيد و هم در اين سال فوجى از تراكمه سلجوقى تاخت بنواحى 
گرمسير آوردند و مودود لشكرى بدفع ايشان نامزد كرده بين الجانبين حربى صعب روى نمود و 

غزنويان ظفر يافته بسيارى از سلجوقيان اسير و دستگير گشتند و در همين سال بعضى از حكام 
حدود هندوستان با پنج هزار سوار پياده بالهور آمده آن بلده را محاصره نمودند و مسلمانان كه در 
آن شهر بودند قاصدى نزد مودود فرستاده استمداد فرمودند الجرم مودود لشكرى بدانجانب گسيل 



كرد اما قبل از وصول آن سپاه بالهور اختالف در ميان كفار پيدا شده بعزم ديار خود روى نهادند 
و مردم الهور ايشانرا تعاقب نموده هندوان پناه بكوهى رفيع وسيع بردند و سپاه الهور آن جبل را 
احاطه كرده بعد از اظهار آثار تجلد و اقتدار هندوان امان طلبيدند و الهوريان ايشانرا ايمن كردند 

بدان شرط كه هرقلعه كه در بالد هند در تصرف ايشان باشد بمسلمانان باز گذارند و بواسطه وقوع 
اين فتح مبين ساير حكام بالد هند مجددا نسبت بمودود در مقام فرمان بردارى آمدند نقلست كه 
چون مدت دو سال از سلطنت مودود درگذشت ابو نصر احمد بن محمد الوزير بنابر قصد بعضى 

از اركان دولت مؤاخذ و مقيد گشت و در محبس شربتى مسموم خورده فوت شد آنگاه طاهر 
  بر مسند امارت نشسته بسبب ضعف راى »1 «مستوفى 

______________________________ 
) در تاريخ فرشته بنظر رسيده كه خواجه طاهر وزير فى سنه سته و ثالثين و اربعمائه وفات يافت 1(

 و پس از فوت وى خواجه ابو الفتح عبد الرزاق بمنصب وزارت رسيد حرره محمد تقى التسترى 
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و سوء تدبير بعد از دو ماه از آن مهم استعفا نمود و عبد الرزاق بن احمد ميمندى از غايت 
دولتمندى بتعهد آن منصب سرافراز شد و تا آخر ايام مودود بدان امر اشتغال داشت و در اواسط 

رجب سنه احدى و اربعين و اربع مائه مودود با جنود نامعدود بعزم رزم سلجوقيان از غزنين بيرون 
آمده در منزل اول برنج قولنج گرفتار گشت و عبد الرزاق بن احمد را با لشكر بيكران بصوب 

سيستان كه در تصرف سلجوقيان بود فرستاده بغزنين مراجعت نمود و هم در آن ايام از عالم رحلت 
 فرمود

ذكر سلطنت مسعود بن مودود و على بن مسعود و عبد الرشيد و بيان آنچه از طغرل كافرنعمت 
 نسبت بغزنويان بوقوع انجاميد

چون مودود رخت سفر آخرت بربست پسرش مسعود بموجب وصيت پدر بر تخت سلطنت 
نشست اما چون او در صغر سن بود از عهده امر پادشاهى بيرون نتوانست آمد و اركان دولت بعد 

از انقضاء يك ماه مسعود را خلع نموده بر حكومت عمش على بن مسعود بن محمود اتفاق كردند 



و او را بهاء الدوله لقب نهادند و مدت فرمان فرمائى على قرب دو سال امتداد يافته بعد از آن 
بواسطه خروج عبد الرشيد از غزنين فرار نمود و اين عبد الرشيد بروايت روضة الصفا پسر مسعود 

بن سلطان محمود بود و بقول صاحب گزيده ولد سلطان محمود بن سبكتكين و ابو منصور كنيت 
داشت او را بحسب لقب مجد الدوله ميگفتند و عبد الرشيد بفرمان مودود در قلعه كه در ميان بست 

و غزنين است محبوس بود و عبد الرزاق وزير بعد از استماع خبر فوت مودود عزيمت سيستان 
نمود چون بنواحى آن قلعه كه عبد الرشيد در آن محبوس بود رسيد بدان قلعه شتافت و عبد الرشيد 
را بسلطنت برداشته سران سپاه را فرمان بردار او گردانيد آنگاه عبد الرشيد متوجه غزنين گشته على 
بى ستيز و آويز روى بوادى گريز آورد و چون عبد الرشيد در دار الملك غزنين فى الجمله مكنتى 

پيدا كرد طغرل حاجب را كه برادر زن مودود بود و اعتبارى تمام داشت با هزار سوار جرار بصوب 
سيستان ارسال نمود و طغرل در آن واليت بر ابو الفضل و بيغوى سلجوقى غلبه كرده باندك زمانى 
در حكومت آن مملكت مستقل گشت و بخيال قلع نهال اقبال عبد الرشيد متوجه غزنين شد و چون 

به پنج فرسخى شهر رسيد نزد عبد الرشيد غايت مكر و خديعت او بوضوح پيوسته بقلعه غزنين 
گريخت و طغرل بغزنين درآمده رسل و رسايل نزد كوتوال آن حصار فرستاد و در باب وعيد و 

تهديد آن مقدار مبالغه نمود كه آنجماعت متوهم گشته عبد الرشيد را با ساير اوالد محمود غزنوى 
بوى سپردند و طغرل تمامى شاهزادگان را بقتل رسانيده دختر مسعود بن سلطان محمود را باكراه 

 تمام در حباله نكاح كشيد الجرم بطغرل كافرنعمت ملقب شد و چون خير خبير كه 
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از كبار امراء غزنويان بود و در حدود هندوستان اقامت مينمود از اين وقايع شنيعه آگاه گشت 
همت بر دفع آن غدار كافرنعمت مقصور داشته بدختر سلطان مسعود و اعيان غزنين مكتوبات 

نوشت و ايشانرا بر اغماض از اعمال قبيحه طغرل مالمت و سرزنش كرد جمعى كه كينه طغرل در 
سينه داشتند از مطالعه آن مكاتيب دلير شده چند پهلوان خنجرگذار در روزى كه آن بو الفضول 
غدار بر تخت نشسته بود بپاى جالدت پيش رفتند و بزخم تيغ تيز پيكر او را ريزريز كردند و بعد 

ازين حادثه خير خبير بغزنين رسيده فرخ زاد را كه بروايت روضة الصفا ولد مسعود بن سلطان 
محمود و بقول حمد الّله مستوفى پسر عبد الرشيد بود و در زندان طغرل بسر ميبرد از محبس بيرون 

 آورد و پادشاه كرد



 ذكر سلطنت جمال الدوله فرخ زاد و انچه در ايام دولت او دست داد

چون فرخ زاد افسر سرورى بر سر نهاد و زمام امور ملك و مال را بدست خير خبير داد مقارن آن 
حال داود سلجوقى از انقالب دولت غزنويه خبر يافته بصوب غزنين شتافت و خير خبير با سپاهى 

در برابر رفته بعد از استعمال تيغ و تير داود را منهزم گردانيد و غنيمت بسيار بدست غزنويان افتاده 
بعد از آن فرخ زاد با يراق تمام و سپاهى نصرت انجام اعالم ظفر اعالم بصوب خراسان برافراشت و 

از قبل سلجوقيان كل سارق او را استقبال نموده پس از اشتعال نايره قتال كل سارق با چند كس 
ديگر اسير سرپنجه تقدير شد و چون اين خبر بچقرى بيك سلجوقى رسيد ولد خود الپ ارسالن را 

بجنگ فرخ زاد روان گردانيد و در اين نوبت سلجوقيانرا صورت فتح روى نموده بعضى از اعيان 
غزنويانرا بگرفتند و فرخ زاد اين حال مشاهده كرده كلسارق را خلعت پوشانيده بگذاشت و 

 و فرخ زاد مدت شش سال پادشاهى كرده »1 «سلجوقيان نيز اسيران غزنين را مطلق العنان گردانيدند
فى سنه خمسين و اربعمائه بواسطه عارضه قولنج روى بعالم آخرت آورد وزيرش در اوايل حسن 

 بن مهران بود و در اواخر ابو بكر بن صالح 

 ذكر ظهير الدوله ابو المظفر ابراهيم بن مسعود بن سلطان محمود

بعد از آنكه فرخ زاد مقيم كوى فنا شد سلطان ابراهيم مسند ايالت را بوجود ذى جود خود بياراست 
و او پادشاهى بود در غايت زهد و تقوى چنانچه رجب و شعبان را با ماه مبارك رمضان انضمام 
داده در سالى سه ماه بصيام ميگذرانيد و در ايام دولت بتمهيد بساط معدلت و رعيت پرورى قيام 

 نموده در اشاعه خيرات و مبرات مبالغه فرمود و سلطان ابراهيم 

______________________________ 
) هويدا باد كه وفات فرخ زاد را در تاريخ مرآت الصفا فى سنه سبع و اربعين و اربعمائه نگاشته 1(

 حرره محمد تقى شوشترى 
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را با سلجوقيان مصالحه اتفاق افتاد برين جمله كه هيچيك از فريقين قصد مملكت يكديگر نكنند 
و سلطان ملكشاه سلجوقى دختر خود را با پسر ابراهيم كه مسعود نام داشت در سلك ازدواج 



كشيد و بعد از تمهيد قواعد مصالحت و مواصلت سلطان ابراهيم با سپاهى عظيم چند نوبت بغزو 
ديار هند رفته هرنوبت بر بسيارى از كفار هند ظفر يافت و مظفر و منصور عنان بصوب غزنين تافت 

وفات سلطان ابراهيم بروايت بناكتى و حمد الّله مستوفى در شهور سنه اثنى و تسعين و اربعمائه 
روى نمود و بدين روايت مدت سلطنتش چهل و دو سال بود و بعضى ديگر از مورخان گفته اند 
كه وفات ابراهيم در سنه احدى و ثمانين و اربعمائه دست داد و العلم عند الّله تعالى وزارتش در 

اوايل ايام پادشاهى تعلق بابو سهل الخجندى ميداشت و در اواخر عبد الحميد بن احمد بن محمد 
بن عبد الصمد رايت وزارت برافراشت و از جمله شعرا استاد ابو الفرج رونى و ازرقى معاصر 

 سلطان ابراهيم بودند و از جمله اشعار ابو الفرج قصيده ايست كه مطلعش اينست مطلع 
 ترتيب فضل و قاعده جود و رسم داد

عبد الحميد احمد عبد الصمد نهاد اما ازرقى فضل الدين لقب داشت و اصل او از هراتست و كتاب 
الفيه و شلفيه از منظومات اوست در بهارستان مذكور است كه سبب نظم آن كتاب آن بود كه از 

 ازرقى بجهة عارضه اى قوت مباشرت ساقط شد چنانچه اطبا از معالجه عاجز آمدند و »1 «ممدوح 
ازرقى متعهد عالج آن مرض گشته آن كتاب را بنظم آورد و مصور كرد آنگاه غالمى از خواص 

پادشاهيرا با كنيزكى عقد بست و ايشانرا در حرمسراى پادشاه در خانه كه ميان ايشان و سلطان 
شبكه بيش حايل نبود جاى داد و آن كتاب را پيش ايشان نهاده فرمود كه بآن صور مختلفه با 

يكديگر مباشرت نمايند و پادشاهرا فرمود كه از قفاى شبكه بى وقوف ايشان مشاهده آن حال كند 
و چون آن حال مشاهده تكرار يافت حرارت غريزى قوى شده ماده را كه مانع قيام آلت بود 
مجتمع ساخت و بشكل پنيرمايه منجمد منيرا از منفذ احليل بيرون انداخت و مقصود بحصول 

 پيوست و اين قطعه در صفت شراب نتيجه طبع ازرقى است قطعه 
 ساقى بيار لعل مئى كز خيال آن 

 
 انديشه الله زار شود ديده گلستان 

 گر بگذرد پرى بشب اندر شعاع آن 
 

 از چشم آدمى نتواند شدن نهان 

 خوشبوى تر ز عنبر و رنگين تر از عقيق 
 

 روشن تر از ستاره و صافى تر از روان 

    

 ذكر مسعود بن ابراهيم 



لقبش بقول حمد الّله مستوفى عالء الدوله بود و بروايتى كه در روضة الصفا مسطور است جالل 
الدوله و باتفاق مورخان مسعود بعد از پدر شانزده سال پادشاهى نمود چنانچه در تاريخ گزيده 

مزبور است در سنه ثمان و خمس مائه بدار بقا پيوست و ايضا در تاريخ مذكور در قلم آمده كه 
بعد از فوت مسعود ولدش كمال الدوله شيرزاد قدم بر مسند سرورى نهاد و چون يكسال از 

 سلطنتش بگذشت در سنه تسع و خمسمائه بر دست برادر خود ارسالن 

______________________________ 
) هويدا باد كه مقصود از ممدوح حكيم ازرقى طغان شاه است كه كتاب مذكور را بجهة آن 1(

 پادشاه عاليجاه نوشته حرره محمد تقى التسترى 
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شاه كشته گشت اما ديگر مورخان از عقب ذكر مسعود بى واسطه ارسالن شاهرا مذكور ساخته اند و 
 اللّه تعالى اعلم 

 ذكر پادشاهى سلطان الدوله ارسالنشاه بن مسعود و بيان منازعتى كه ميان او و برادرش روى نمود

چون ارسالن شاه در غزنين پادشاه گشت منصب وزارت را بعبد الحميد بن احمد مفوض ساخت و 
برادران خود را گرفته در محبس انداخت و از جمله اخوان بهرامشاه مجال فرار يافته پيش خال 
خود سلطان سنجر شتافت و در آن وقت سنجر از قبل برادر خود محمد بن ملكشاه در خراسان 

فرمان فرما بود و سلطان سنجر درصدد مدد خواهرزاده آمده علم توجه بصوب غزنين برافراخت و 
چون ببست رسيد والى سيستان ابو الفضل باردوى عالى ملحق گرديد و ارسالنشاه سپاهى كثرت 

دستگاه بحرب سلطان فرستاده بسيارى از غزنويان بر دست لشگر خراسان كشته شدند و بقية 
السيف با قبح وجهى بغزنين گريختند و ارسالن شاه ابواب خضوع و خشوع مفتوح گردانيده مادر 
خود را كه خواهر سلطان بود با دويست هزار دينار و تحف بسيار نزد سلطان سنجر فرستاد و طلب 
مصالحه نمود و سلطان عزم مراجعت كرده بهرامشاه بدان معنى رضا نداد و آن مقدار مبالغه فرمود 

كه سنجر روى توجه بغزنين نهاد و چون يك فرسخى غزنين مضرب خيام سپاه ظفرقرين گشت 
ارسالن شاه با سى هزار سوار و پياده بسيار و صد و شصت زنجير فيل در مقابل پادشاه خراسان 



صف قتال بياراست و از جانبين ابطال رجال باستعمال سيف و سنان پرداخته بيمن جالدت ابو 
الفضل ملك سيستان غزنويان منهزم گشتند و سلطان سنجر در بيستم شوال سنه عشر و خمس مائه 
بغزنين درآمده جنود ظفرورود را از غارت و تاراج منع فرمود و چهل روز در غزنين توقف كرده 

و خزاين آل سبكتكين را بقضه تصرف درآورد و سلطنت آن مملكت را ببهرام شاه گذاشت و 
بنفس نفيس رايت توجه بجانب خراسان برافراشت و چون ارسالنشاه از معاودت سلطان سنجر 
آگاه شد لشكر فراوان از حدود هندوستان درهم كشيده متوجه غزنين گرديد و بهرامشاه تاب 

مقاومت نياورده بباميان شتافت و در آنجا بمدد سلطان سنجر مستظهر گشته بار ديگر عنان بصوب 
غزنين تافت و ارسالنشاه مركز دولت خالى گذاشته بطرفى بيرون رفت و لشگر سنجر او را تعاقب 

نموده بگرفتند و نزد بهرامشاه بردند و بهرامشاه در سنه اثنى عشر و خمس مائه برادر را بخبه هالك 
ساخته در سلطنت مستقل گشت مدت ملك ارسالنشاه سه سال يا چهار سال بود و العلم عند الّله 

 الودود

 گفتار در ذكر سلطنت عالء الدوله بهرام شاه و بيان مجملى از وقايع ايام دولت آن پادشاه عاليجاه 

 لقب بهرامشاه غزنوى بعقيده حمد الّله مستوفى يمين الدوله بود و بروايتى كه در
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روضة الصفا مسطور است معز الدوله و او پادشاهى ذو شوكت صاحب حشمت بود و همواره با 
علماء و فضالء مصاحبت مى فرمود در ايام دولت خود چند كرت بغزو كفار هند توجه نمود و 
بسيارى از قالع و بالد آن مملكت را گشود و در اواخر ايام سلطنتش عالء الدين حسين غورى 
لشگرى بغزنين كشيده بهرامشاه را بجانب هندوستان منهزم گردانيد و برادر خود را كه بروايتى 

سورى و بقولى سام نام داشت در آن بلده حاكم ساخت و بعد از مراجعت عالء الدين حسين 
بصوب غور بهرامشاه كرت ديگر بدار الملك غزنين شتافته بر برادر عالء الدين حسين ظفر يافت و 
او را بر گاوى نشانده گرد شهر گردانيد و عالء الدين حسين چون اين خبر شنيد بعزم انتقام متوجه 

غزنين گشت اما قبل از رسيدن او دست قضا طومار حيوة بهرامشاه را درنوشت فوت بهرامشاه 
بروايتى كه در روضة الصفا مسطور است در سنه سبع و اربعين و خمس مائه دست داد و بقول 

حمد الّله مستوفى آن واقعه در سنه اربع و خمسمائه اتفاق افتاد مدت سلطنتش بروايت اول سى و 



پنجسال بود و بقول ثانى سى و دو سال وزارت بهرامشاه در اوايل حال تعلق بعبد الحميد بن احمد 
ميداشت و چون آن وزير صايب تدبير بنابر سعايت بعضى از اهل مكر و تزوير شهيد شد ابو محمد 

حسن بن ابى منصور القاينى علم وزارت برافراشت و يكى از جمله افاضل عرفا و اعاظم شعرا كه 
معاصر سلطان بهرامشاه غزنوى بود شيخ سنائى است و هو ابو المجد مجدود بن آدم الغزنوى در 

 مسطور است كه سبب توبه شيخ سنائى آن شد كه در زمستانى كه سلطان محمود »1 «نفحات 
جهت تسخير بعضى از ديار كفار از غزنين بيرون رفته بود سنائى در مدح محمود قصيده در سلك 

نظم كشيده متوجه اردوى وى شد تا بعرض رساند در اثناء راه بدر گلخنى رسيد كه يكى از 
مجذوبان مشهور بالى خوار ساقى خود را مى گفت قدحى پر كن بكورى محمودك سبكتكين 

ساقى گفت محمود پادشاهى است مسلمان و بامر جهاد مشغولى مى نمايد الى خوار گفت مرد 
كيست بسيار ناخوشنود آنچه در تحت حكم وى درآمده است ضبط نمى تواند كرد ميرود كه 

مملكت ديگر گيرد و آن قدح را دركشيد و بازگفت قدحى ديگر پر كن بكورى سنائيك شاعر 
ساقى گفت سنائى شاعريست فاضل و لطيف طبع الى خوار گفت اگر وى از لطف طبع بهره ور 

بودى بكارى اشتغال نمودى كه وى را بكار آمدى گزافى چند در كاغذى نوشته كه بهيچ كار وى 
نمى آيد و نميداند كه او را براى چه آفريده اند سنائى از شنيدن آن سخن متغير گشته از شراب 
غفلت هشيار شد و بسلوك مشغول گشت و بر خرد خورده دان و مالذ ارباب فضيلت و عرفان 

پوشيده و پنهان نماند كه از مضمون اين حكايت چنان بوضوح مى پيوندد كه اشتهار شيخ سنائى 
بنظم اشعار در زمان سلطان محمود غزنوى بوده باشد و حال آنكه از كتاب حديقة الحقيقه كه در 

 سلك منظومات حقيقت آيات آن جناب انتظام دارد چنان ظاهر ميشود

______________________________ 
) مخفى نماناد كه كيفيت توبه حكيم سنائى و حكايت الى خوار در زمان سلطان ابو اسحق 1(

ابراهيم غزنوى اتفاق افتاده نه در زمان سلطان محمود كه مؤلف از نفحات نگاشته حرره محمد تقى 
 التسترى 
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كه شيخ سنائى معاصر سلطان بهرام شاه بوده و آن كتابرا بنام نامى آن پادشاه عاليجاه تصنيف نموده 
و سلطان محمود غزنوى در سنه احدى و عشرين و اربع مائه وفات يافته و نظم حديقه چنانچه هم 
از آن كتاب بتحقيق مى انجامد در سنه خمس و عشرين و خمس مائه باتمام پيوسته و از مالحظه 

اين دو تاريخ كه متفق اهل خبر است نزد ازكيا صفت وضوح مى يابد كه صحت حكايت مجذوب 
الى خوار بغايت مستبعد است و العلم عند الّله تعالى وفات شيخ سنائى بعقيده صاحب گزيده در 

زمان سلطان بهرام شاه دست داده و بقول بعضى از فضال آن واقعه در سنه خمس و عشرين و 
خمس مائه كه تاريخ اتمام حديقه است اتفاق افتاده و ايضا از فصحاء سخن آرا و شعراء بالغت انتما 

نصر الّله بن عبد الحميد بن ابى المعالى و سيد حسن غزنوى معاصر بهرام شاه بودند و نصر الّله 
كتاب كليله و دمنه را بعبارتى كه حاال در ميان فرق برايا موجود است بنام نامى آن پادشاه عاليجاه 

در سلك تحرير كشيده و سيد حسن در روز جلوسش قصيده منظوم گردانيد كه بيت اولش اين 
 است بيت 

 ندائى برآمد ز هفت آسمان 
 

 كه بهرام شاه است شاه جهان 

در تاريخ گزيده مزبور است كه در وقتى كه سيد حسن بزيارت روضه مطهره حضرت خير البريه    
عليه السالم و التحيه سرافراز گشت ترجيعى در نعت آن حضرت گفته در روضه منوره آن ابيات را 

 بخواند و چون بدين بيت رسيد كه بيت 
الف فرزندى نيارم زد و ليكن اى 

  حبيب 
مدحتى گفتم ز حضرت خلعتى بيرون 

 فرست 

 دستى از قبه بيرون آمد با حله اى و آوازى مسموع شد كه (خذ يا بنى) و العلم عند اللّه تعالى    

 ذكر پادشاهى خسرو شاه بن بهرام شاه 

چون بهرام شاه وفات يافت خسرو شاه باتفاق امرا بر مسند حكومت نشست اما هم در آن ايام خبر 
توجه عالء الدين حسين شنيده خسرو شاه بالهور گريخت و عالء الدين حسين غورى بغزنين 

درآمده از مراسم قتل و غارت و سوختن و كندن عمارت دقيقه نامرعى نگذاشت آنگاه 
برادرزادگان خود سلطان غياث الدين و سلطان شهاب الدين را بحكومت آن سرزمين مقرر 

گردانيده بجانب غور بازگشت و بروايت حمد الّله مستوفى و بعضى ديگر از مورخان اين دو 



سلطان بلطايف الحيل خسرو شاه را بدست آورده در قلعه محبوس ساختند و او در آن محبس فى 
سنه خمس و خمسين و خمس مائه وفات يافت و دولت غزنويه بنهايت رسيد اما در روضة الصفا 

مسطور است كه خسرو شاه بعد از فرار در بلده الهور بر تخت پادشاهى قرار گرفت و چون او 
فوت شد پسرش خسرو ملك قايم مقام گرديد و در سنه ثلث و ثمانين و خمس مائه سلطان غياث 

الدين بر الهور استيال يافته خسرو ملك را بدست آورد و او را بغزنين فرستاده محبوس كرد و بعد 
از او آنچه ساير اوالد ملوك غزنوى بدست غوريان افتاد همه را شربت فنا چشانيدند و لواء دولت 

 و زندگانى آن سالطين عدالت آئين را منخفض گردانيدند
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 گفتار در بيان مبادى احوال ملوك طبرستان 

سيد ظهير الدين بن سيد نصير الدين بن سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين المرعشى كه تاريخ 
طبرستان تصنيف اوست از مؤلف موالنا اولياء الّله آملى چنين نقل نموده كه در آن زمان كه 

اسكندر ذو القرنين ممالك عجم را بر ملوك طوايف تقسيم ميفرمود حكومت مملكت طبرستان را 
مفوض براى و رويت يكى از اوالد ملوك فرس فرمود و آن شخص و اوالد او دويست سال در 

آن واليت بدولت و اقبال گذرانيدند و چون اردشير بابكان ملوك طوايف را مقهور گردانيده 
رايت كشورستانى ارتفاع داد زمام ايالت آن واليت را در قبضه اختيار خفن شاه نامى كه در سلك 
احفاد همان شخص منتظم بود نهاد و خفن شاه و فرزندان او بطنا بعد بطن دويست و شصت و پنج 

سال ديگر در طبرستان فرمان فرما بودند و بعد از آنكه قباد بن فيروز مالك ممالك عجم گشت 
سلطنت آن ديار را بپسر بزرگتر خود كيوس ارزانى داشت و كيوس اوالد خفن شاهرا مستاصل 

ساخته مدت هفت سال حكومت كرد آنگاه ميان او و برادرش انوشيروان مخالفت اتفاق افتاد و 
كيوس بر دست برادر اسير گشت و بقتل رسيد و از وى پسرى ماند شاپور نام و شاپور مالزمت 

نوشيروانرا اختيار نموده ايالت طبرستان تعلق باوالد سوخرا گرفت و از آنجماعت پنج كس در آن 
مملكت كامرانى كردند و مدت دولت ايشان صد و ده سال امتداد يافت و اسامى ايشان اين است 

زر مهر و آذر مهر والش مهرين و والش و آذر والش و ملك از آذر والش به جيل بن جيالن شاه 



كه مشهور است بكاوباره منتقل گشت و تمامى ملوك رستمدار كه داخل ممالك طبرستان است 
 از نسل گاو باره اند چنانچه از سياق كالم آينده بوضوع خواهد پيوست 

ذكر ابتداء كار جيل كه مشهور است بگاو باره و رسيدن او بسلطنت طبرستان از اقتضاء روش سبعه 
 سياره 

اين داستان بقلم راستان در تاريخ طبرستان بدينسان در سلك بيان انتظام دارد كه در آن اوانكه قباد 
بن فيروز بمدد ملك هياطله مالك ممالك عجم گشت و برادرش جاماسپ دست تشرف از 

مملكت كوتاه كرده از سر ملك و مال درگذشت قباد زمام ايالت واليت رى و دربند و شروان و 
ارمنيه را در قبضه اختيار جاماسپ نهاد و جاماسپ تا آخر ايام حيات در آن حدود بفرمان فرمائى 
قيام مى نمود و چون او بعالم آخرت رحلت فرمود ازو سه پسر يادگار ماند نرسى و وهسودان و 

سرخاب كه جد ملوك شروان است اما نرسى قائم مقام پدر گشته بعضى از بالد را كه در آن 
نواحى بود بضرب شمشير بر ممالك موروثى افزود و در وقتى كه كوكب اقبال انوشيروان بدرجه 

كمال رسيد نرسى خود را منظورنظر كسرى گردانيده در بعضى از معارك آثار شجاعت بظهور 
 رسانيد بنابرآن 
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كسرى بيشتر از پيشتر در تربيتش كوشيد و نرسى در آن ايام دربند و شروانرا بنا كرد و چونروى 
بعالم آخرت آورد پسرش فيروز كه در غايت صباحت و مالحت و نهايت جالدت و شجاعت بود 

تاج ايالت بر سر نهاد و در ايام دولت خود چند نوبت لشكر بگيالنكشيده آخر االمر آن مملكترا 
مسخر ساخت و دختر يكى از ملكزادگان آن ملك را در حباله نكاح آورده او را از آنمستوره 

پسرى متولد گشت و فيروز آنمولود عاقبت محمود را جيالنشاه نام نهاده منجمانرا فرمود تا نظر بر 
زايجه طالع جيالنشاه اندازند و آنجماعت بعد از تامل در اوضاع كواكب عرض كردند كه از 

صلب شاهزاده دولتمندى در وجود خواهد آمد كه باستقالل بر مسند جاه و جالل متمكن گردد 
فيروز را از استماع اين بشارت مبتهج و مسرور شده چون او نيز راه سفر آخرت پيش گرفت 
مملكتش بجيالنشاه تعلق پذيرفت و از جيالنشاه پسرى قمرمنظر در وجود آمده موسوم بجيل 

گشت و جيل بعد از فوت پدر افسر سرورى بر سر نهاده تمامى بالد جيل و ديلم را مسخر نمود در 



آن اثناء بعضى از منجمان بوى گفتند كه از علم تنجيم نزد ما بوضوح پيوسته كه ممالك طبرستان 
بالتمام بتحت تصرف تو درخواهد آمد بنابرآن سوداء تسخير آن مملكت در دماغ جيل پيدا شده 

يكى از اهل اعتماد را در گيالن نايب خود گردانيد و تغيير لباس فرموده چند سر گاو بار كرد و در 
پيش انداخت مانند شخصى كه بواسطه تعدى حكام جالء وطن اختيار نموده باشد پياده متوجه 

طبرستان گشت و چون بدان واليت رسيد با حكام و اشراف طريق اختالط و ارتباط مسلوك داشته 
بواسطه علو همت و وفور بذل و سخاوت محبتش در دل همگنانقرار گرفت و او را گاوباره لقب 
نهادند و در آن وقت از جانب كسرى آذر والش در آن مملكت حكومت مى نمود و آذر والش 

شمه از اوصاف پسنديده گاوباره شنيده او را پيش خود طلبيد و مالزم گردانيد و بعد از چندگاهى 
كه گاوباره مالزمت آذر والش كرد و مداخل و مخارج آن مملكت را بنظر احتياط درآورد 

رخصت انصراف حاصل فرموده بگيالن بازگشت و لشكر فراوان جمع ساخته بعزم پرخاش آذر 
والش رايت جالدت برافراخت و آذر والش بر حقيقت حال گاوباره وقوف يافته كيفيت حادثه را 

بيزدجرد بن شهريار كه در آنزمانحاكم مملكت عجم بود عرضه داشت نمود يزدجرد در جواب 
نوشت كه معلوم نماى اين شخص از كدام قوم است و بچه تدبير مالك ممالك جيالن شده است 
آذر والش نوبت ديگر پيغام داد كه پدران او از مردم ارمنيه بوده اند بگيالن رفته بتغلب زمام ايالت 

بدست آورده اند كسرى باين سخن التفات ننمود و از مؤبدان فضيلت مآل و بعضى از پيران 
كهن سال تفتيش احوال گاوباره فرمود آن جماعت بعد از تحقيق معروض داشتند كه نسب اين 

شخص بجاماسپ بن فيروز منتهى ميشود و چون در آن وال سپاه اسالم بحدود واليات عراق 
درآمده بودند يزدجرد را مناسب ننمود كه با شخصى كه از بنى اعمام او باشد بجهة واليت 

طبرستان مخاصمت نمايد الجرم بآذر والش نوشت كه ميان ما و گاوباره قرابت قريبه واقع است 
مناسب نميدانيم كه بجهة طبرستان او را از خود برنجانيم بايد كه زمام حل و عقد آن واليت را 

 بكف كفايت او دهى و غاشيه متابعتش 
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بر دوش گيرى و آذر والش بموجب فرموده عمل نموده بلده رويانرا كه بنا كرده منوچهر و دار 
الملك رستمدار بود بگاوباره بازگذاشت و خود را يكى از مالزمان او نگاشت مقارن آن حال 

بتقدير ايزد متعال آذر والش در ميدان گوى بازى از اسب افتاده رخت هستى بباد فنا داد و جميع 



جهات و متملكات او بتحت تصرف گاوباره درآمده رايت دولتش سمت استعال پذيرفت و تمامى 
مملكت طبرستان و گيالن در حيز تسخير او قرار گرفت اما بدستور سابق تختگاه او در گيالن بود 

و در ساير ممالك گماشتگان تعيين نمود و باستمالت عباد و تعمير بالد پرداخته قالع متين طرح 
انداخت و چون مدت پانزده سال از زمان استقالل او در گذشت در سنه اربعين هجرى مطموره 
خاك منزلش گشت و ازو دو پسر ماند دابويه و بادوسبان و دابويه قايم مقام پدر بود و از ملوك 

 دابوى در طبرستان پنج نفر حكومت نمودند و زمان دولت ايشان صد و چهل سال امتداد يافت 

 ذكر حكومت دابويه و الملوك المنتسبين اليه 

مورخان گيالن آورده اند كه چون گاوباره در چنگ گرگ اجل بيچاره گشت پسر بزرگترش 
دابويه قايم مقام شد و چون او بدرشت خوئى و ظلم نفس و سفك دماء اتصاف داشت برادرش 

بادوسبان از صحبتش متنفر شده از گيالن برويان رفت و در آن بلده توطن نموده بخالف برادر در 
استمالت خواطر و دلجوئى اكابر و اصاغر مساعى جميله بتقديم رسانيد و بعد از آنكه دابويه شانزده 

سال حكومت كرد از تخت سلطنت بزاويه لحد شتافت و پسرش فرخان بزرگ كه ذو المناقب و 
سپهبد از جمله القاب اوست بجاى پدر نشست و ابواب عدل بر روى خاليق گشاده درهاى جور و 
ظلم بربست و او را برادرى بود سارويه نام و سارويه بموجب فرموده فرخان شهر سارى را بنا نهاد 
و لشگر كشيدن مصقلة بن هبيرة الشيبانى بطرف طبرستان در ايام جهانبانى فرخان بوقوع پيوست و 
او هفده سال باقبال گذرانيده متوجه ملك باقى گرديد آنگاه پسرش آذرمهر دوازده سال سلطنت 

كرد و چون بمقتضاى روش سپهر آذرمهر پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و پسرش اسپهبد خورشيد بحد 
بلغا نرسيده بود وصيت فرمود كه بعد از فوت او عمش سارويه قايم مقام گردد و پس از بلوغ 

خورشيد بدرجه كمال ملك و مال را بدو سپارد الجرم سارويه پس از فوت آذرمهر بيست سال 
افسر اقبال بر سر نهاد آنگاه اسپهبد خورشيد را بر سرير دولت نشاند و مدت ملك اسپهبد خورشيد 

پنجاه و يكسال امتداد يافته اكثر خويشان او غاشيه متابعتش بر دوش گرفتند و سنباد مجوسى در آن 
وقت كه از دست برد سپاه ابو جعفر دوانيقى فرار نمود التجا بدو كرد و اسپهبد سنباد را به بئس 

المهاد فرستاده خزاين و جهاتش را بتحت تصرف درآورد و اين معنى موجب زيادتى حشمت و 
شوكت او شد و مقارن آن حال مهدى بن منصور برى رفته قاصدى نزد اسپهبد خورشيد فرستاد و 

پيغام داد كه پسر خود هرمز را برسم نوا پيش ما فرست اسپهبد جواب گفت كه پسر من خوردسال 



است و تحمل مشقت سفر ندارد و مهدى كيفيت عدم اطاعت اسپهبد را بپدر نوشته منصور فرمان 
 فرمود كه مهدى از سر آن 
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التماس درگذرد و باستمالت اسپهبد پردازد و مهدى بموجب فرموده عمل نموده بعد از آن رسولى 
پيش اسپهبد ارسال داشت و التماس فرمود كه شرف رخصت ارزانى دارد كه سپاه عرب براه كنار 

دريا روى بصوب خراسان آورند و خورشيد بواسطه عدم تدبير تجويز اين معنى كرده مهدى ابو 
الخصيب مرزوق مسندى را براه دارم و شاكر روانه كرد و ابو عون بن عبد الملك را بصوب 

گرگان فرستاد و ايشانرا فرمود كه بوقت حاجت بيك ديگر پيوندند و اسپهبد ساكنان صحرا و 
بيابان را گفت كه از شوارع كوچ نموده بقلل جبال روند تا از لشگر بيگانه متضرر نشوند و چون 

سپاه اسالم بجيالنات درآمدند عمرو بن العالء باشارت ابو الخصيب با ده هزار مرد بطرف آمل 
تاخت و مرزبان كه از قبل اسپهبد در آن ملك بود بمقاتله او اقدام نموده در معركه بقتل رسيد و 
رايت دولت عمرو بن العالء سمت استعالء پذيرفته فتح آمل او را ميسر گشت و مردم را بعدل و 

داد نويد داده باسالم دعوت فرمود گيالنيان كه از جور و طغيان اسپهبد بتنك آمده بودند اين معنى 
را فوزى عظيم دانسته فوج فوج بمالزمت عمرو مى شتافتند و سعادت ايمان درمى يافتند خورشيد 
چون اين حال مشاهده فرمود عظيم بترسيد و با اوالد و ازواج و عبيد و مواشى و اموال و ذخاير 

بباالء دربند كوال براه دارم بيرون رفت و در غارى كه آنرا غاشيه كركيلى ذر ميگويند و دوساله 
آذوقه آنجا مجتمع بود عيال و اطفال و اموال را مضبوط ساخت و درى كه بزعم گيالنيان پانصد 

كس از حمل آن عاجز بودند بر آن غار استوار كرده خود با چند خروار زر از راه الرجان بديلمان 
شتافت و لشكر اسالم او را تعاقب نموده بعضى از خزاين بازستدند و اسپهبد بگيالن رفته سپاه عرب 

بمحاصره غاشيه كركيلى مشغول شدند و چون مدت محاصره بدو سال و هفت ماه كشيد و با در 
ميان محصوران پيدا شده در چند روز چهار صد نفر بمردند و بنابر آنكه آن طايفه را مجال آن نبود 

كه مردگان را از غار بيرون برده دفن كنند همه را در يكموضع جمع آوردند و آن اجساد متعفن 
گشته از بوى بد مردم غار را كار بجان و كارد باستخوان رسيد الجرم فرياد االمان باوج آسمان 

رسانيدند و مسلمانان ايشانرا امان داده عورات و بنات اسپهبد را اسير گرفتند و در هفت شبانه روز 



اموال غاشيه كركيلى را نقل فرمودند و چون اين خبر بسمع اسپهبد خورشيد رسيد از غايت غصه 
 زهر خورد و بمرد و ديگر كسى از اوالد دابويه سلطنت نكرد

ذكر سلطنت بادوسبان بن جيل در مملكت رستمدار و بيان كميت و زمان جهانبانى آن خسرو 
 نامدار

سابقا مسطور شد كه چون دابويه بعد از پدر خويش جيل كه بكاوباره اشتهار يافته بود در واليت 
جيالن پادشاه شد بارتكاب افعال ناشايست و اعمال نابايست قيام نمود بنابر آن برادرش بادوسبان 

در سنه اربعين هجرى از وى جدا گشته برويان رفت و بخالف برادر در طريق عدل و انصاف 
 سلوك فرمود الجرم صغار و كبار رستمدار سر بر خط اطاعتش 
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نهادند و او سى و پنجسال باقبال گذرانيده متوجه عالم آخرت گرديد و بعد از وى از اوالدش تا 
شهور سنه احدى و ثمانين و ثمان مأء كه تاريخ سيد ظهير سمت اختتام يافته سى و پنج كس مالك 

تاج و سرير گشتند و اگرچه در ايام دولت آن طايفه گاهى سادات عالى نژاد و گماشتگان خلفاء 
بغداد بر طبرستان استيالمى يافتند اما هرگز واليت رستمدار از وجود يكى از اوالد ملوك كاوپاره 

خالى نبود و هيچكس از سالطين ايشانرا يكباره از رويان آواره نتوانست نمود چنانچه از سياق 
كالم آينده اين معنى بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس و مدت دولت بادوسبان و 
اوالد او بنابر تاريخ مذكور ششصد و چهل و يكسال بود زيرا كه بادوسبان در سنه اربعين بضبط 

 ملك و مال قيام نمود

 ذكر حكومت اوالد بادوسبان تا زمان ظهور حسن بن زيد عليهما الرحمة و الرضوان 

مورخان طبرستان آورده اند كه چون بادوسبان بن كاوباره در چنگ گرگ اجل بيچاره گشت 
پسرش اسپهبد خورزاد مدت سى سال در رستمدار فرمان فرما بود و با رعيت بر نهج عدالت سلوك 
مينمود و پس از وى ولدش بادوسبان ابن خورزاد چهلسال تاج ايالت بر سر نهاد و او بصفت عقل و 
كرايم اخالق و محاسن آداب اتصاف داشت و همواره همت بر اشاعه بذل و سخا و جود و عطا و 

اطعام مساكين و فقرا مى گماشت و بيمن شجاعت و فرط جالدت با بعضى از سرداران مازندران 



اتفاق نموده لشكر عرب را از جيالنات و رستمدار اخراج كرد و تمامى مملكت موروث را بحيطه 
ضبط درآورد و چون او فوت شد ولدش شهريار در آن ملك سى سال كامكار بود آنگاه زمان 

شهريار بسر آمده پسرش وندا اميد شهريار گشت و پس از سى و دو سال نامه اقبال او را نيز فلك 
درنوشت اسپهبد عبد الّله بن وندا اميد بن شهريار بعد از انتقال پدر از دار الملك روى بنظم امور 

ملك و مال آورد و در ايام دولت او حسن بن زيد علوى در طبرستان خروج كرد و عبد الّله دست 
 بيعت بحسن داده سى و چهار سال تاج حكومت بر سر نهاد و بعد از آن بجوار حق پيوست 

گفتار در بيان آمدشد نواب خلفاء بمملكت طبرستان و ذكر خروج حسن بن زيد بسبب تعدى 
 بعضى از ايشان 

واقفان اخبار طبرستان آورده اند كه نخستين كسى كه در زمان ارتفاع اعالم اسالم بنيت غزو و 
جهاد قدم در اراضى آن واليت نهاد امام ثانى ابو محمد حسن بن امير المؤمنين على عليهما السالم 
بود و اين صورت در اوقات خالفت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الّله عنه روى نمود و قثم 

بن العباس و عبد الّله بن عمر و مالك اشتر در آنسفر غاشيه متابعت آن امام عالى گهر بر دوش 
 داشتند و چنانچه در ضمن حكايات جزو چهارم از مجلد
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اول سبق ذكر يافت مهم مجاهدان دين سيد المرسلين با متوطنان آن بلدان در آن نوبت بصلح 
انجاميده امام حسن عليه السالم مقضى المرام مراجعت فرمود و در ايام خالفت امير المؤمنين على 
رضوان الّله عليه بنو ناحيه كه در سلك اهل اسالم انتظام يافته بودند مرتد گشته بترسايانى كه در 
ناحيه از نواحى طبرستان بسر ميبردند پيوستند و اين معنى بر ضمير منير حضرت امير واضح شده 

مصقلة بن هبيرة الشيبانى را بتأديب بنى ناحيه نامزد فرمود و مصقله شيبانى با جمعى از سالكان 
مسالك پهلوانى بدانجانب شتافته بنى ناحيه از ضرب تيغ فرقه ناجيه نجات نيافتند و عيال و اطفال 
ايشان در چنگ اسار گرفتار گشته مصقله سالما غانما باز گرديد و چون در آن يورش مصقله بر 

مداخل و مخارج آن مملكت وقوف يافته بود در زمان تسلط معاوية بن ابى سفيان متعهد فتح 
طبرستان شد و با چهار هزار كس بدانجانب شتافته مدت دو سال ميان او و فرخان بزرگ نايره 

جدال و قتال اشتغال داشت و باالخره فرخان ظفر يافته مصقله در كجور كشته شد و در قريه 



چهارسو مدفون گشت و قبر او بمزار كيامصقله در آن واليت سمت شهرت پذيرفت بعد از آن 
يزيد بن مهلب بن ابى صفره در زمان استيالء بنى مروان لشگر به طبرستان كشيد چنانچه در جزو 
دوم ازين مجلد مجملى از آن حكايت مذكور گرديد و در وقت ايالت ابو جعفر منصور دوانيقى 

كه اسپهبد خورشيد حاكم طبرستان بود بر وجهى كه سبق ذكر يافت ابو الخصيب و عمرو بن 
العالء بر آن مملكت استيال يافتند و ابو الخصيب در سارى ساكن گشته مردم آنجائى را باسالم 

درآورد و در آن بلده مسجد جمعه بنا كرد و بعد از ابو الخصيب خزيمه نامى بحكم ابو جعفر بدان 
واليت شتافته در جرجان بسيارى از اعيان را بقتل آورد و دو سال باقبال گذرانيده عازم سفر 

آخرت گرديد آنگاه ابو العباس نامى بدانجا آمده و يكسال حكومت كرده معزول گشت و روح 
بن حاتم بن قيصر بن المهلب بجايش منصوب شده پس از يكسال كه بظلم پرداخت خالد بن 
برمك عوض او بمازندران شتافت و چهار سال آنجا بوده در آمل قصرى ساخت و بعد از آن 

منصور او را طلبيده عمرو بن العالء را كه پس از استخالص طبرستان بآستان خالفت آشيان شتافته 
بود باز بحكومت فرستاد و مهدى بن ابى جعفر در ايام دولت خود عمرو را عزل كرد و سعيد بن 
علج بدان واليت آمد و سعيد سه سال آنجا بوده سعيدآباد را بنا نمود و پس از آن او نيز معزول 
شده بار ديگر عمرو بن العالء فرمان فرما شد و در حدود آمل قريه عمرو كالته را طرح انداخته 
قصرى و بازارى نيز ساخت و در عمارت سعيدآباد كه ناتمام بود اهتمام فرمود آنگاه مازندرانى 

موسوم بونداد بن هرمز خروج كرده باتفاق بادوسبان بن خورزاد تمامى اتباع خليفه بغداد را از 
طبرستان اخراج نمود و بعقيده خواجه على رويانى كه يكى از مورخان طبرستان است عمرو بن 

عال متابع بادوسبان شده در سعيدآباد روى بجهان جاودان نهاد و در وقتى كه مازيار بن قارن 
مازندرانى كه از اوالد ونداد بود بر دست حسن بن حسين بن مصعب خزاعى گرفتار گشت نوبتى 

 ديگر گماشتگان خلفا بر آن واليت استيال يافتند و از طاهريان هركس كه حاكم 

 407، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

خراسان ميبود يكى از قرابتان خود را بحكومت طبرستان نصب مى نمود و چون نوبت ايالت آن 
واليت بشخصى رسيد كه او را محمد بن اوس ميگفتند آغاز ظلم و تعدى كرد و مردم را مصادره 
نموده دود از دودمانهاى قديم برآورد بنابرآن اعيان طبرستان نزد بعضى از سادات عظام كه از بيم 

عباسيان بحدود آن مملكت آرام گرفته بودند رفته از كثرت بيداد محمد بن اوس استغاثه نمودند و 



بزبان اخالص بعرض محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن ابو القاسم بن حسن بن زيد بن 
حسن بن امير المؤمنين على عليهم السالم كه در كجور ساكن بود و بوفور زهد و عبادت از ساير 

سادات صاحب سعادات ممتاز و مستثنى مى نمود رسانيدند كه چون منصب امامت و خالفت 
بحسب حقيقت بخاندان عاليشان شما اختصاص دارد مظلومان اين واليت اميدوارند كه همت بر 

استيصال اهل ظلم و ضالل گماريد تا همگنان دست در دامان متابعت مالزمان اين آستان زده جهة 
دفع شر اعدا قدم در ميدان قتال نهند سيد جواب داد كه تكفل اين امر خطير مناسب بحال من 

نيست اما اگر شما بعهد خود وفا خواهيد نمود من كس برى فرستاده حسن بن زيد بن اسماعيل را 
كه شوهرخواهر منست و تمشيت اين مهم بحسن اهتمام او ميسر مى شود بدينجا طلب دارم و زمام 
امرى را كه پيش گرفته ايد بقبضه اختيار او سپارم طبرستانيان سوگندان ياد كردند كه چون حسن 
بدين واليت تشريف آرد از صميم القلب همه دست بيعت بدو دهيم و مال و جان خود را در راه 
رضاء او نهيم آنگاه سيد محمد كه بكيا نيز اشتهار داشت درين باب نامه نزد حسن بن زيد رضى 

الّله عنه فرستاد و حسن ملتمس طبرستانيانرا اجابت فرموده از رى روى بدانجانب نهاد و حسن ولد 
زيد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن امام حسن بن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الّله 
عنهم بود و جمال حالش باصناف كماالت و فضايل اتصاف داشت و از غايت كرم و سخاوت 

حاصل بحروكانرا با خاك راه يكسان مى پنداشت القصه حسن بن زيد چون بسعادت و اقبال بسعيد 
آباد رسيد عبد الّله بن سعيد و محمد بن عبد الكريم كه از اعيان طبرستان بودند با رؤساء كالر و 

كالرستان روز سه شنبه بيست و پنجم ماه رمضان سنه خمسين و ماتين با وى بيعت نمودند و حسن 
بن زيد كه طبرستانيان او را داعى كبير گويند و داعى الخلق الى الحق نيز نامند آن روز در خانه 

عبد الّله بن سعيد بسر برده روز ديگر در ساحل بحر بموضع كورشيد رستاق خراميد و داعيان 
باطراف واليت طبرستان روان گردانيد و مردم بسيار از اقطار امصار روى بموكب همايونش 

آوردند و حسن رضى الّله عنه روز پنجشنبه بيست و هفتم ماه مذكور بكجور شتافته روز عيد قرين 
سعادت و تائيد بعيدگاه خراميد و امامت نماز عيد كرده خطبه فصيح بليغ بر زبان گذرانيد و بعد از 

روزى چند كه اكثر حكام و اشراف طبرستان در ظل رايت آن جناب جمع آمدند روى بجانب 
محمد بن اوس نهاد و از كجور بآمل رفته در مقدمه سپاه محمد بن رستم بن وندا اميد را كه 

برادرزاده اسپهبد عبد الّله بن وندا اميد بود بفرستاد و محمد بن اوس محمد بن خورشيد را در برابر 
 محمد بن رستم ارسال داشت و دو لشكر در پاى دشت بهمرسيده 
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محمد بن رستم بيك حمله جمله صفوف سپاه محمد بن خورشيد را از هم بردريد و او را از پشت 
زين بروى زمين افكنده سرش ببريد و نزد داعى روان گردانيد و دشمنانرا تعاقب نموده تا آمل 

بتاخت و سالما غانما بازگشته در پاى دشت بموكب عالى داعى ملحق گشت و در آن منزل 
اسپهبدان طبرستان بحسن بن زيد پيوسته جمعيتى تمام دست داد و محمد بن اوس از غايت خوف 
مازندران بازگذاشته روى بجرجان نهاد و در خالل اين احوال اسپهبد عبد الّله بن وندا اميد وفات 
يافته افريدون بن قارن بن سهراب بن تامور بن بادوسبان ثانى در رويان بر مسند رياست نشست و 

بعد از اندك زمانى او نيز رخت سفر آخرت بربست و پسرش بادوسبان قائم مقام گرديد و در زمان 
او حسن بن زيد سليمان بن طاهر را منهزم گردانيد مدت دولت بادوسبان بن فريدون به روايت سيد 

 ظهير هيجده سال بود و العلم عند اللّه الودود

 ذكر ظفر يافتن داعى كبير بر دشمنان دون بواسطه امداد بادوسبان بن افريدون 

در آن اوان كه منزل پاى دشت بيمن مقدم شريف حسن بن زيد مشرف گشت و مردم بسيار در 
ظل رايت نصرت آيتش جمع آمدند محمد بن اوس عزيمت جرجان كرده بسليمان بن عبد الّله بن 

طاهر پيوست و سليمان مستعد قتال و جدال گشته داعى كبير قاصدى بنزد بادوسبان فرستاد و از 
وى مدد طلبيد و اسپهبد جمعى از ابطال رجال با اسلحه فراوان باردوى عالى روان گردانيد و داعى 

بآنجماعت مستظهر گشته سه نوبت با سليمان در حدود مازندران حرب كرد و كرت اول داعى 
ظفر يافته نوبت ثانى سليمان او را منهزم ساخت اما سيم بار در موضع خمبو سليمان شكستى فاحش 

خورده تا استرآباد عنان يكران بازنكشيد و حسن بن زيد رضى الّله عنه در ضمان عنايت حضرت 
بارى بسارى رفته خزاين سليمان را بباد غارت و تاراج داد و عيال و اطفال او را اسير ساخت و 

سليمان تضرع نامه نزد برادر داعى محمد بن زيد رضى الّله عنه ارسال داشته التماس مخلص 
فرزندان فرمود و حسن اين ملتمس را مبذول داشت و ايشانرا يراق داده نزد سليمان فرستاد و چون 

اسپهبد قارن كه حاكم كوهستان مازندران بود و سليمان را امداد مى نمود ازين فتح خبر يافت 
متوسطان انگيخته با حسن بن زيد طريق مصالحه مسلوك داشت و پسران خود سرخاب و مازيار را 

بنوا نزد آنجناب فرستاد و اين وقايع در سنه اثنين و خمسين و مأتين روى نمود و داعى كبير 



باستقالل هرچه تمامتر در آمل روزى چند رحل اقامت انداخت و باطراف طبرستان و گيالن مثالها 
نوشته روان ساخت مضمون امثله آنكه ما امر ميكنيم شما را كه بمقتضاى فحواى كتاب خدا و 
سنت رسول صلى الّله عليه و سلم عمل نمائيد و آنچه در باب اصول و فروع دين مبين از امير 

المؤمنين و امام المتقين اسد الّله الغالب على بن ابى طالب عليه السالم بصحت پيوسته معتبر دانيد و 
 آن حضرت را فاضلترين 
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جميع امت شناسيد و نهى ميكنيم شما را سخت ترين نهى از قول بجبر و تشبيه و مكابره با موحدين 
و قائلين بعدل و توحيد و مى فرمائيم شما را كه در نماز بسم الّله الرحمن الرحيم بآواز بلند بخوانيد 
و در نماز بامداد قرائت دعاء قنوت بجاى آوريد و بر ميت بپنج تكبير نماز گذاريد و مسح موزه را 

ترك نمائيد و لفظ حى على خير العمل در اذان و اقامت افزائيد و تمامى ساكنان بلدان طبرستان 
بعد از مطالعه آن مكتوب هدايت نشان بقدم اطاعت و اذعان پيش آمدند و از صميم القلب حلقه 

فرمان بردارى داعى در گوش كشيدند و داعى حكومت واليت سارى را بيكى از بنى اعمام خود 
كه موسوم و منسوب بسيد حسن عقيقى بود ارزانى داشت و سليمان بن عبد الّله بن طاهر لشكرى 

فراهم آورده بر سر سيد حسن آمد و آن جناب پاى ثبات فشرده سليمان را منهزم ساخت و تا 
جرجان تعاقب نمود و سليمان در جرجان نيز مجال توقف نيافته بجانب خراسان شتافت و در سنه 

ستين و مأتين يعقوب بن ليث صفار كه بساط حكومت آل طاهر را بدست جالدت درنورديده بود 
با جنود نامعدود بجانب طبرستان حركت نمود و چون بسارى رسيد حسن عقيقى از ضرب تيغ 
زمردفام او انديشيده روى بمالزمت داعى آورده و در آمل بآن جناب پيوسته يعقوب متعاقب 

دررسيد و حسن بن زيد بموجب كلمه (الفرار مما ال يطاق) عمل فرموده به طرف رستمدار بيرون 
رفت و يعقوب نيز بدان واليات درآمده چون دانست كه بدست آوردن داعى متعذر است 

روزى چند در كجور بنشست و خراج دوساله از رعاياى بيچاره بگرفت و چون در آن واليت بالى 
قحط و غال شيوع يافت عنان بصوب آمل تافت و از آمل بسارى رفته از قتل و غارت و خرابى شهر 
و واليت دقيقه اى نامرعى نگذاشت و نوبت ديگر بكجور مراجعت كرد اما درين كرت بسيارى از 

شتران او را مگس هالك ساخت و بجهت وفور بارندگى و صاعقه پريشانى تمام بحال عساكر 
خراسان راه يافت و يعقوب بعد از آنكه چهار ماه در طبرستان حكومت كرد براه قومس بازگشت 



و حسن بن زيد رضى الّله عنه برستمدار شتافته و سپاه خود را درهم كشيده از عقب يعقوب روان 
شد و در اثناء راه در شوره دهستان بجمعى از كافران بازخورد و هزار نفر از آن قوم بداختر بكشت 

و غنيمت بسيار گرفته حكومت جرجان را ببرادر خود محمد بن زيد ارزانى داشت و بنفس نفيس 
بآمل شتافته رايت اقامت برافراشت و در خالل اين احوال سيد حسن عقيقى آغاز مخالفت كرده 

مردم سارى و آن نواحى را به بيعت خويش دعوت نمود و محمد بن زيد اين خبر شنيده از 
استرآباد بسارى تاخت و بيكناگاه سيد حسن را گرفته و دست و گردن بسته نزد برادر فرستاد و 

داعى بضرب عنق او فرمان داد و بعد ازين واقعه حسن بن زيد رضى الّله عنه در طبرستان بكام دل 
روزگار ميگذرانيد تا روز دوشنبه بيست و سيم ماه رجب سنه سبعين و مأتين بجوار مغفرت الهى 

واصل گرديد مدت سلطنتش نزديك به بيست سال بود و از جمله شعراء عرب ابو مقاتل ضرير آن 
زيبنده تاج و سرير را مالزمت مى نمود و ابو مقاتل نوبتى قصيده در مدح آنجناب در سلك نظم 

 كشيد كه مصراع اولش اينست مصراع 
 الّله فرد و ابن زيد فرد

 و چون داعى كبير اين مصراع شنيد بانك 
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بر شاعر زده خود را از مسند بيفكند و سربرهنه كرده روى بر خاك نهاد و ابو مقاتل را گفت چرا 
چنين نگفتى كه (الّله فرد و ابن زيد عبد) و چند كرت اين مصراع را برين منوال خواند و فرمود تا 

شاعر را از مجلس بيرون كردند و ابو مقاتل بدين سبب مدتى مديد منظورنظر اشفاق داعى كبير 
نگرديد تا در يكى از ايام مهرجان بمالزمت شتافته قصيده بر آن جناب خواند كه مطلعش اينست 

 مطلع 
 ال تقل بشرى و لكن بشريان 

غرة الداعى و يوم المهرجان حسن بن زيد رضى الّله باز بر زبان اعتراض فرمود كه درين مطلع 
بايستى كه مصراع ثانى مقدم خوانده شدى تا افتتاح به الء نهى وقوع نيافتى ابو مقاتل گفت ايها 

السيد افضل الذكر ال اله اال الّله و اوله حرف النفى داعى فرمود كه احسنت احسنت و او را بصله 
 كرامند نوازش نمود



 ذكر محمد بن زيد بن اسماعيل عليهم الرضوان من الملك الجليل 

بزعم بعضى از مورخان طبرستان محمد بن زيد ملقب بداعى الصغير بود اما به اعتقاد سيد ظهير 
داعى صغير حسن بن قاسم حسينى است كه ذكر شمه از احوال او بعد ازين مذكور خواهد شد 

انشاء الّله تعالى و باتفاق ارباب اخبار محمد بن زيد بدشت گرگان صاحب تاج و سرير گشته سيد 
حسين نامى كه داماد داعى كبير حسن بن زيد بود در سارى آغاز مخالفت نمود و بعضى از 

اسپهبدان باو بيعت كردند و محمد بن زيد با سپاه گرگان بجانب سارى روان شده سيد حسين 
بجالوس گريخت و محمد رضى الّله عنه در غره جمادى االخرى سنه احدى و سبعين و مأتين 

بآمل رسيده بى توقف از عقب سيد حسين ايلغار فرمود و روز ديگر چاشتگاه بيك ناگاه ماهيچه 
رايت نصرت آيتش بر تو وصول بر چالوس انداخته سيد حسين با ليشام ديلمى و ساير رؤسا و 

اصحاب خود گرفتار گشت و محمد بن زيد سيد حسين را بند كرده بجانب آمل مراجعت نمود و 
بعد از وصول فرمان داد كه هركس در ذمه سيد حسين حقى داشته باشد بحسب شرع شريف ثابت 
ساخته از وى بستاند و بند از پاى وى برگرفت آمليان و غير ايشان در مجلس قضاة و فقها هزارهزار 

درم بر وى ثابت كرده بستاندند آنگاه محمد بن زيد بار ديگر سيد حسين را بند نهاده با ليشام 
بطرف سارى فرستاد و ديگر هيچكس از آن دو عزيز خبرى نداد و بعد ازين وقايع اكثر حكام 

طبرستان سر بر خط فرمان محمد بن زيد نهادند مگر اسپهبد رستم بن قارن كه حاكم جبال 
مازندران بود و اسپهبد رستم رافع بن هرثمه را كه در آن زمان بر خراسان استيال داشت بمازندران 

طلبيده مدتها ميان او و محمد بن زيد غبار معركه جدال در هيجان بود و باالخره مصالحه روى 
نموده محمد بن زيد جرجان را برافع بازگذاشت آنگاه رافع با محمد بيعت كرده بجنك عمرو بن 
ليث صفار خراميد و شكست يافته بصوب خوارزم شتافت و خوارزميان چون ظلم و تعدى رافع را 
ميدانستند او را از ميان برداشتند و بعد ازين واقعه تمامى طبرستان و جرجان در حيز تسخير محمد 

بن زيد قرار گرفت و در سنه سبع و ثمانين و مأتين امير اسمعيل سامانى به اغواى معتضد خليفه 
 محمد بن 
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هرون را با سپاه فراوان متوجه طبرستان گردانيد و محمد بآهستگى در حركت آمد اما محمد بن 
زيد در غايت استعجال او را استقبال نمود و در شوال سال مذكور در نيم فرسخى استراباد تالقى 

فريقين دست داد محمد بن زيد بنفس نفيس بر قلب سپاه محمد بن هرون تاخت و متهورى از 
لشكر بخارا در برابر آمده آن جناب را از پشت زين بر روى زمين انداخت مدت سلطنت محمد بن 

زيد شانزده سال و كسرى بود و بعد از وى محمد بن هرون يكسال و نيم در مازندران حكومت 
 نمود

ذكر اسپهبد شهريار بن بادوسبان بن افريدون بن قارن و بيان خروج ناصر كبير ابو محمد حسن بن 
 على بن حسن 

از تاريخ سيد ظهير چنان مستفاد ميگردد كه در زمان استيالء محمد بن زيد اسپهبد بادوسبان بن 
افريدون بجوار مغفرت قادر بيچون پيوسته پسرش شهريار در رويان بر مسند حكومت نشست و 
مدت پانزده سال باقبال گذرانيد و خروج ناصر كبير بطلب خون محمد بن زيد در ايام دولت او 
بوقوع انجاميد تفصيل اين اجمال آنكه در همان سال كه محمد بن زيد رضى الّله عنه در محاربه 

محمد بن هرون شهيد شد ابو محمد حسن بن على بن حسن بن على بن عمر االشراف بن امام زين 
العابدين على بن امام حسين بن امير المؤمنين على ابن ابيطالب عليهم السالم كه در سلك اتباع 
محمد بن زيد انتظام داشت و در ميان مردم گيالن و طبرستان بناصر الحق و ناصر كبير مشهور 

است بجيالن شتافته مردم را بطلب خون آن جناب دعوت كرد و خلق بسيار از متوطنان آن ديار 
دست بيعت بابو محمد داده جمعى كثير از مجوسيان ديلم بيمن انفاس متبركه آن حضرت دين 

اسالم قبول نمودند و در ظل رايت فتح آيتش جمعيتى عظيم دست داده سيد حسن با مردان 
شمشيرزن و گردان صف شكن روى بطبرستان نهاد و اين خبر باحمد بن اسمعيل سامانى كه در آن 

اوان در بخارا و خراسان بانى مبانى جهانبانى بود رسيده متوجه مازندران شده با سپاه بى قياس 
بموضع فالس كه در نيم فرسخى آمل است منزل گزيده ناصر الحق بدان موضع شتافته بين الجانبين 
حربى صعب دست داد و احمد بن اسمعيل ظفر يافته هزيمت بجانب ناصر كبير افتاد و سامانيان در 

طبرستان فرمان فرما شده اسپهبد شهريار و ساير حكام آن ديار غاشيه متابعت ايشان بر دوش 
گرفتند و بعد از آن محمد بن هرون از احمد بن اسمعيل گريخته بناصر كبير پيوست و آنجناب 

كرت ديگر عزم استخالص طبرستان كرده اسپهبد شهريار و ملك الجبال اسپهبد شروين بن رستم 



بهم پيوستند و سر راه بر جناب سيادت پناه گرفته در منزل نميكا تقارب فريقين بتالقى انجاميد و 
مقابله و مقاتله جانبين مدت چهل روز امتداد يافت آخراالمر نسيم فتح و ظفر بر پرچم علم ناصر 

الحق وزيد و آن جناب چند ماه در طبرستان بفرمان فرمائى قيام نموده بجانب گيالن بازگشت و در 
 آن واليت روى بافاده علوم دينى آورده مدت چهارده سال بفراغ بال روزگار گذرانيد
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ذكر اسپهبد هروسندان بن بندار بن شيرزاد و بيان آنچه در زمان حكومت او ناصر الحق را دست 
 داد

مورخان فضيلت نهاد باقالم واسطى نژاد مرقوم كلك بيان گردانيده اند كه بعد از آنكه مدت پانزده 
سال از حكومت اسپهبد شهريار بگذشت وفات يافت و پسر عمش هروسندان بن بندار بن شيرزاد 

بن فريدون قايم مقام گشت و او مدت دوازده سال در رويان افسر اقبال بر سر نهاد و آمدن ناصر 
الحق ابو محمد الحسن بجانب طبرستان كرت ثانيه در ايام دولتش اتفاق افتاد سبب اين قضيه آنكه 

چون چهارده سال ناصر كبير در گيالن بسعادت و اقبال اوقات گذرانيد شخصى كه او را محمد بن 
صعلوك مى گفتند از قبل سامانيان بامارت طبرستان شتافته در آن واليت بر وجه حسن زندگانى 
نكرد بنابرآن بعضى از اشراف و اعيان گيالن و ديلمان ناصر الحق را بر آن آوردند كه بار ديگر 
بطبرستان شتابد و معاندان را گوشمالى دهد و آن جناب با جنود نامعدود بدانجانب خراميده در 
موضع نور ميان او و محمد بن صعلوك قتال بوقوع انجاميد و بيمن جالدت سيد حسن بن قاسم 
كه داعى صغير عبارت از اوست بر داعى كبير ظفر يافته محمد بن صعلوك با چند مفلوك در 

وادى فرار سلوك نمود و ناصر الحق در آمل نزول اجالل فرموده ابواب عدل و انصاف برگشاد و 
اعيان طبرستان و گيالن و ديلم بدان جناب پيوسته شوكت و مكنتش روى در ازدياد نهاد آنگاه 

ناصر كبير سيد حسن بن قاسم را منظورنظر تربيت گردانيد و منصب واليت عهد خود باو مفوض 
ساخت و فرمود كه بطرف گيالن و ديلمان رود و باستمالت سپاهى و رعيت قيام نمايد و سيد 

حسن بن قاسم با فوجى از اعاظم بدانجانب روان شده چون برويان رسيد حرص حكومت او را بر 
آن داشت كه علم مخالفت ناصر الحق برافراشت و اسپهبد هروسندان و خسرو بن فيروز بن چستان 

با سيد حسن بيعت كرده آن جناب بجانب آمل بازگشت و بعظمت هرچه تمامتر در عيدگاه آن 



بلده نزول اجالل فرمود و ناصر كبير بر ما فى الضمير او اطالع يافته عنان فرار بجانب پاى دشت 
تافت و سيد حسن آن جناب را تعاقب نموده بگرفت و دست بسته بقلعه الرجان فرستاد و اموال و 
جهات او را بباد غارت و تاراج برداد ليلى بن نعمان كه در آن زمان ببلده سارى از قبل ناصر كبير 
بحكومت اشتغال داشت چون اين خبر شنود فى الحال بآمل شتافت و بخانه سيد حسن رفته ابواب 

مالمت بر وى بگشاد و در مخلص ناصر الحق الحاح و مبالغه از حد اعتدال درگذرانيده بعنف 
خاتم سيد حسن را از انگشت او بيرون آورد و نزد كوتوال الرجان فرستاد تا ناصر كبير را بجانب 

آمل گسيل نمايد و چون آن نشان بنظر كوتوال رسيد ناصر الحق را از حبس نجات داد باعزاز و 
اكرام هرچه تمامتر بجانب آمل روان ساخت و سيد حسن بن قاسم تا قريه ميله كه در سه فرسخى 
آمل است آن جناب را استقبال نمود و چون چشم ناصر كبير بر سيد حسن افتاد فرمود كه ما رقم 

 عفو بر جرايد جرايم تو كشيديم بايد كه بگيالن روى و من بعد گرد فضولى نگردى و سيد
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حسن حسب الفرموده بتقديم رسانيده بعد از چندگاه پسر بزرگتر ناصر الحق كه مكنى و موسوم به 
ابو الحسن احمد و ملقب بصاحب الجيش بود از پدر درخواست نمود كه سيد حسن را طلب دارد 

و زمام امور واليت جرجان را بدو سپارد و ناصر الحق برحسب مدعاء پسر حكم فرموده ابو 
الحسين كس بجيالن فرستاد تا سيد حسن را بمازندران آورد و دختر خود را با وى عقد نموده 

منشور حكومت جرجان بنام نامى او از پدر بستد و سيد حسن بجرجان شتافته بر مسند ايالت نشست 
و بعد از آن ناصر الحق دامن از امر سلطنت درچيده پسر خود ابو الحسين احمد را وليعهد گردانيد 

و بنفس نفيس روى بمحراب گاه طاعت و عبادت آورد در آن اثنا بعضى از تركان در گرگان با 
سيد حسن ياغى شدند و آن جناب از مقاومت عاجز گشته بجيالن مراجعت كرد و ناصر الحق فى 

سنه اربع و ثلث مائه وفات يافته ابو الحسين كس بجيالن فرستاد و سيد حسن را بآمل طلبيده تاج 
 سلطنت بر سرش نهاد

ذكر استيالء سيد حسن بن قاسم بر طبرستان و بيان حكومت شهريار بن جمشيد و كشته شدن 
 هروسندان 



نسب سيد حسن بن قاسم بامام حسن عليه السالم مى پيوست برينموجب كه حسن بن قاسم بن 
حسن بن على بن عبد الرحمن بن الشجرى بن قاسم بن حسن بن زيد بن االمام حسن بن امير 

المؤمنين عليهم السالم و آن جناب در ميان مردم گيالن و طبرستان مشهور است بداعى صغير و 
داعى صغير بعد از فوت ناصر كبير فى سنه اربع و ثلث مائه بموجب استدعاء ابو الحسين احمد 

صاحب الجيوش از گيالن بآمل شتافت و ابو الحسين زمام امور ملك و مال را در قبضه اختيار او 
نهاد و خود عزلت گزيد اما پسر صغير ناصر كبير ابو القاسم جعفر برين معنى انكار نموده برى رفت 

و از حاكم آن ديار محمد بن صعلوك لشكرى ستانده روى بمازندران نهاد و داعى صغير از وى 
انهزام يافته بگيالن شتافت و در آن واليت سپاهى از گيالن و ديلم فراهم آورده نوبت ديگر متوجه 

آمل شد و درين كرت انهزام بطرف ابو القاسم افتاده عوض سيد حسن بجيالن خراميد و سيد 
حسن در آمل متمكن گشته اسپهبد شهريار كه ملك الجبال بود با او صلح نمود و بعد از آن ميان 

ابو الحسين احمد و داعى صغير مخالفت اتفاق افتاد و ابو الحسين بگيالن رفته ببرادر پيوست و 
هردو برادر باتفاق يكديگر قاصد آمل شدند و از جانب خراسان نيز سپاهى عازم طبرستان گشت 

بنابرآن داعى صغير سلوك طريق فرار اختيار كرده از آمل برستمدار گريخت و حال آنكه در آن 
زمان اسپهبد هروسندان طوعا و كرها دست از تمشيت امور شهريارى بازداشته بود و اسپهبد 

شهريار بن جمشيد بن بندار بن شيرزاد در رويان سلطنت مى نمود و شهريار بخالف تصور داعى 
صغير را گرفته بند نهاده و برى نزد على بن وهودان فرستاد و اين على بن وهودان در آن ملك 

نايب المقتدر بالّله عباسى بود بنابرآن داعى را در قلعه الموت محبوس گردانيد اما مقارن آن حال 
 على بن وهسودان بغدر بعضى از دشمنان كشته گشته داعى صغير از حبس نجات يافته بار ديگر
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بگيالن شتافت و ابو الحسين احمد و ابو القاسم جعفر ولدى ناصر كبير كه ايشانرا طبرستانيان 
ناصران گويند آن مملكت را بوى بازگذاشته باتفاق اسپهبد هروسندان بن بندار بجرجان رفتند و 

داعى صغير ايشان را تعاقب نموده عازم سارى شد و از آنجا ايلغار كرده شبيخون بر برادران زد و 
بسيارى از اتباع ايشانرا بكشت و از جمله قتيالن يكى اسپهبد هروسندان بود و بعد ازين واقعه ابو 

القاسم از راه دامغان بگيالن رفت و ابو الحسين احمد در حدود جرجان توقف نمود و داعى صغير 
باو پيغام فرستاد كه تو مرا بجاى پدر و مخدومى زيرا كه صبيه تو در خانه منست الجرم با تو اصال 



خصومت و نزاع ندارم و گردن بطوق متابعت تو درمى آرم اما برادرت مرا تشويش مى دهد و 
بالضروره بدفع او مشغول مى شوم اكنون صالح جانبين در آنست كه با من طريق موافقت و 

مرافقت مسلوك دارى و ابو الحسين احمد باين معنى رضا داده بداعى پيوست و آن دو سيد 
بزرگوار روزى چند در جرجان باهم بسر برده آنگاه ابو الحسين درين واليت توقف نمود و سيد 

حسن بجانب آمل نهضت فرمود و در آن مملكت بر مسند دولت قرار گرفته روزى بمباحثه علمى 
و نشر مسائل دينى پرداختى و روزى در ديوان مظالم نشسته طريقه پسنديده عدالت شايع ساختى و 
روز ديگر بتدبير امور ملك مشغولى كردى و در استمالت سپاه و وصول مرسومات شرايط اهتمام 
بجاى مى آورد و در ايام جمعه بتفتيش احوال محبوسان پرداختى و بعضى از ايشان را مطلق العنان 

گردانيده از سر جرايم ايشان درگذشتى و آن جناب هرگز از مزروعات علما و فضالء مال و خراج 
نطلبيدى و در تعظيم اصحاب خاندان هاى قديم بقدر مقدور كوشيدى و چون چندگاه برين منوال 
بگذشت چنانكه بگذرد باد بدشت نوبت ديگر ناصران بمخالفت داعى صغير باهم موافقت نمودند 

و ابو القاسم جعفر از جانب گيالن و ابو الحسين احمد از طرف جرجان متوجه او شدند و در 
محصل آمل ميان برادران و داعى نايره قتال مشتعل گشته سيد حسن بصوب هزيمت شتافت و 

عنان يكران بجانب رويان تافت و ابو القاسم بآمل درآمده باستمالت سپاهى و رعيت پرداختند و ابو 
الحسين طريق عدل و احسان شايع ساختند و سيد ابو القاسم بعد از چند روز بگيالن بازگشته ابو 
الحسين احمد در آمل مقيم شد و در اواخر ماه رجب سنه احدى عشر و ثالث مائه بملك سرمد 

 انتقال نمود و در شهور سنه اثنى عشر و ثلث مائه ابو القاسم نيز از عقب برادر بعالم ابد توجه فرمود

 ذكر ابو على محمد بن ابو الحسين احمد

ابو على بعد از فوت پدر در آمل علم حكومت برافراشت و ماكان بن كاكى كه در سلك امراء 
گيالن منتظم بود و دخترش در حرمسراى ابو القاسم جعفر بسر ميبرد دخترزاده خود اسمعيل بن 

ابى القاسم را با وجود خردسالى بپادشاهى برداشته بيك ناگاه بآمل درآمد و ابو على را گرفته نزد 
برادر خود على بن حسين كاكى بگرگان فرستاده و على بن حسين ابو على را احترام تمام نموده 

 شبها با وى صحبت داشتى و بساط نشاط مبسوط ساختى 
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در آن اثنا شبى ابو على كاردى بر پهلوى على بن حسين فروبرده او را بمطموره خاكى فرستاد و 
خود در معموره جرجان تاج ايالت بر سر نهاد و روى بمازندران آورده آن مملكت را نيز مسخر 

 گردانيد و عاقبة االمر در ميدان گوى بازى از اسب افتاده متوجه ملك باقى گرديد

 ذكر ابو جعفر حسن بن ابو الحسين احمد

كه صاحب القلنسوه لقب داشت بعد از فوت برادر همت بر آبادانى مملكت گماشت اما مقارن اين 
حال ماكان بن كاكى برويان شتافت و با داعى صغير موافقت نمود و داعى با پانصد مرد جرار روى 

بآمل نهاد و ابو جعفر بگرگان رفته اسپهبدان بيارى اسفار بن شيرويه كه بنيابت ابو جعفر در سارى 
حكومت مى نمود در حركت آمدند و اسفار باستظهار آنجماعت متوجه آمل گشته در ظاهر شهر با 

داعى حرب كرد و سيد حسن مغلوب شده بطرف شهر گريخت در اثناء راه مرداويج بن زيار كه 
خواهرزاده اسپهبد هروسندان بود بداعى رسيده بزخم ژوبينى او را بعالم عقبى فرستاد و از اسب 

فرود آمده بانتقام خال خود سر مباركش را از تن جدا كرد و بعد از آن ميان ابو جعفر و ماكان در 
الرجان مقاتله واقع شده در موضع والره رود ابو جعفر كشته گشته ملك مازندران بتحت تصرف 
اسمعيل بن ابى القاسم كه نبيره ماكان بود درآمد اما در آن نزديكى مادر ابو جعفر دو نفر كنيزك 
اسمعيل را بفريفت تا زهر در طعام آن غنچه گلبن واليت كردند و نهال قامت او را قبل از آنكه بر 

 جويبار باال كشد از پاى درآوردند رباعى 

 گل صبحدمى بخود برآشفت و بريخت 
 

 با باد صبا حكايتى گفت و بريخت 

 بدعهدى دهر بين كه گل در ده روز
 

سر برزد و غنچه كرد و بشكفت و 
 بريخت 

   
و بعد ازين واقعه از اوالد داعيان ناصر را در طبرستان سلطنت ميسر نگشت و فلك ستيزه كار از 

 مقام رعايت آن طبقه درگذشت 

 ذكر ايالت ابو الفضل محمد بن شهريار و تشريف آوردن الثائر باهللا علوى برستمدار



بثبوت پيوسته كه چون اسپهبد شهريار بن جمشيد بن بندار بن شيرزاد مدت دوازده سال در 
رستمدار تاج حكومت بر سر نهاد وفات يافته فرمان فرمائى آن ديار بر پسرش ابو الفضل محمد قرار 

گرفت و مدت سلطنت او چهارده سال امتداد پذيرفت و در آن ايام الثائر بالّله ابو الفضل جعفر بن 
محمد بن الحسين المحدث بن على بن الحسين بن على بن عمر االشرف بن االمام زين العابدين 

على بن االمام حسين بن امير المؤمنين على بن ابى طالب عليهم السالم كه ملقب بود بسيد ابيض در 
گيالن خروج كرد و بعضى از حدود آن واليت را بحيطه ضبط درآورد و مقارن آن حال ميان ابو 
الفضل محمد بن شهريار و اسپهبد شهريار بن دارا كه حاكم جبال مازندران بود صورت منازعت 

 روى نمود و بعد از وقوع مقاتله اسپهبد شهريار
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از ابو الفضل گريخته نزد ركن الدوله حسن بن بويه برى رفت و از وى لشكرى ستانده و بازگشته 
بر اكثر طبرستان مستولى گشت و ابو الفضل محمد چون اين حال مشاهده كرد قاصدى نزد الثائر 

بالّله فرستاد و استدعاء حضور شريف نمود و آنجناب با سپاه بى حساب برستمدار شتافت و ابو 
الفضل بموكب اعلى پيوست و دست بيعت بخدمت سيادت پناهى داده باتفاق عازم مازندران 

گشتند و از آنجانب ابن عميد كه وزير ركن الدوله بود در مصاحبت اسپهبد شهريار متوجه ميدان 
پيكار شد و در موضع نميكا بين الجانبين مصاف روى نموده ابن عميد منهزم گرديد و سيد ثاير 

مظفر و منصور بآمل درآمده ابو الفضل محمد بحرمه زركه در باالء آمل است منزل گزيد و بعد از 
روزى چند ميان الثائر بالّله و ابو الفضل محمد نيز غبار نقار ارتفاع يافته سيد بجانب گيالن بازگشت 

و در واليت شاه كلمه رود بقريه ميان ده ساكن شده بقاع خير طرح انداخت و بوقت حلول اجل 
طبيعى داعى حق را لبيك اجابت گفته بجنات عدن منزل ساخت و بعد از صعود الثائر بالّله علوى 

بدرجات بلند اخروى تا زمان ظهور سيد قوام الدين هيچكس از سادات صاحب سعادات در 
طبرستان مالك تاج و نگين نگشت و بقاعده مستمره از آن تاريخ تا شهور سنه احدى و ثمانين و 

ثمان مائه كه تاريخ سيد ظهير باتمام پيوسته اوالد گاوباره من حيث االستقالل يكى بعد از ديگرى 
در مملكت رستمدار بر مسند دولت و اقبال مى نشست و چون اكثر آن طايفه با چنگيزخانيان و 

تيمور كوركانيان معاصر بودند و نسبت بآنسالطين عالى شان گاهى موافقت و احيانا مخالفت مى 
نمودند ذكر ايشان در مجلد ثالث سمت تحرير خواهد يافت و در اثناء بيان احوال خواقين 



چنگيزخانى ديگرباره پرتو انديشه بر تبيين وقايع حكام گاوباره خواهد تافت تافت انشاء الّله تعالى 
اكنون وقت آنست كه عنان جواد خوش خرام خامه بصوب ذكر ملوك مازندران منعطف گردد و 

شمه اى از حال خجسته مآل آل باوند از نهانخانه ضمير بعرصه وضوح و ظهور پيوندد (و من اللّه 
 االعانة و المدد)

 ذكر كميت زمان سلطنت ملوك باوند كه ايشان را ملوك الجبال گويند

سيد ظهير در تاريخ طبرستان در سخن را بدين سان در سلك بيان كشيده كه ملوك مازندران سه 
طبقه بوده اند و از سنه خمس و اربعين هجرى تا سنه خمسين و سبعمائه در آن مملكت سلطنت 

نموده اند ليكن در اثناء سنوات مذكوره احيانا سادات و نقبا و گماشتگان ملوك و خلفا و حكام و 
امرا در آن واليت لواء استيال مى افراختند و آن طايفه را چند گاهى از نعمت حكومت محروم 

مى ساختند اما طبقه اول چهارده نفر بودند و ابتداء دولت ايشان در سنه خمس و اربعين بود و انتهاء 
حكومت آن حكام عاليشان در سنه سبع و تسعين و ثالث مائه روى نمود پس زمان اقبال آنطبقه 

 سيصد و پنجاه و دو سال بوده 
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باشد و اول اين پادشاهان باو بن شاپور بن كيوس بن قباد بن فيروز است و آخر ايشان شهريار بن 
 دارا (و العلم عند اللّه)

 ذكر حكومت طبقه اول از ملوك مازندران و مجملى از آنچه وقوع يافت در ايام دولت ايشان 

بر خرد خرده دان پوشيده و پنهان نخواهد بود كه چنانچه در ابتداء ذكر ملوك طبرستان مرقوم 
كلك بيان گشت كه چون كيوس بن قباد روى بجهان جاودان نهاد پسرش شاپور مالزمت عم 

خويش اختيار كرد و او در زمان هرمز فوت شده از وى پسرى ماند باو نام و باو مالزمت خسرو 
پرويز مى نمود بنابرآن در وقتى كه خسرو پادشاه عجم گشت ايالت اصطخر و آذربيجان و عراق و 

طبرستانرا بوى داد و او در آن ملك تا زمان سلطنت آزرمى دخت بفرمان فرمائى اشتغال داشت و 
چون آزرمى دخت كيانى بر سر نهاد قاصدى جهت طلب باو بطبرستانفرستاد باو جواب داد كه سر 

من بخدمت ضعفا فرود نمى آيد و ترك حكومت كرده بآتشكده رفت و عبادت آتش پيش 



گرفت و بعد از قتل يزدجرد بن شهريار فى سنه خمس و اربعين اعيان طبرستان اتفاق نموده باو را 
از آتشكده بيرون آوردند و بر خود پادشاه كردند و او پانزده سال باقبال گذرانيده ناگاه والش 

نامى بدست غدر خشتى بر پشتش زد و او بآن زخم درگذشت والش در طبرستان پادشاه گشت و 
باز باو كودكى ماند سرخاب نام و مادر آن كودك او را بخانه باغبانى گريزانيده بتربيتش مشغول 

گرديد و بعد از هشت سال آفتاب اقبال والش بسرحد زوال رسيده يكى از مردم كوال در خانه 
باغبان سرخاب را ديده بشناخت و او را با مادر بكوال برد و مردم آن نواحى و ساكنان كوه قارن را 
جمع ساخت و بيك ناگاه شبيخونى بر والش زده و او را گرفته دو نيم زد و سرخاب را بفريم برده 

پادشاه كرد و از آن تاريخ تا زمان قتل فخر الدوله حسن كه در سنه خمسين و سبعمائه روى نمود 
هيچ پادشاهى قدرت نيافت كه آل باو را بكلى مستأصل سازد و اگرچه چندگاه ايالت دشت 

مازندران از ايشان نبود انادر اكثر احوال جبال آنديار را در تصرف داشتند بنابرآن ايشانرا ملك 
الجبال ميگفتند و چون سرخاب بن باو سى سال در مازندران باقبال گذرانيد وفات يافته پسرش 
مردان چهل سال مالك تخت و تاج گرديد آنگاه سرخاب بن مردان در آن بيست سال پادشاه 

گشت و چوندست قضا بساط حياتش درنوشت اسپهبد شروين بن سرخاب بن مردان بيست و پنج 
سال بامر جهانبانى مشغولى نمود و با يكى از امراء جبال كه او را ونداد بن هرمز مى گفتند اتفاق 

كرده از ملوك رستمدار استمداد فرمود و امراء عرب را از طبرستان بزخم تيغ و سنان اخراج نمود 
و بعد از وى شهريار بن قارن بن شيروين مالك تاج و نگين گشت و پس از بيست و هشت سال در 
گذشت آنگاه جعفر بن شهريار بن قارن دوازده سال پادشاهى كرد و در ايام دولت او خروج داعى 

 كبير اتفاق افتاد و پس از آن قارن بن شهريار كه برادر جعفر بود سى سال باقبال 
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گذرانيد و اول كسيكه ازين طبقه اسالم قبول فرمود قارن بود و او دو پسر داشت سرخاب و مازيار 
رستم بن سرخاب بن قارن بعد از فوت جد خود بيست و نه سال بر مسند ايالت منزل گزيد و در 

ايام دولت او رافع بن هرثمه بنابر استصوابش لشكر بطبرستان كشيد و رستم بدو پيوسته بعد از 
چندگاه مزاج رافع بر وى متغير شد و روزى در وقت كشيدن آش او را بگرفت و در يكى از قالع 

مقيد ساخت و رستم در آنقلعه بسر ميبرد تا عالم را بدرود كرد شروين بن رستم بعد از قيد پدر 
بمعاونت سامانيان بر ملك موروث استيال يافت و بعد از سى و پنج سال بعالم آخرت شتافت 



اسپهبد شهريار بن شروين معاصر ركن الدوله حسن بن بويه بود و سى و هفت سال حكومت نمود 
و دارا بن رستم بعد از شهريار ملك الجبال شد و شصت سال كامرانى كرده روى بعالم آخرت 

آورد اسپهبد شهريار بن دارا پس از فوت پدر سى و پنج سال در آن ملك فرمانفرما بود و قابوس 
بن وشمگير در ثانى الحال بمساعى جميله او حاكم جرجانگشت اما عاقبة االمر اسپهبد از سر 

موافقت قابوس درگذشت و قابوس او را گرفته چندگاهى محبوس گردانيد و باالخره بقتلش حكم 
كرد و ايام دولت طبقه اول از ملوك باوند را بنهايت رسانيد و اين واقعه در سنه سته و تسعين و 
 ثالث مائه روى نمود و بعد از آن چندگاهى بلدان جبال و تمامى مازندرانرا قابوس ضبط فرمود

 ذكر طبقه دوم از ملوك جبال و بيان شمه از احوال ايشان بطريق اجمال 

چنانچه سيد ظهير در سلك تحرير كشيده طبقه ثانيه از سالطين باوند هشت نفر بودند و زمان 
دولت ايشان صد و چهل سال امتداد يافت زيرا كه حسام الدوله شهريار بن قارن بن سرخاب بن 

شهريار بن دارا كه اول اين طايفه است در شهور سنه سته و تسعين و اربعمائه خروج نمود و آخر 
اين طبقه شمس الملوك رستم بن شاه اردشير است كه در سنه سته و ستمائه عالم را بدرود فرمود 
چنانچه مبين ميگردد و كيفيت اين اجمال بتفصيل مى پيوندد اسپهبد حسام الدوله شهريار بن قارن 
باستظهار طايفه اى از مردان صف شكن در شهور سنه سته و ستين و اربعمائه سلجوقيان در اطراف 

عالم نافذ فرمان بودند خروج كرده روى بضبط مملكت موروث آورد و چون سلطان ملكشاه 
سلجوقى در سنه خمس و ثمانين و اربعمامائه وفات يافت و در ميان اوالد او مخالفت و نزاع بوقوع 
انجاميد قوت و شوكت حسام الدوله روى در ازدياد نهاد و بعد از آنكه سلطان محمد در عراق من 

حيث االستقالل بر مسند اقبال نشست ميان او و حسام الدوله مخالفت بوقوع پيوست و سلطان 
محمد سنقر بخارى را با پنجهزار سوار جالدت آثار بجانب مازندران ارسال داشت و حسام الدوله 

در سارى متحصن گشته چون سنقر با شجعان پرتهور بظاهر آن بلده رسيد و بمحاصره و محاربه 
 مشغول گرديد روزى اسپهبد تاجى سياه بر سر نهاده بر دروازه سارى ايستاده و بآواز بلند گفت 
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كه منصب واليت عهد من تعلق بكسى خواهد گرفت كه امروز در ميدان مبارزت و تفاخر تازد و 
مهم سپاه سنقر را برطبق دلخواه سازد نجم الدوله قارن كه پسر بزرگتر حسام الدوله بود گفت منم 



آنكس كه بتيغ تيز پيكر دشمنانرا ريزريز خواهم كرد و از دروازه بيرون تاخته روى بحرب سنقر 
آورد و ايضا پسرش فخر الدوله رستم بميدان ستيز خراميده از آنجانب نيز طالبان نام و ننگ آغاز 

 جنگ نمودند نظم 
 ز هرسو طبل جنگى شد خروشان 

 
 بجوش آمد دل پوالدپوشان 

 خروش كوس و بانك ناى برخاست 
 

 زمين چون آسمان از جاى برخاست 

قضا را در آنحين مرغابيانى كه در آبگيرى كه در پس پشت معسكر سنقر بود آرام داشتند    
جوش وخروش مروان صف شكن و غريو كوس و ستوران شنوده رم كردند و بيكبار در پرواز 

آمدند و چون آنصدا بگوش سنقر رسيد تصور كرد كه بمدد اهل سارى مردان كارزارى از عقب 
لشكر او حمله آوردند الجرم انهزام يافت و نجم الدوله او را تعاقب نموده فوجى از هزيمتيانرا 

بكشت و بسيارى اسير گردانيد و سنقر در اصفهان بسلطان محمد پيوسته كيفيت حال عرض كرد 
بعد از آن سلطان محمد به اسپهبد ترك مجادله داده پيغام فرستاد كه ما سنقر را نگفته بوديم كه با 

تو قتال نمايد مضى ما مضى مناسب آنكه حاال يكى از اوالد خود را بنوا نزد ما فرستى تا عنايت 
پادشاهانه شامل حال او گردد حسام الدوله جواب گفت كه وقتى اين التماس شرف اجابت 

مى يابد كه سلطان سوگند ياد كند كه در حق پسر من بدى نينديشد و يكى از حجله نشينان تتق 
سلجوقى را با او در سلك ازدواج كشد و سلطان برينموجب عهد و پيمان در ميان آورده حسام 

الدوله پسر كهتر خود عالء الدوله على را با ده هزار سواره و پياده نزد سلطان فرستاد و عالء الدوله 
چند گاهى در خدمت پادشاه بسر برد و خواهر سلطانرا جهة برادر خود نجم الدوله قارن بخواست 

و بحشمت هرچه تمامتر بجانب مازندران ارسال داشت و چون عالء الدوله از اردوى سلطان محمد 
بخدمت پدر بازگشت ميان او و برادرش نجم الدوله مخالفت و منازعت روى نمود و عالء الدوله 

بخراسان شتافته خود را منظورنظر سلطان سنجر گردانيد و سلطان سنجر در مقام استمالت 
اسپهبدزاده آمده خواست كه لشكرى بدو دهد تا ملك مازندرانرا از تصرف پدر و برادر برآورد و 

نجم الدوله قارن اين خبر شنيده با سپاهى صف شكن در مالزمت حسام الدوله تميشه را لشكرگاه 
ساخت و در انتظار مقدم برادر لواء اقامت برافراخت و در آن منزل حسام الدوله شهريار بدار القرار 
انتقال فرمود مدت سلطنتش سى و هفت سال بود و اوقات حياتش زياده بر هشتاد سال نجم الدوله 

قارن بن شهريار بعد از فوت پدر بزرگوار بطريق استقالل متصدى سرانجام امور ملك و مال گشت 
و بواسطه شرارت نفس و قلت عقل اكثر خواص و مقربان حسام الدوله را به كشت الجرم شآمت 



سفك دماء شامل حالش گشته پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و چون هشت سال از ايام اقبالش بگذشت 
نقد بقا بقابض ارواح داد آنگاه شمس الملوك رستم بن نجم الدوله قارن در مملكت مازندران بر 

 تخت كامرانى نشست و بخالف پدر ابواب ظلم و بيداد بربست اما عالء الدوله على بن 
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حسام الدوله بعد از فوت پدر و برادر چند كرت از سلطان سنجر اجازت انصراف طلبيد و سلطان 
مصلحت در محافظتش دانسته او را مرخص نكرد و عالء الدوله چندگاه بناكام در خراسان اوقات 

گذرانيده بوقت فرصت فرار بر قرار اختيار كرد و نزد سلطان محمد رفته شمه اى از سرگردانى 
خويش معروضداشت و سلطان محمد درصدد تربيت عالء الدوله شده قاصدى پيش رستم فرستاد 
كه مناسب آنست كه بمالزمت مبادرت نمائى تا ملك موروث ميان تو و عالء الدوله تقسيم يابد و 

رستم نخست از مالزمت سلطان محمد تقاعد نمود و سلطان محمد در غضب شده لشگر باران عدد 
مصحوب عالء الدوله متوجه مازندران گردانيد و رستم را چون با آن سپاه طاقت مقاومت نبود 

بدرگاه پادشاه شتافت و خواهر سلطان كه منكوحه پدرش بود بواسطه ميلى كه نسبت بعالء الدوله 
داشت او را زهر داد و مدت سلطنتش چهار سال امتداد داشت عالء الدوله على بن حسام الدوله 

شهريار بعد از فوت برادرزاده داعيه كرد كه روى بجانب ملك موروث آورد اما بخالف متصور 
سلطان محمد او را رخصت نداد و بلكه بند بر پايش نهاد و مقارن آن احوال سلطان محمد بملك 

سرمد انتقال فرموده پسرش سلطان محمود عالء الدوله را منظورنظر عنايت گردانيد و عمه خود را 
كه بزهر دادن رستم متهم بود بحباله نكاحش درآورده اجازت توجه بصوب مازندران ارزانى 

داشت و عالء الدوله قدم بر مسند استقالل نهاد و باندك زمانى تمامت آن مملكترا مسخر ساخت و 
مدت بيست و يكسال علم سلطنت برافراخت و چون عمرش از شصت تجاوز نمود بعلت نقرس 

مبتال گشته زمام امور سلطنت را به پسر خود شاه غازى رستم سپرد و خود در گوشه اى نشسته روى 
بمحراب طاعت و عبادت آورد شاه غازى رستم بن عالء الدوله على بن رستم چون تاج ايالت بر 

سر نهاد ابواب عدل و انصاف بر روى رعايا برگشاد و او پادشاهى بود در غايت شجاعت و 
مردانگى و نهايت سخاوت و فرزانگى و مدت بيست و چهار سال بدولت و اقبال بسر برده چون 

سن شريفش بشصت رسيد فى سنه ثمان و خمسين و خمس مائه متوجه رياض عقبى گرديد اين دو 
 بيت از مرثيه كه جهة او گفته بودند در تاريخ طبرستان مسطور بود ثبت افتاد نظم 



 ديو سپيد سر ز دماوند كن برون 
 

 كاندر زمانه رستم مازندران نماند

 گو پرده دار پرده فروهل كه بار نيست 
 

 بر تخت رستم بن على شهريار نيست 

عالء الدوله حسن بن رستم قائم مقام پدر خود بود و چون پادشاه شد در باب ريختن خون بى    
گناهان غلو نموده از هركس اندك جريمه در وجود مى آمد ميفرمود تا او را فى الحال بقتل 

ميرسانيدند و عمش حسام الدوله شهريار بن عالء الدوله على و كيكاوس بن ناصر الملك كه ابا 
عن جد در سلك اعاظم امراء مازندران انتظام داشتند از جمله مردمى بودند كه در اوايل سلطنت 

حسن مقتول گرديدند تاديبش در اكثر اوقات بضرب چوب بودى و در آن امر آن قدر مبالغه 
فرمودى كه در مازندران چوب حسنى مثل گشت و چون حسن نزديك به نه سال حكومت كرد 

دست قضا سجل حياتش درنوشت سيد ظهير در تاريخ طبرستان آورده كه حسن سيصد چهار صد 
غالم صاحب حسن داشت و هرگاه يكى از آن جماعت بگوشه چشم در ديگرى نگريستى در 

 ساعت بقتل رسيدى بنابرآن غالمان قاصد جان عالء الدوله 
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گشته در شبى كه شراب بسيار خورده بود و در قلعه برزم خواب كرده آن جماعت كه پيوسته 
بحراستش قيام مى نمودند بيك ناگاه شمشيرها بركشيدند و بخوابگاه پادشاه شتافته او را بقتل 

رسانيدند و بر اسبان خود سوار گشته متفرق گرديدند شاه اردشير بن عالء الدوله حسن بصفات 
حميده و سمات پسنديده آراسته بود و در ايام دولت خود در بذل و عطا بقدر مقدور مبالغه نمود 
 شجاعتش درجه كمال داشت و عدالتش اوراق حكايت نوشيروان را بر طاق نسيان گذاشت بيت 

 گه بزم سيم و گه رزم تيغ 
 

 ز جوينده هرگز نكردى دريغ 

و او بعد از فوت پدر افسر سرورى بر سر نهاده بحسن تدبير قاتالن حسن را بدست آورده اكثر    
ايشانرا بقتل رسانيد و مدت سى و چهار سال و هشت ماه حكومت كرده در شهور سنه اثنى و 

ستمائه متوجه عالم عقبى گرديد شمس الملوك رستم بن شاه اردشير در زمان وفات پدر در قلعه 
دارا مقيد بود و چون اردشير از عالم انتقال نمود اعيان و اشراف مازندران او را از حبس بيرون 

آورده بر تخت سلطنت نشاندند و زر بسيار نثار كردند و در ايام دولت شمس الملوك كه چهار 
سال بود مالحده در وادى طغيان سلوك نموده پيوسته مشوش اوقات مازندرانيان بودند و فدائيان 



در قتل ساكنان آن حدود تقصير نمى فرمودند و شمس الملوك را در ماه شوال سال ششصد و 
شش سيد ابو الرضا حسين بن ابى رضاء العلوى بغدر هالك ساخت و در مملكت مازندران علم 

استيال برافراخت و در ايام دولت جناب سيادت مآب دولت خوارزم شاهيان بنهايت رسيد و تمامت 
مملكت ايران جوالنگاه يكران مغوالن گرديد و مآل حال طبقه سيم از ملوك باوند كه معاصر 
چنگيزخانيان بودند در جزو ثانى از مجلد ثالث سمت تحرير خواهد يافت و درين مقام بجهت 
شدت مناسبت فارس خوش خرام عنان بيان بصوب ذكر ملوك ديالمه خواهد تافت و من الّله 

 العصمة و التوفيق 

 گفتار در ايراد مبادى احوال آل بويه كه ايشانرا ملوك ديالمه گويند

در نسخ معتبره از كتاب التاج صابى مرويست كه نسب بويه ببهرام گور اتصال مى يابد و حمد الّله 
مستوفى نام آباء و اجداد او را تا بهرام در قلم آورده و ابو على مسكويه در تجارب االمم مرقوم 
كلك صحت رقم گردانيده كه ملوك ديالمه از اوالد يزدجرد بن شهريارند و پدران ايشان در 

اوايل ظهور اسالم از سپاه عرب گريخته بگيالن رفتند و هم آنجا سكنى نمودند و بعضى ديگر از 
مورخان بر آن رفته اند كه از نسل بويه را بدان واسطه از ديالمه شمرده اند كه مدتى ممتد در ميان 

ايشان اوقات گذرانيده بودند از شهريار بن رستم ديلمى منقولست كه گفت كه ابو شجاع بويه 
مردى متوسط الحال بود با والده فرزندان خود محبت بى نهايت داشت و آن عورت فوت شده 

قوافل حزن و اندوه بر ضمير بويه استيال يافت و من روزى بخانه او رفتم و او را بوفور ماللت 
مالمت كردم و بسراى خود آوردم تا زنك حزن بصيقل نصيحت از آينه خاطرش بزدايم در آن 

 اثنا شخصى كه دعوى علم نجوم 
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و تعبير خواب ميكرد بوثاق من درآمد بويه بوى گفت كه درين شبها بخواب ديدم كه از سر 
قضيب من آتشى عظيم بيرون آمد و بر بعضى از بالد تافته هرلحظه نورش بيشتر ميشد تا بآسمان 

رسيد آنگاه منقسم بسه قسم گشت و عباد بالد پيش آن آتش خضوع و خشوع مى نمودند منجم 
گفت اين خواب در غايت غرابت است مرا تا اسب و جامه ندهى زبان بتعبير نگشايم بويه اظهار 
افالس كرده منجم ده دينار طلبيد بويه از اداى آن وجه نيز عاجز آمد پس از آن منجم گفت ترا 



سه فرزند باشد كه در آن بالد كه از آن آتش روشن گشته حكومت كنند و نايره اقبال ايشان در 
اطراف جهان اشتعال يابد و چون از اوالد بويه على و حسن و احمد در آن مجلس بودند بويه با 

منجم گفت كه فرزندان من اينانند كه مى بينى من مردى فقيرم اينجماعت بكدام استطاعت پادشاه 
توانند شد ظاهرا با من استهزا ميكنى منجم گفت ال و الّله اوقات والدت اوالد خود را بيان فرماى تا 
من در زايجه طالع ايشان نظر كنم بويه ساعت تولد آن سه دولتمند را باز نموده منجم بعد از تأمل و 
انديشه دست پسر بزرگترش على را كه در ايام حكومت بعماد الدوله ملقب گشت ببوسيد و گفت 

نخست پادشاهيت باين فرزند تو رسد آنگاه دست حسن و احمد را بوسه داده فرمود كه اين 
جوانان نيز بسلطنت ميرسند القصه در آنروز سوداى سرورى در سر آل بويه پيدا شد و در شهور 

سنه اثنى عشر و ثالث مائه كه سيد ابو القاسم جعفر بن ناصر الحق در گيالن وفات يافت چنانچه 
سابقا مذكور گشت ماكان بن كاكى نبيره دختر خود اسمعيل بن ابى القاسم بيعت نموده بر حدود 

طبرستان استيال يافت ابو شجاع با هرسه پسر در سلك مالزمانش منتظم شد در آن اثنا اسفار بن 
شيرويه كه از جمله اركان دولت ابو على محمد بن ابو الحسين احمد بن ناصر الحق بود بر ماكان 

خروج كرده چند نوبت بين الجانبين محاربت واقع گرديد و آخر االمر ماكان بطرف خراسان 
گريخت و اسفار بر مسند اقبال نشسته بروايتى كه در تواريخ مشهوره مسطور است بعد از يكسال از 

دست برد قرامطه سفر آخرت اختيار نمود و بقولى كه در تاريخ سيد ظهير مزبور است در اثناء 
بعضى از اسفار ميان اسفار و مرداويج بن زيار كه از جمله اعيان امرايش بود مخالفت روى نمود و 
مرداويج ازو جدا شده برنكان كه اقطاعش بود رفت و از آنجا با لشكر جرار بر سر اسفار تاخت و 
اسفار ازو منهزم گشته از راه قهستان بطبس شتافت و ماكان بن كاكى در خراسان اين خبر شنيده 
بعزم رزم او در حركت آمد و اسفار باز فرار نموده خواست كه خود را در قلعه الموت اندازد اما 

مرداويج سر راه بر وى گرفته در حدود طالقان اسفار در چنگ اسار گرفتار گشت و بقتل رسيد و 
اين صورت در شهور سنه تسع عشر و ثالث مائه بوقوع انجاميد و على كال التقديرين بعد از قتل 

اسفار مرداويج بر سلطنت مستقل گرديد و ماكان بن كاكى بجنك مرداويج مبادرت نموده 
شكست يافت و عنان انهزام بصوب خراسان تافت و مرداويج برستمدار و مازندران و رى و قزوين 

و ابهر و زنجان مستولى شده در باب استخالص ديگر بالد عراق سعى نموده در همدان قتل عام 
كرده در آن امر بمرتبه مبالغه فرمود كه بعقيده صاحب گزيده قاتالن دو خروار بند ابريشمين از 

 مقتوالن 
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جدا ساختند آنگاه مرداويج على بن بويه و برادران او را كه در خالل وقايع مذكوره از ماكان 
مفارقت نموده باو پيوسته بودند بكرج فرستاد و خود عزيمت تسخير اصفهان فرمود و مظفر بن 

ياقوت كه از قبل مقتدر خليفه حاكم آن ناحيه بود با مرداويج حرب كرده شكست يافت و نزد پدر 
خود بشيراز رفت و ياقوت با جنود فارس فارس گشت و روى بمرداويج آورد اما بعد از محاربه 

انهزام يافت و با دو هزار كس از هزيمتيان بطرف لرستان كه مضرب خيام آل بويه بود توجه نمود 
و چند نفر از لشكريان ديلم از آن جماعت گريخته بياقوت پيوستند و ياقوت آن مردمرا گردن زده 

بقيه سپاهيان ديلمى دل بر جنگ نهادند و در روزى كه آتش قتال اشتعال يافت ياقوت جمعى از 
پيادگان سپاهرا فرمود كه پيش رفته آتش در قاروره هاى نفت زدند و نسيم عنايت الهى بر پرچم 

علم آل بويه وزيده بروى پيادگان ياقوت در جنبش آمد و آتش در جامهاى پيادگان افتاده 
بازگشتند و اين معنى موجب فرار سواران نيز گشت و ياقوت بطرفى بيرونرفت و على بن بويه و 

برادران او غنيمت فراوانگرفته كامران و سرفراز بدار الملك شيراز خراميدند مقارن آنحال مرداويج 
در حمام بدست غالمانخود كشته شد و على بن بويه پادشاه فارس گرديد و از آل بويه در فارس و 

عراق و بغداد هفده نفر بر مسند ايالت نشستند و مدت دولت ايشان صد و بيست و هشت سال 
 امتداد يافت 

 ذكر سلطنت عماد الدوله على بن بويه 

چون بالد فارس در حيز تسخير على بن بويه قرار گرفت برادر خود حسن را كه ركن الدوله لقب 
يافته بود باستخالص عراق نام زد نمود و برادر خوردتر احمد را بصوب كرمان گسيل فرمود و خود 

در دار الملك شيراز در سراى ياقوت فرود آمده روى بتمشيت مهمات سلطنت آورد در آن اثناء 
لشكريان جهت طلب مرسومات آغاز گفت وشنود كردند و در خزانه چيزى موجود نبود الجرم 

عماد الدوله متأمل گشته ناگاه چشمش بر سقف خانه افتاده ديد كه مارى سر از سوراخ بيرون 
مى آورد و بازپس مى برد الجرم متوهم شده فرمانداد تا سقف را بشكافتند و مار را بكشتند و بعد از 

بازكردن سقف خانه نقود معدود و اجناس نفيسه يافتند كه ياقوت آنجا پنهانكرده بود و عماد 
الدوله نقود را بر جنود قسمت نموده خياطى طلب داشت تا جهت او جامه ببرد و چون خياط 



حاضر گشت لفظ چوب گز بر زبان عماد الدوله بگذشت درزى بنابرآنكه كر بود پنداشت كه 
پادشاه چوب مى طلبد كه از وى بضرب لت اقرار كشد كه اموال ياقوت كجاست و فى الحال بر 

زبان آورد كه اى خداوند چه حاجت بچوب است و الّله كه بيش از هفده صندوق از جهات 
ياقوت پيش من نيست عماد الدوله بخنديد و اهل مجلس متعجب گرديدند در تاريخ گزيده 

مسطور است كه چون ياقوت از آل بويه انهزام يافت بدار الخالفه شتافت و امراء بغداد لشكرى 
گران بصوب شيراز فرستادند عماد الدوله آن سپاه را استقبال نموده در منزل فيروزان تالقى 

 عسكرين دست داده مدت صد روز مقاتله اتفاق افتاد و هيچ يك از آن دو سپاه را
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صورت نصرت روى ننمود و شبى عماد الدوله بخاطر گذرانيد كه اگر روز ديگر پيكر ظفر 
جلوه گر نيايد راه انهزام پيش گيرد و چون بخواب رفت در عالم رؤيا مشاهده نمود كه بر اسبى كه 

فيروزه نام داشت سوار شده براهى ميرود و در آن اثنا بشارت فيروزى ميشنود و چون از خواب 
درآمد بفتح و نصرت اميدوار گشته صباح كه خسرو خاور بر خنك فيروزه رنك سپهر سوار گشت 

عماد الدوله بر اسب فيروزه خويش نشست و عازم صحراى نبرد شده در اثناء راه انگشترى فيروزه 
يافت و مقارن آن حال بتحقيق پيوست كه لشكر بغداد گريختند آنگاه عماد الدوله رسوالن بدار 
الخالفه ارسال داشته قبول نمود كه هرسال مبلغ سيصد هزار دينار از اموال فارس و عراق بخزانه 

خليفه فرستد بنابرآن خليفه در مقام عنايت آمده جهت او خلعت و منشور پادشاهى فرستاد و لقبش 
را عماد الدوله قرار داد و او چند سال آن مال را ادا كرده عاقبت دم از استقالل زد و مدت شانزده 
سال و نيم بدولت و اقبال گذرانيد و در جمادى االولى سنه ثمان و ثلثين و ثالث مائه متوجه عالم 

آخرت گرديد و بموجب وصيتى كه كرد برادرزاده اش عضد الدوله روى بتمشيت مهمات مملكت 
 آورد

 ذكر سلطنت ركن الدوله حسن بن بويه 

ارباب اخبار مرقوم خامه گوهر نثار گردانيده اند كه همدران اوان كه عماد الدوله در شيراز پادشاه 
شد ركن الدوله را بحكومت عراق نامزد كرد و ركن الدوله بموجب فرموده برادر روى بتسخير آن 
مملكت آورد و مدتى مديد ميان او و امراء سامانى نايره قتال و جدال اشتعال داشت و عاقبت االمر 



حكومت آن واليت بر ركن الدوله قرار گرفته استقالل يافت و در سنه ثمان ثلثين و ثالث مائه خبر 
فوت عماد الدوله را شنوده بشيراز شتافت و مدت نه ماه در مصاحبت عضد الدوله كه پسرش بود 

بسر برده بار ديگر روى بصوب عراق آورد و ركن الدوله در اواخر اوقات حيات استماع نمود كه 
عضد الدوله از شيراز لشكر ببغداد كشيده و پسرعم خويش عز الدوله بختيار را مقيد گردانيده بنابر 

آن اغراض نفسانى بر مزاجش استقالل يافته مهموم گشت و پهلو بر بستر ناتوانى نهاده با وجود 
شدت مرض از رى باصفهان رفت و عضد الدوله خبر غضب و بيمارى ركن الدوله را شنيده 

انديشناك شد كه مبادا پدر در وقت فوت از وى نارضا باشد و بعد از تأمل بابن عميد كه وزير 
ركن الدوله بود نامه نوشت مضمون آنكه تدبيرى نماى كه پدر مرا طلب دارد تا بخدمت شتابم و 

رفع غبار خاطر عاطرش نمايم و ابن عميد در آن باب مساعى جميله بتقديم رسانيده ركن الدوله 
كس بطلب پسر فرستاد و عضد الدوله باصفهان شتافته ركن الدوله ساير اوالد خود را نيز باصفهان 

طلبيد و پس از اجتماع ذرارى سپهر نامدارى ابن عميد طوئى سنگين ترتيب داد و ركن الدوله با 
اوالد امجاد و اعيان و اشراف عراقين و فارس بخانه وزير تشريف برد و بعد از طعام بخاص و عام 

 آغاز وصيت كرده تمامت 
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واليت فارس و كرمان و اهواز را تا سرحد بغداد بعضد الدوله ارزانى داشت و حكومت همدان و 
اعمال جبال و رى و طبرستانرا بفخر الدوله تفويض نمود و مؤيد الدوله را بر اصفهان و توابع آن 

والى گردانيد و آن دو برادر را فرمود كه نسبت بعضد الدوله شرط اطاعت بجاى آورده از حكم و 
نشان او تجاوز جايز ندارند و چون ركن الدوله از امثال اين وصايا فارغ گشت در محرم الحرام سنه 

ست و ستين و ثالث مائه درگذشت مدت سلطنتش چهل و چهار سال بود شانزده سال و نيم در 
ايام دولت عماد الدوله و بيست و هفت سال و نيم بعد از آن و او پادشاهى نيكوسيرت پاكيزه 

سريرت بود و در تعظيم سادات و علماء سعى و اهتمام تمام مينمود وزارتش چنانچه از سوق كالم 
سابق مستفاد ميگردد تعلق بابن عميد ميداشت و نام ابن عميد على است و كنيتش بعقيده صاحب 

گزيده ابو الفضل و بروايت روضة الصفا ابو الفتح و آن وزير صائب تدبير بغايت عالى قدر و 
عظيم الشان بود چنانچه صاحب عباد در مدح او ابيات نظم مى نمود و از جمله افاضل ابو حنيفه 



دينورى منجم با ركن الدوله معاصر بود و بنابر فرمان او فى سنه خمس و ثلثين و ثالث مائه در 
 اصفهان رصد بست و زيج ترتيب كرد

 ذكر معز الدوله ابو الحسين احمد بن بويه 

در سنه اثنى و عشرين و ثالث مائه معز الدوله بموجب اشارت برادر بزرگتر خويش عماد الدوله از 
شيراز بعزيمت تسخير كرمان در اهتزاز آمد و نخست بلده سيرجانرا فتح نموده از آنجا بنفس 

كرمان شتافت و پسر الياس كه بروايت روضة الصفا محمد و بعقيده صاحب گزيده على نام داشت 
در آن بلده متحصن شده معز الدوله آغاز محاصره كرد حمد الّله مستوفى گويد كه در اوقات 

محاصره امير على بن الياس هرروز لباس جنگ پوشيده بقدر امكان در مدافعه ايشان مراسم اجتهاد 
بجاى مى آورد و هرشب نزلى مناسب ترتيب كرده بمعسكر معز الدوله ميفرستاد ديلميان ازين دو 

صورت متناقض متعجب شده پرسيدند كه با وجود مخالفت و محاربت سبب ارسال نزل و ساورى 
چه چيز است امير على جواب داد كه روز بنابرآن محاربه مى نمايم كه شر شما را كه با من در مقام 
عداوت آمده ايد از سر باز كنم و چون شما درين مملكت ميهمان منيد مروت چنان اقتضا مى نمايد 

كه شب نزل ميفرستم معز الدوله از استماع اين سخن منفعل گشته بين الجانبين قواعد مصالحه 
استحكام يافت و چون امير على فوت پسرش اليسع بجايش نشست ميان او و معز الدوله بكرات 

محاربات دست داد و عاقبت معز الدوله آن مملكت را مسخر ساخته آنگاه رايت عزيمت بصوب 
اهواز برافراشت و آن حدود را بيشتر از گماشتگان خليفه بغداد انتزاع نمود و در سنه اثنى و ثلثين و 

ثالث مائه بواسط رفت و از بغداد توزون كه امير االمراء خليفه بود بجنك او شتافته دوازده روز 
متعاقب غبار معركه هيجا در هيجان بود و عاقبت توزون منهزم گشته معز الدوله باهواز مراجعت 

نمود و در سنه ثلث و ثلثين و ثالث مائه كرت ديگر بواسط شتافته مستكفى خليفه و توزون با 
 سپاهى از حيز حساب بيرون در
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برابر او رفتند و معز الدوله صالح در جنگ نديده باهواز بازگشت و در سنه اربع و ثلثين و ثالث 
مائه كه توزون فوت شد بار ديگر معز الدوله بر مسند جهانگيرى نشسته تا بغداد عنان بازنكشيد و 

ابن شيرزاد كه بعد از وفات توزون امير االمرا شده بود از وى گريخت و معز الدوله در جمادى 



االولى سنه مذكوره بباب الشماسيه نزول اجالل فرمود در روز ديگر بمجلس مستكفى رفته با وى 
بيعت نمود و در آن روز خليفه او را معز الدوله لقب داد و معز الدوله از روى استقالل در سرانجام 

امور ملك و مال دخل كرده مبلغ پنج هزار درم هرروز جهة اخراجات خليفه مقرر ساخت و بعد از 
روزى چند مستكفى را از خالفت خلع نموده المطيع بالّله را قايم مقام گردانيد بعد از آن ميان ناصر 

الدوله بن حمدان كه باغواء ابن شيرزاد لشكر بدار السالم بغداد كشيد و با معز الدوله محاربات 
روى نمود و در محرم سنه خمس و ثلثين و ثالث مائه مهم بمصالحه انجاميد و ناصر الدوله بطرف 
موصل بازگرديد و در سنه سته و ثلثين ثالثمائه معز الدوله بصره را مسخر گردانيد و در سنه سبع و 

ثلثين و ثالث مائه بموصل رفته ناصر الدوله بجانب نصيبين گريخت و معز الدوله جهة قطع ماده 
انتعاش ناصر الدوله در آن ديار ظلم بسيار كرد و باالخره ناصر الدوله قاصدى فرستاد و از وى قبول 
كرد كه هرسال هشت بار هزارهزار درم از قلمرو خويش بخانه بغداد فرستد و معز الدوله باين معنى 

راضى گشته عنان مراجعت انعطاف داد و در سنه خمس و اربعين و ثالث مائه نوبت ديگر بين 
الجانبين آتش نزاع ارتفاع يافت و معز الدوله عازم موصل شده ناصر الدوله بار ديگر بنصيبين رفت 

و معز الدوله او را آنمقدار تعاقب نمود كه ببالد شام درآمد آنگاه بنابر عرض مرض ببغداد 
معاودت كرد و فرمود تا بر درهاى مساجد كندند كه لعن الّله على معاوية بن ابى سفيان و لعن من 

غصب عن فاطمه رضى الّله عنها فدكا و لعن من منع ان يدفن الحسن عند قبر جده عليه السالم و 
من نفى ابا ذر الغفارى و من اخراج ابو العباس عن الشورى و بدين واسطه شورشى در ميان سنيان 

پيدا شده شب بعضى ازين منقورات را حك كردند و معز الدوله روز ديگر فرمود تا باز نقر كردند 
و باالخره وزير معز الدوله حسن بن محمد المهلبى مصلحت چنان ديد كه در لعن غير معاويه كسى 
را نام نبرند و بجاى ساير كلمات مذكور بنويسند كه لعن الّله الظالمين آلل رسول الّله صلى الّله عليه 
و آله و سلم و بدين تدبير آن غوغا تسكين يافت و وفات معز الدوله در سنه سته و خمسين و ثالث 
مائه دست داد مدت عمرش بعقيده صاحب گزيده پنجاه و چهار سال بود و زمان سلطنتش بيست و 
يكسال سه سال در زمان عماد الدوله و هژده سال در عهد ركن الدوله ابو جعفر محمد الضميرى و 

حسن بن محمد المهلبى در سلك وزراء معز الدوله انتظام داشتند و حسن بن محمد كه بصفت 
 جود و سخاوت موصوف بود در سنه اثنى و خمسين و ثلث مائه از عالم انتقال نمود
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 ذكر ابو شجاع عضد الدوله فنا خسرو بن ركن الدوله 

باتفاق مورخان فضيلت شيم عضد الدوله خالصه ملوك ديلم بلكه نقاوه سالطين عالم بود و ذات 
خجسته صفاتش بزيور ديانت و حسن اعتقاد موصوف و وجود فايض الجودش بگوهر عدالت و 
يمن رشاد معروف و عضد الدوله در سنه ثمان و ثلثين و ثالث مائه در بلده شيراز بحكم وصيت 

عم خود عماد الدوله پاى بر مسند سرورى نهاده و عالميانرا بوفور انعام و احسان مسرور ساخته 
بعدل و داد نويد داد و در ايام دولت چند نوبت بجانب بغداد نهضت نمود كرت اول جهة امداد عز 

الدوله بختيار كه پسر عمش بود و كرت ثانى بعزم پيكار عز الدوله بختيار و درين كرت فى سنه 
سبع و ستين و ثالث مائه بختيار را گرفته بقتل رسانيد و جميع قالع و بقاع حدود موصل را مسخر و 

مضبوط گردانيد و در سنه ثمان و ستين و ثلث مائه از موصل ببغداد شتافته خرابهاى آن خطه را 
بحال عمارت بازآورد و جهة پيش نمازان و مؤذنان مساجد وظايف تعيين كرد و ايتام و فقرا و 

ضعفا را رعايتها فرمود و اخراجاتى را كه در راه مكه از حاجيان ميستاندند تخفيف نمود و فقهاء و 
محدثان و فضال و شعرا و اطبا را از موايد انعام و احسان خويش محفوظ و بهره ور ساخت و عضد 
الدوله در ايام سلطنت عمارات عالى و بقاع نقاع طرح انداخت از آنجمله عمارتيست كه در نجف 

بر سر مرقد معطر امير المؤمنين حيدر على خير البشر و عليه سالم الّله االكبر بنا كرد و ديگر دار 
الشفائيست كه در بغداد در باب تعمير و ترويج آن لوازم اهتمام بجاى آورده و همچنين در شيراز 
نيز دار الشفا ساخت و بر آب كربندى بست كه مانند آن بند در عالم عمارتى نتوان يافت و ايضا 

بركه ترتيب داد كه آنرا هفت پايه بود كه اگر از هرپايه هرروز هزار كس آب ميخوردند تا 
بيكسال كفايت مى نمود و در ايام جهانبانى عضد الدوله وزيرش نصر بن هرون نصرانى حكم 
حاصل كرده در باب تعمير و ترويج كليساها و معابد نصارى سعى بليغ نمود در روضة الصفا 

مسطور است كه در آخر عمر عضد الدوله بدعتى چند احداث كرد كه مناسب شيم مرضيه او نبود 
از جمله آنكه در مساحت زمينها چيزى چند درافزود و بر آنچه در بيع دواب و مواشى ميستاندند 

اضافه فرمود و عمل ثلج را مخصوص بديوان اعلى ساخت چنانچه گماشتگان ديوان از كوه برف 
مى آوردند و بفقاعيان مى فروختند و عضد الدوله در هشتم شوال سنه اثنى و سبعين و ثالث مائه 
بعلت صرع درگذشت و در روز وفات غير از اين آيت چيزى بر زبانش جارى نميگشت كه (ما 

اغنى عنى ماليه و هلك عنى سلطانيه) مدفن عضد الدوله نجف است در پايان روضه مقدسه 



  (و كَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد)حضرت شاه مردان و بر صندوق مرقد او اين آيت كنده اند كه 
مدت حكومت عضد الدوله سى و چهار سال بود و از جمله فضالء ابو الحسن ابراهيم بن بالل كه 
مشهور است بصابى و در فن انشاء و بالغت شبيه و عديل نداشت معاصر عضد الدوله بود و كتاب 

التاج را كه مبنى است از مناقب و مآثر آل بويه بنام نامى او تصنيف نمود وفات صابى بروايت 
 صاحب گزيده در
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 يازدهم شوال سنه اربع و ثمانين و ثالث مائه دست داد (و العلم عند اللّه الهادى الى سبيل الرشاد)

 ذكر ايالت عز الدوله بختيار و بيان كشته شدن او بتقدير قادر مختار

معز الدوله در وقتى كه بمرض موت گرفتار بود ولد ارشد خود عز الدوله بختيار را ولى عهد كرد و 
او را وصيت نمود كه در تمشيت امور سلطنت از مقتضاى رأى عم خود ركن الدوله بيرون نرود و 

پسرش عضد الدوله را بر خود مقدم دانسته نسبت بدو مراسم تعظيم و تبجيل بجاى آورد و ابو 
الفضل عباس بن الحسين و ابو الفرج محمد بن العباس را لباس وزارت پوشاند و سبكتكين حاجب 

و ساير امراء ترك را بعنايت خويش اميدوار گرداند و عز الدوله بعد از فوت پدر در بغداد متصدى 
امر جهانبانى گشته از سر غرور جوانى بلهو و لعب مشغول شد و با مسخرگان و مغنيان آغاز 

مصاحبت و مجالست كرده بهيچيك از وصاياى معز الدوله عمل ننمود بنابرآن سبكتكين كه در 
آن زمان بمزيد تهور و وفور اتباع از ساير امرا امتياز داشت اتراك بى باك را با خود متفق ساخت 

و نسبت بعز الدوله در مقام مخالفت آمد و ميان ايشان منازعت بتطويل انجاميده بختيار در عراق 
عرب بى اختيار گشت و چون سبكتكين فوت شد تركان الپتكين را بحكومت اختيار نموده بجانب 

واسط كه معسكر عز الدوله بختيار بود رفتند و در برابر لشكر او فرود آمده مدت پنج ماه بين 
الجانبين غبار معركه هيجا هيجان داشت و در اكثر ايام تركان ظفر مى يافتند و چون اين اخبار بسمع 

عضد الدوله رسيد با سپاه فارس عزم رزم مخالفان كرده در واسط بعز الدوله پيوست و بضرب تيغ 
و سنان تركانرا ببغداد گريزانيد و باتفاق عز الدوله آن طايفه را تعاقب نموده خود بجانب شرقى دار 

السالم فرود آمد و بختيار را بطرف غربى فرستاد و اتراك چند روز جنگهاى مردانه كرده آخر 
االمر در مالزمت طايع خليفه بجانب تكريت گريختند و عضد الدوله در بغداد متمكن شده كس 



فرستاد تا خليفه را بمقر عز او رسانيدند و با او بيعت كرده عز الدوله و برادرانش را مقيد ساخت و 
چون اين خبر بركن الدوله رسيد اضطرابى عظيم نموده عزم جزم كرد كه ببغداد رود و عضد 

الدوله را منزجر گرداند و عضد الدوله ازين معنى خبر يافته بختيار را باز صاحب اختيار ساخت و 
علم عزيمت بصوب شيراز برافراشت اما بعد از فوت ركن الدوله بار ديگر بعراق عرب شتافت و 

عز الدوله با سپاه فراوان از بغداد بيرون رفته در حدود تكريت ميان ايشان جنگ واقع شد و بختيار 
اسير گشته بفرموده عضد الدوله همانروز بقتل رسيد مدت حياتش سى و شش سال بود و اوقات 

حكومتش يازده سال و كسرى وزير عز الدوله بعقيده صاحب گزيده ابن عميد بود و او نيز در آن 
 معركه گرفتار گشته بفرمان عضد الدوله كشته شد

 429، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر سلطنت مؤيد الدوله ابو منصور بوية بن ركن الدوله 

چون ركن الدوله حسن بن بويه وفات يافت مؤيد الدوله رسولى نزد برادر بزرگتر خود عضد 
الدوله فرستاده پيغام داد كه زمام امور ملك و مال در قبضه اقتدار آن حضرتست اگر اجازت باشد 

در حكومت اصفهان و توابع آن كه پدر مرحوم نامزد من كرده دخل نمايم و اال آنچه مقتضاى راى 
ممالك آراى باشد بتقديم رسانم و عضد الدوله را اين استجازه موافق مزاج افتاده در تأييد و تعويد 

مؤيد الدوله مساعى جميله مبذول داشت اما فخر الدوله از برادر بزرگتر حسابى برنگرفت و 
بى رخصت متصدى امر سلطنت گشت و اين معنى بر خاطر عضد الدوله گران آمده مؤيد الدوله را 
بر مخالفت برادر باعث شد و فخر الدوله از مقاومت عاجز گشته پناه بقابوس بن وشمگير كه شوهر 

خاله و پدر زنش بود برد و قابوس مقدم داماد را گرامى داشته هرچند عضد الدوله و مؤيد الدوله 
كس فرستاده فخر الدوله را طلبيدند التفات بسخن ايشان نكرد و در اوايل سنه احدى و سبعين و 

ثالث مائه مؤيد الدوله لشكر بجرجان كشيده بعد از وقوع محاربه قابوس و فخر الدوله بجانب 
خراسان گريختند و التجا بحسام الدوله ابو العباس تاش كه از قبل امير نوح والى واليت نيشابور و 

توابع آن بود نمودند و تاش در تعظيم و تكريم آن دو مهمان عزيز مهما امكن لوازم سعى و اهتمام 
بجاى آورد و باشارت امير نوح با لشكرى بيكران متوجه جرجان شد و مؤيد الدوله در شهر 

متحصن گشته پس از روزى چند در ماه رمضان سنه مذكوره شبيخون بر خراسانيان زد و آن هرسه 



سردار طريق فرار پيش گرفته تا نيشابور عنان يكران بازنكشيدند و بعد ازين فتح مؤيد الدوله بفراغ 
بال روزگار ميگذرانيد تا در سنه ثلث و سبعين و ثالث مائه متوجه ملك بقا گرديد مدت سلطنتش 

 هفت سال بود و بوزراتش صاحب سعيد اسمعيل بن عباد قيام مينمود

 ذكر سلطنت فخر الدوله ابو الحسن على بن ركن الدوله 

بعد از فوت مؤيد الدوله امرا و اعيان ديلم قرعه مشورت در ميان انداختند كه زمام امر سلطنت را 
در قبضه اقتدار كدام يك از آل بويه نهند صاحب كافى اسمعيل بن عباد گفت كه فخر الدوله مهتر 

و بهتر ملوك ديالمه است او را از خراسان بايد طلبيد و متقلد قالده ايالت گردانيد و همگنان اين 
راى را استحسان كرده مسرعان بجانب خراسان روان ساختند و فخر الدوله بعد از آنكه مدت سه 

سال در اين مملكت پريشان حال گذرانيده بود چون اين خبر بهجت اثر شنود هم عنان برق و باد 
بعراق شتافته تاج سلطنت بر سر نهاد و زمام امور وزارت من حيث االستقالل بقبضه اختيار صاحب 

عباد داد و در سنه سبع و سبعين و ثالث مائه فخر الدوله آن وزير صاحب تدبير را بضبط اموال 
طبرستان ارسال داشت و جناب صاحبى آن مملكترا كما ينبغى بحيطه ضبط درآورده چند قلعه 

 مفتوح و مسخر ساخت و هم 
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در آنسال خاطر از آن مهام بازپرداخته لواء معاودت برافراخت و در سنه تسع و سبعين و ثالث مائه 
هوس تسخير بغداد در خاطر فخر الدوله پيدا شده بدانجانب نهضت نمود و بهاء الدولة بن عضد 

الدوله كه در آن زمان امير االمراء دار السالم بود او را استقبال نموده در اهواز تقارب فريقين دست 
داد و هردو لشكر در برابر يكديگر فرود آمده بحسب اتفاق شبى آب اهواز طغيان كرده بمعسكر 
فخر الدوله رسيد و لشكريان اينمعنى را بر خديعت بغداديان حمل نمودند و آب روى فخر الدوله 
را بر خاك ريخته راه گريز پيش گرفتند و فخر الدوله برى بازگشته از آنجا بهمدان رفت و بهاء 
الدوله قاصدان نزد عم فرستاده اظهار وفاق نمود و فخر الدوله از برادرزاده راضى گشته از مقام 

تسخير دار السالم درگذشت و در سنه خمس و ثمانين و ثالث مائه وزير فضيلت نهاد واالنژاد يعنى 
صاحب عباد مريض گشته پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و فخر الدوله بعيادت او رفته صاحب بعرض 

رسانيد كه درين مدت كه زمام تمشيت امور وزارت در كف كفايت بنده بود بقدر وسع و طاقت 



در فراغت سپاهى و رعيت كوشيدم و بيمن دولت قاهره ممالك محروسه را معمور و آبادان 
گردانيدم و بعد از فوت من اگر پادشاه تغيير بقواعدى كه من وضع كرده ام راه ندهند و بهمين 

شيوه طريقه عدالت مرعى دارند بركات آن بروزگار همايون آثار واصل گردد و مرا نامى نباشد و 
اگر برخالف دستور معهود عمل نمايند مردم بساط عدل و احسان را بمن نسبت كنند و از اين جهة 

اختالل بامور ملك و مال راه يابد فخر الدوله قبول نمود كه بهمان منوال سلوك نمايد اما پس از 
وفات صاحب خجسته صفات خزاين او را تصرف كرد و از اوالد و متعلقانش اموال فراوان حاصل 

فرمود در تاريخ مسطور است كه چون نعش صاحب عباد را بنمازگاه بردند از غايت جاللتى كه 
داشت اعيان ديلم پيش تابوتش زمين بوس كردند و نعش او را از سقف خانه آويخته پس از مدتى 

باصفهان نقل نمودند و در روضة الصفا مذكور است كه صاحب عباد در فضل و هنر و كفايت و 
كياست يگانه روزگار و وحيد اعصار بود و در اصابت راى و تدبير شبيه و نظير نداشت و آنمقدار 

كتب نفيسه كه او جمع ساخت هرگز هيچ وزير بلكه هيچ صاحب تاج و سرير را ميسر نشده بود 
چنانچه گويند كه در يكى از اسفار چهار صد شتر باربردار كتابخانه او را مى كشيد مدت وزارتش 
هجده سال بود حمد الّله مستوفى گويد كه چون صاحب عباد روى برياض جنت نهاد ابو العباس 
البضى و ابو على بن حمويه اصفهانى ده هزار دينار پيشكش فخر الدوله كرده وزير شدند و ايشان 
دست بظلم و تعدى برآورده متموالنرا مصادره نمودند و از جمله مردمى كه در زمان وزارت آن 
دو عزيز مؤاخذ گشتند يكى قاضى رى عبد الجبار بود و او در فروع متابعت شافعيه مينمود و در 
اصول در سلك مشايخ معتزله انتظام داشت و سبب گرفتن قاضى آن شد كه بنابر مذهب اعتزال 

روزى گفت كه من بر صاحب عباد ترحم نكنم زيرا كه مرا توبه او معلوم نيست وزراء فخر الدوله 
 بدين جريمه سه بار هزارهزار درم از قاضى گرفته رقم عزل بر سجل احوالش كشيدند
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طرفه آنكه معتقد معتزله آنست كه هركس كه يكدانك و نيم بناحق از كسى بستاند ابد اآلباد در 
دوزخ بماند و خدمت اقضوى اين همه اموال از رشوت دار القضا اندوخته بود و مع ذالك بتوهم 

آنكه شايد صاحب عباد در زمان وزارت از كسى رشوت گرفته باشد مى گفت كه بر وى رحمت 
نفرستم كه نزد من توبه او محقق نيست نعوذ بالّله من شرور انفسنا و سيآت اعمالنا بثبوت پيوسته كه 

در شهور سنه سبع و ثمانين و ثالث مائه روزى در قلعه طبرك فخر الدوله كباب گوشت گاو و 



انگور خورده درد معده بر وى مستولى شد و همانروز وفات يافت و در آن محل كليد خزاين پيش 
پسرش مجد الدوله بود بنابران اركان دولت هرچند سعى نمودند كه از خزانه كفن بدست آرند 

ميسر نشد و حال آنكه در آن وقت سه هزار خروار جامه در خزانه موجود بود آخر االمر قيم 
مسجد جامع طبرك جنسى كه شايسته كفن بود بخدام بارگاه سلطنت فروخت تا او را برداشتند 

مدت سلطنت فخر الدوله چهارده سال بود اموال و جهاتى كه از وى ماند بيش از آنست كه تعداد 
توان نمود و از جمله افاضل آن عصر ابو بكر خوارزمى مملكت فخر الدوله را بوجود خود مشرف 

داشت و ابو بكر پيوسته با صاحب عباد مصاحبت فرموده بين الجانبين مشاعرات و مطايبات واقع 
مى شد از جمله آنكه ابو بكر روزى بى رخصت بمجلس صاحب درآمد و اين معنى بطبع صاحبى 

 گران آمده ببديهه گفت شعر
 (كلما قلنا فال مجلسنا بعث الّله بقتال فجلس)

 ابو بكر نيز بديهه در جواب نظم نمود كه شعر
 من يقل انى بقتل انه )

 
 (جرها او ذبيع من باب طبس

 و فى الحال از مجلس بيرون رفت گويند كه وفات ابو بكر قبل از وفات صاحب اتفاق افتاد   

 ذكر سلطنت شرف الدوله ابو الفوارس شيرذيل عضد الدوله 

شرف الدوله در وقت وفات پدر كرمانرا بوجود خود مشرف داشت و چون اين خبر شنيد بصوب 
شيراز رايت توجه افراشت و پس از آنكه بدان واليت رسيد بنابر آنكه از وزير عضد الدوله نصر بن 

هرون نصرانى آزرده خاطر بود او را بكشت و بعد از ضبط مملكت فارس در اوايل سنه خمس و 
سبعين و ثالث مائه لشكر باهواز كشيده برادر خود ابو الحسن احمد را كه از قبل صمصام الدوله 
بن عضد الدوله حاكم آن سرزمين بود بگريزانيد آنگاه ببصره رفته در ماه رجب سنه مذكوره آن 

بلده را نيز بتحت تصرف درآورد و در اوايل سنه ست و سبعين و ثالث مائه متوجه بغداد گشت و 
برادرش صمصام الدوله كه در دار السالم امير االمرا بود باميد مرحمت نزد او رفت و شرف الدوله 
نخست برادر را تعظيم و تكريم نمود و چون از مجلس بيرون رفت باخذ و قيدش حكم فرمود و از 
روى استقالل بضبط ملك و مال مشغول گشت و قرب دو سال ديگر بدولت و اقبال گذرانيده فى 

 سنه تسع و سبعين و ثالث مائه متوجه عالم بقا گرديد
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 ذكر حكومت صمصام الدوله ابو كاليجار مرزبان بن عضد الدوله 

عضد الدوله چون رخت بقا بباد فنا داد صمصام الدوله در بغداد قدم بر مسند امير االمرائى نهاد و 
پس از آنكه مدت چهار سال و شش ماه بتمشيت امور ملك و مال پرداخت شرف الدوله بدار 
السالم شتافته او را مقيد بيكى از قالع فارس فرستاد و صمصام الدوله پس از وفات برادر بسعى 

جمعى از اتراك از محبس بيرون آمده با سپاهى جرار متوجه بغداد گشت و بهاء الدوله بن عضد 
الدوله كه پس از فوت برادر حاكم دار السالم شده بود او را استقبال نمود و بين الجانبين نايره قتال 

اشتعال يافته عاقبت االمر مهم بصلح انجاميده برينجمله كه ايالت بالد فارس و ارجان متعلق 
بصمصام الدوله باشد و در عراق عرب و خوزستان بهاء الدوله پادشاهى نمايد آنگاه هريك از آن 

دو پادشاه بمقر عز خود باز گشتند و در سنة ثلث و ثمانين و ثالث مائه شش نفر از اوالد عز الدوله 
بختيار بن معز الدوله كه در يكى از قالع فارس محبوس بودند بنابر موافقت موكالن از قيد نجات 
يافته خروج كردند و صمصام الدوله ابو على بن استاد هرمز را بدفع ايشان نامزد فرمود و ابو على 

آن شش دولتمند را اسير كرده نزد صمصام الدوله برد و صمصام دو نفر ايشان را بصمصام انتقام از 
پاى در آورده چهار كس ديگر را محبوس گردانيد در خالل اين احوال بناء مصالحه ميان صمصام 
الدوله و بهاء الدوله انهدام يافته كرت ديگر غبار منازعت ارتفاع يافت و صمصام الدوله ابو على بن 

استاد هرمز را بصوب بغداد فرستاد و بهاء الدوله نيز فوجى از سپاه در برابر ارسال داشت و مدتها 
بين الجانبين آتش جنگ و شين مشتعل بود و در اكثر معارك ابو على را صورت نصرت روى 
مينمود و چون مهم بهاء الدوله باستيصال نزديك رسيد ناگاه خبر قتل صمصام الدوله در عراق 

منتشر گرديد و كيفيت آن واقعه چنان بود كه در سنه ثمان و ثمانين و ثالث مائه صمصام الدوله در 
عراق عرب بعرض لشكر مشغولى فرمود و نام هر كس را كه نسبش بديلم نمى پيوست از دفتر 

حك نمود و چون آن سپاهيان از حصول مرسوم و علوفه نوميد شدند مستحفظان اوالد بختيار را 
فريفته ايشانرا از بند بيرون آوردند و جمعى كثير از رنود و اوباش بديشان پيوسته چون صمصام 

الدوله از كيفيت حادثه خبر يافت قصد نمود كه در يكى از قالع فارس متحصن گردد تا سپاه او از 
بغداد مراجعت نمايد اما كوتوال آن قلعه او را راه نداد و صمصام الدوله با سيصد نفر از لشكر در 

دودمان كه موضعى است در دو فرسخى شيراز فرود آمد و طاهر نامى كه رئيس آن منزل بود او را 



گرفته پيش ابو نصر بن بختيار برد و ابو نصر در ذى حجه حجه مذكوره صمصام الدوله را بقتل 
آورد و مادرش را نيز بكشت و آن دو قتيل را بر دكانچه از سراى امارت دفن كردند و چون بهاء 
الدوله بفارس شتافت ايشانرا از آن مدفن بمقبره آل بويه نقل نمود مدت حكومت صمصام الدوله 

 در فارس نه سال و هشت ماه بود
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 ذكر ايالت بهاء الدوله ابو نصر خسرو بن فيروز بن عضد الدوله 

در همان روز كه شرف الدوله وفات يافت فرق انام در دار السالم بهاء الدوله را بر مسند امارت 
نشاندند و چنانچه سبق ذكر يافت ميان بهاء الدوله و ابو على بن استاد هرمز غبار معركه هيجا در 
هيجان بود كه خبر قتل صمصام الدوله شايع شد آنگاه ابو على حسام انتقام در نيام كرده باتفاق 
ساير امراء فارس از بهاء الدوله امان طلبيد و بهاء الدوله ملتمس او را بحسن قبول تلقى نمود ابو 

على با اتباع در سلك هواخواهانش منتظم گشت و مملكت اهواز بحوزه تصرف بهاء الدوله آمده 
ابو على را بجانب فارس فرستاد تا شر اوالد عز الدوله را دفع نمايد و ابو على بر آن جماعت غالب 

گشته ابو نصر بن بختيار سلوك طريق فرار اختيار نمود و اين اخبار بسمع بهاء الدوله رسيده كامران 
و سرافراز بدار الملك شيراز خراميد و بعضى از اوالد و اتباع بختيار را كه در آن واليت مانده 

بودند بقصاص برادر بقتل رسانيده و موفق بن اسماعيل را باستيصال ابو نصر بن بختيار كه بطرف 
جيرفت گريخته بود نامزد نمود و موفق بدان جانب ايلغار كرد و ابو نصر چون قوت ستيز نداشت 
راه گريز پيش گرفت و موفق بجيرفت رسيده چنان شنيد كه از آنجا تا منزلى كه ابو نصر است از 
هفت فرسخ مسافت بيش نيست بنابران با سيصد مرد جلد از عقبش روان شد و بعد از وصول بدان 
موضع بوضوح پيوست كه پسر بختيار از آنجا نيز فرار نموده و موفق در سير بيشتر از پيشتر سرعت 

فرموده ناگاه بسروقت ابو نصر رسيد و هردو فريق تيغ و خنجر در يكديگر نهاده باز فرار بجانب ابو 
نصر افتاد و در اثناى گريز يكى از لشكريان او كه از شبگير و ايوار و فرار و پيكار بتنگ آمده بود 
بيك ضرب سر ابن بختيار را بر زمين افكند و ديگرى آن سر را برداشته پيش موفق برد و موفق بر 
وفق دل خواه بخدمت بهاء الدوله بازگشته منظورنظر اشفاق شد و بعد از اين وقايع بهاء الدوله بكام 
دل روزگار ميگذرانيد تا در سنه ثالث و اربعمائه در ارجان بمرض صرع درگذشت و بموجبى كه 



وصيت كرده بود امراء ديلم جسدش را به نجف برده دفن كردند تا زمان حيات بهاء الدوله چهل و 
نه سال و دو ماه بود و مدت سلطنتش بيست و چهار سال و فخر الملك ابو غالب محمد بن على 

 بوزارتش قيام مينمود

 ذكر پادشاهى مجد الدوله ابو طالب رستم بن فخر الدوله 

چون فخر الدوله فوت شد ولدش مجد الدوله با وجود صغر سن باتفاق علما و امرا و اعيان بر تخت 
جهانبانى برآمد و مادرش سيده كه ضعيفه عادله عاقله بود بانتظام مهام ملك و مال قيام نمود و پس 
از آنكه مجد الدوله بحد بلوغ رسيد در فيصل مهمات با مادر آغاز خالف كرده بيرضاى او منصب 
وزارت را بخطير ابو على داد و سيده از پسر رنجيده بقلعه طبرك رفت و نيم شبى از آن حصار فرار 

 نموده بكردستان شتافت و حاكم آنجا
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بدر بن حسنويه شرط استقبال بجاى آورده با فوجى از ابطال رجال در مالزمت سيده روى توجه 
برى نهاد و مجد الدوله بمقاتله مادر اقدام نموده باتفاق وزير اسير و دستگير شد و سيده پاى بر 

مسند استقالل نهاده بدر بن حسنويه را خشنود و شاكر اجازت مراجعت داد و در باب معمورى بالد 
و رفاهيت عباد كوشيده از لوازم نصفت دقيقه اى نامرعى نگذاشت روز باز در پس پرده رقيق 
نشستى و با وزير و عارض بيواسطه سخن گفتى و در جواب ايلچيان ملوك عاليشأن كلمات 
سنجيده بر زبان آوردى نقل است كه در آن اوقات سلطان محمود غزنوى قاصدى نزد سيده 

فرستاده پيغام داد كه در مملكت عراق خطبه و سكه بنام من موشح ساز و اال مستعد ميدان قتال 
باش سيده چون اينسخن از ايلچى سلطان شنيد فرمود كه تا شوهر من در حيات بود پيوسته 

انديشه مند بودم كه اگر حضرت سلطان برين موجب اشاره فرمايد چه چاره توان كرد اما حاال ازين 
دغدغه فراغت يافته ام زيرا كه سلطان پادشاهيست بكمال عقل و فراست موصوف ميداند كه كار 

جنگ در غيب است اگر بر من ظفر يابد او را چندان نامى نبود چه بر بيوه زنى غالب گشته باشد و 
اگر از من منهزم شود رقم اين عار تا دامن روزگار بر صحيفه حال او باقى ماند زيرا كه مردم 

گويند كه پادشاهى بدين قوت با ضعيفه مقاومت نتوانست كرد و چون ايلچى بخدمت سلطان 
بازگشته اين جواب را عرض كرد محمود تأمل نموده از سر آن عزيمت درگذشت و پس از آنكه 



سيده روزى چند باستقالل حكومت فرمود از سر جريمه پسر تجاوز كرد و بار ديگر مجد الدوله 
افسر ايالت بر سر نهاد اما عنان اختيار بدستور پيشتر در قبضه اقتدار سيده بود و سيده برادر مجد 

الدوله شمس الدوله را حاكم همدان ساخت و ابو جعفر كاكويه را برياست اصفهان فرستاد تا او 
در حيات بود ممالك مجد الدوله رونقى تمام داشت و چون سيده فوت شد هرج ومرج بقواعد 

امور مملكت راه يافته در اوايل سنه عشرين و اربعمائه سلطان محمود غزنوى بعراق شتافت و 
آنواليات را مسخر گردانيد و مجد الدوله و پسرش را با خواص گرفته مقيد بغزنين فرستاد در 

روضة الصفا مسطور است كه در وقتى كه دست اقتدار محمود غزنوى بساط حكومت مجد الدوله 
ديلمى را درنوشت مكتوبى بقادر خليفه نوشت مضمون آنكه چون ما برى رسيده مجد الدوله را 

مقيد گردانيديم در حرمسراى او پنجاه زن آزاد يافتيم و از آنجمله سى و چند زن مادر فرزند شده 
بودند از وى پرسيدم كه با اين عورات بكدام مذهب مصاحبت ميكردى جواب داد كه عادت 

اسالف ما چنين بوده بنابرآن او را با جمعى از نزديكان بغزنين فرستاديم و طايفه اى از بدباطنان را 
كه مالزمش بودند بر دار اعتبار كشيديم و معتزله رى را بطرف خراسان كوچانيديم القصه چون 

سلطان محمود بر وجهى كه سابقا مسطور شد بعد از فتح بالد عجم عرب پسر خود مسعود را آنجا 
 گذاشته رايت مراجعت برافراشت مدت سلطنت مجد الدوله و مادرش قرب سى و نه سال بود
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 ذكر سلطنت سلطان الدوله ابو شجاع بن بهاء الدوله 

سلطان الدوله پس از فوت پدر در ارجان باستصواب اكابر و اعيان تاج سلطنت بر سر نهاد و از 
جمله برادران خود جالل الدوله را ببصره فرستاد و كرمانرا بابو الفوارس داد و چون ابو الفوارس 

در كرمان مكنتى پيدا كرد روى بمخالفت سلطان الدوله آورد و بواليت فارس رفته بر شيراز 
مستولى شد و سلطان الدوله برين حادثه مطلع گشته بمحاربه برادر توجه نمود و ابو الفوارس 

شكست يافته بكرمان شتافت و از آنجا بجانب خراسان گريخته بسلطان محمود غزنوى پيوست و 
يمين الدوله مقدم او را گرامى داشته در مجلسى كه بسيارى از شاهزادگان حاضر بود ابو الفوارس 

را بر دار ابن قابوس بن وشمگير مقدم نشاند و اين معنى بر خاطر دارا گران آمده هم در آن مجلس 
بعرض سلطان محمود رسانيد كه پدران ابو الفوارس در خدمت آباء ما ميبوده اند و مرادش 



ازينسخن آن بود كه عماد الدوله و برادرانش در اول حال نوكرى عم قابوس مرداويج بن زيار 
مينمودند سلطان محمود جوابداد كه ابو الفوارس بر تو رتبه تقدم دارد زيرا كه پدران او ملك را 

بضرب شمشير تسخير كرده اند و بعد از آن يمين الدوله ابو سعيد طائى را با فوجى از سپاه مظفرلوا 
مصحوب ابو الفوارس بجانب فارس فرستاد و ايشان نخست بكرمان شتافته آن مملكت را بتصرف 

درآورده مضبوط ساختند و چون سلطان الدوله در بغداد بود بر شيراز نيز استيال يافتند در آن اثنا ابو 
سعيد نيز از ابو الفوارس رنجيده متوجه مالزمت سلطان محمود گشت و سلطان الدوله از مراجعت 

او خبر يافته از بغداد بجانب شيراز روان شد و ابو الفوارس فارس را گذاشته بكرمان رفت و سلطان 
الدوله لشكر فراوان متوجه كرمان گردانيد و ابو الفوارس بهمدان شتافت و از آنجا ببطايح گريخته 

در سلك اصحاب مهذب الدوله انتظام يافت بعد از آن رسل و رسايل آغاز آمدوشد نمود و 
بهرگونه وسايل ميان سلطان الدوله و ابو الفوارس قواعد مصالحه تأكيد پذيرفت برينموجب كه 
كرمان بدستور سابق بابو الفوارس متعلق باشد و ديگر با سلطان الدوله مخالفت نكنند و در سنه 
احدى عشر و اربعمائه مشرف الدولة بن بهاء الدوله با سلطان الدوله در مقام خالف آمده اكثر 

لشكر بجانب او ميل كردند و بين الجانبين در حدود واسط آتش قتال اشتعال يافته عاقبة االمر مهم 
بمصالحه انجاميد برينموجب كه مشرف الدوله بنيابت برادر در عراق عرب امارت نمايد و سلطان 

الدوله در اهواز و فارس اقامت فرمايد و هيچيك از برادران ابن سهالن را كه خميرمايه فتنه و فساد 
بود وزير نسازند آنگاه سلطان الدوله بطرف اهواز در اهتزاز آمد چون بتستر رسيد بخالف مقرر امر 
وزارت را بابن سهالن تفويض نمود و لشكرى باو داده بدفع مشرف الدوله فرستاد و چندگاه ديگر 

ميان برادران غبار نزاع در هيجان بوده آخر االمر بدستور پيشتر صلح اتفاق افتاد و در سنه خمس 
عشر و اربعمائه سلطان الدوله در شيراز بجوار مغفرت پادشاه بى انباز انتقال نمود مدت سلطنتش 

دوازده سال و كسرى بود و وزارت سلطان الدوله در اكثر اوقات تعلق بوزير پدرش فخر الملك 
 ابو غالب محمد بن 
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على مى داشت و او بوفور فضيلت و علو همت موصوف بود و در ايام اختيار در كمال عدالت و 
رعيت پرورى سلوك فرمود در تربيت علما و فضال مراسم اهتمام بجاى آورد و ابن جاماسب 
كتاب فخرى در جبر و مقابله بنام نامى او تصنيف كرد در تاريخ يافعى مسطور است كه فخر 



الملك در سنه سبع و اربعمائه باجل طبيعى درگذشت اما در روضة الصفا مذكور است كه در آن 
وقت كه مشرف الدوله در بغداد اظهار مخالفت برادر مينمود ابو غالب وزير او بود و در آن ايام 
جمعى از امراء ديلم كه محبت سلطان الدوله در ضمير داشتند از مشرف الدوله رخصت طلبيدند 

كه باهواز رفته متعلقان خود را ببغداد رسانند و مشرف الدوله دستورى داد و ابو غالب را مصاحب 
ايشان گردانيد كه خلف وعده نكنند و چون ديالمه ببغداد رسيدند در هوادارى سلطان الدوله ظاهر 

 گشته فخر الملك را شهيد گردانيدند

 ذكر مشرف الدوله ابو على حسن بن بهاء الدوله 

در سنه احدى عشر و اربعمائه مشرف الدوله در بغداد لواء مخالفت برادر ارتفاع داد و خطبه بنام 
خود خوانده مدت پنجسال و بيست روز حكومت كرد و در سنه عشر و اربعمائه روى بعالم عقبى 

 آورد

 ابو كاليجار مرزبان بن سلطان الدوله 

- لقب ابو كاليجار بزعم ارباب اخبار عز الملوك بود و برخى از مورخان عماد لدين الّله و حسام 
الدوله گفته اند و او در زمان فوت پدر در اهواز اقامت داشت و بعد از استماع آن خبر بشيراز توجه 
نموده ميان او و عمش ابو الفوارس كه حاكم كرمان بود آتش جنگ و نزاع مشتعل گشت و مدت 
مخالفت ايشان امتداد يافته گاهى غلبه از جانب ابو كاليجار بود و گاهى از طرف ابو الفوارس و ابو 

الفوارس در سنه تسع عشر و اربعمائه فوت شد و زمام ايالت فارس و كرمان من حيث االستقالل 
بقبضه اقتدار ابو كاليجار درآمده نسبت بجالل الدوله كه امير االمراء بود چنگ مخالفت ساز داد و 

قرب دو سال مواد نزاع بين الجانبين هيجان داشت تا در سنه اثنى و عشرين و اربعمائه مصالحه 
اتفاق افتاد و هردو سردار سوگند خوردند كه ديگر قصد يك ديگر نكنند و در سنه خمس و ثلثين 
و اربعمائه جالل الدوله وفات يافته در بغداد خطبه بنام ابو كليجار خواندند اما در همان اوقات علم 

اقتدار سلجوقيان سمت ارتفاع گرفته رايت شوكت ديلميان ميل بانخفاض نمود و در سنه اربع و 
اربعين و اربعمائه ابو كاليجار رخت بدار القرار كشيد مدت حكومتش بيست و پنجسال بود و 

 وزارتش تعلق بصاحب عادل مى داشت 



 ذكر جالل الدوله ابو طاهر بن بهاء الدوله 

 جالل الدوله بعد از فوت مشرف الدوله روزى چند فى سنه اربع و عشرين و اربعمائه 
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در بغداد مسند امارت را بوجود خود مشرف ساخت و مدت شانزده سال و يازده ماه متكفل آن 
مهم بود و در آن اوقات بكرات و مرات ميان او و اتراك بغداد محاربه و مقاتله روى نمود و جالل 

الدوله در ماه شعبان سنه خمس و ثالثين و اربعمائه بعالم عقبى انتقال فرمود وزيرش ابو على بن 
 ماكوال بود

 ذكر الملك الرحيم خسرو فيروز بن ابو كاليجار

ملك رحيم بعد از فوت پدر در بغداد پاى بر مسند امير االمرائى نهاد و ميان او و برادرش ابو 
منصور فوالد ستون كه در شيراز بر سرير سرافرازى اقامت داشت جنگ و نزاع قايم گشته در اوايل 
سنه سبع و اربعين و اربعمائه ابو منصور شيراز را گذاشت و آن مملكت بتصرف ملك رحيم درآمد 

اما در بيست و پنجم شهر رمضان همانسال طغرل بيك سلجوقى ببغداد رسيد و چنانچه سابقا 
مذكور شد ملك رحيم را در يكى از قالع مقيد و محبوس گردانيد و تا زمان وفات در آن حصار 

 اوقات ميگذرانيد مدت امارتش هفت سال بود

 ذكر ابو منصور فوالد ستون ولد ابو كاليجار

چون ابو كالنجار بدار القرار انتقال كرد ولدش ابو منصور روى بانتظام مهام واليت فارس آورد و 
ابو سعيد خسرو شاه بن ابو كاليجار نسبت ببرادر در مقام عصيان آمده ميان ايشان بكرات محاربات 

روى نمود و عاقبت ابو سعيد كشته گشته ابو منصور را سعادت استقالل دست داد و بنابر اغواء 
مادر صاحب عادل را كه وزير پدرش بود قتل نمود و بدان واسطه فضل بن حسن كه مصاحب 

يكدل صاحب عادل بود لواء مخالفت ابو منصور برافراشت و اعيان ملك فارس را با خود موافق 
ساخت و فوالد ستون در سنه ثمان و اربعين و اربعمائه بيك ناگاه در دست ايشان گرفتار شد و در 
يكى از قالع مقيد گشت و فضل بن حسن كه در ميان مورخان بفضلويه شبانكاره مشهور است بعد 



از روزى چند از قيد ابو منصور بخدمت سلطان آلپ ارسالن شتافت و منشور حكومت شيراز حاصل 
 نموده مراجعت كرد مدت ملك ابو منصور نزديك بهشت سال بود

 ذكر ابو على كيخسرو بن ابو كاليجار

باتفاق ارباب اخبار كيخسرو بن ابو كاليجار بعد از واقعه برادران خود بخدمت سلطان الپ ارسالن 
شتافت و سلطان بويندجانرا باقطاع بوى داد و ابو على در آن واليت در غايت فراغت و رفاهيت 

روزگار مى گذرانيد تا در سنه سبع و ثمانين و اربعمائه بملك باقى منزل گزيد و ديگر از آن طبقه 
 در هيچ ديار ديار نماند (كل شيى ء هالك اال وجهه له الحكم و اليه ترجعون)

 438، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر حكومت حسنويه و اوالد او در ميان اكراد

حسنوية بن حسين كرد در ايام فرمان فرمائى آل بويه حاكم جمعيتى از مردم كردستان بود و 
خالوان اووند او عالم در ميان طايفه ديگر از اكراد رتبه امارت داشتند و ايشان قرب پنجاه سال در 

حدود نواحى دينور و همدان و نهاوند تا در شهر زور اعالم تغلب و تسلط افراشتند و ندا در سنه 
تسع و اربعين و ثالثمائه و عالم در سنه خمسين و ثالث مائه بعالم آخرت رفته روزى چند اوالد 

ايشان قائم مقام پدران خود گشتند اما از عهده دارائى رعيت و سپاهى بيرون نتوانستند آمد و مواضع 
ايشان اضافه قلم رو حسنويه شد و حسنويه بحسن سيرت موصوف بود و هرسال مبلغى كثير برسم 

نذر بحرمين شريفين ارسال مينمود و در ايام دولت خود در دينور مسجد جامع بنا كرده و در تعمير 
قلعه سرماج لوازم اهتمام بجاى آورد و او هرگز كما ينبغى نسبت بملوك ديلم مراسم اطاعت 

مرعى نميداشت بلكه پيوسته نقش مخالفت و منازعت بر لوح خاطر مينگاشت فوتش در سنه تسع و 
ستين و ثالث مائه روى نمود و او را هفت پسر بود ابو العالء و ابو عدنان و عبد الرزاق و بدر و 

عاصم و بختيار و عبد الملك و بعد از فوت حسنويه عضد الدوله كه در آن زمان بر بلدان فارس و 
عراقين استيال داشت بقصد اوالد او متوجه كردستان شد و ايشان چون از مقاومت عاجز بودند 
بمالزمتش توجه نمودند و عضد الدوله ابو العالء عبد الرزاق و ابو عدنان و بختيار را مؤاخذه و 
مصادره كرد و نسبت ببدر و عاصم و عبد الملك شرايط انعام و احسان بجاى آورد و از جمله 



اخوان بدر را به مزيد اعتبار امتياز داده بانعام اسب و خلعت و كمر و شمشير و منشور ايالت اكراد 
سرافراز گردانيد و هالل اقبال بدر بمرتبه بدريت رسيده پرتو معدلت بر كردستان انداخت و مقارن 

آن حال عاصم با برادر در مقام طغيان آمده بدر كيفيت حال را بعضد الدوله عرضه داشت كرد 
عضد الدوله فوجى از متجنده ارسال داشت تا عاصم را بدست آوردند و او را بر شترى نشانده و 
جامه سرخ پوشانيده بهمدان بردند و بنوعى كه معلوم نشد بزندانبان عالم عقبى سپردند بعد از آن 

بدر ساير برادران را از عقب عاصم فرستاد و پايه قدرش بيشتر از پيشتر صفت ارتفاع پذيرفت و در 
سنه ثمان و ثمانين و ثالث مائه از دار الخالفه ناصر الدين و الدوله لقب يافت و ناصر الدين و 

الدوله اكراد را از قطع طريق و سلوك سبيل فساد و مانع آمده هرسال نذورات به حرمين شريفين 
ميفرستاد و او را پسرى بود موسوم بهالل و بدر محقر واليتى كه مبلغ دويست هزار درم از آنجا 
بحصول مى پيوست بوى داده بود و چون مبلغ مذكور بخرج هالل وفا نمى كرد پيوسته متعرض 

متوطنان شهر زور ميشد و غالت نواحى آن بلده را ميچرانيد و ابن الماضى كه حاكم شهر زور بود 
التجا بپدر كرد و او بپسر نوشت كه دست تعرض از دامن عرض اهالى شهر زور كوتاه كند هالل 
بآن نوشته التفات نفرمود و ابن الماضى مضطر گشته قبول نمود كه هرسال صد هزار درم دهد تا 

متعرض ناحيه او نگردد اين معنى نيز مفيد نيفتاد و هالل بزور شهر زور را گرفته ابن الماضى را با 
 برادر و خواصش بكشت و
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ازين جهة ميان پدر و پسر غبار نقار ارتفاع يافته مهم بجائى انجاميد كه هريك لشكرى فراهم 
آورده متوجه ميدان مقاتله گشتند و در سنه اربعمائه نزديك بدينور آن دو صفدر بهم رسيده دست 
باستعمال آلت قتال بردند و هالل غالب آمده پدر را دستگير كرد و بيكى از قالع كردستان فرستاد 

و بدر آن قلعه را محكم كرده ايلچيان نزد حاكم حلوان ابو الفتح بن غبار روانه ساخت و او را بر 
مخالفت هالل تحريض نمود و ابو الفتح غبار خالف بلند گردانيده بعضى از نواحى كردستان را 

غارتيد و چون هالل متوجه او گشت بنهاوند رفت و هالل متعاقب از افق نهاوند طالع شده ابو الفتح 
راه فرار پيش گرفت و هالل هفتاد كس از متعينان مالزمان او را بدست آورده گردن زد و آنروز 

از مردم ديلم نيز چهارصد نفر را بهوادارى ابو الفتح متهم داشته بكشت و بهاء الدوله كه در آن 
زمان امير االمراء بغداد بود اينخبر شنيده وزير خود فخر الملك ابو غالب را با فوجى از سپاه 



ضارب بدفع شر هالل نامزد كرد و ماهچه لواء فخر الملك با پدر مقارنه كرده در سنه احدى و 
اربعمائه بجانب هالل در حركت آمدند و مهم بحرب و قتال انجاميده كوكب شرف و اقبال هالل 
بحضيض وبال انتقال كرد و در معركه گرفتار شد و ابو غالب از ذخاير قالع كردستان هفت هزار 
بدره ببدر گذاشته تتمه را تصرف كرد و روى بدار السالم بغداد آورد و در سنه خمس و اربعمائه 

بدر لشكر بسر حسين بن مسعود كردى كشيد و حسين در قلعه متين متحصن گشته بدر آغاز 
محاصره نمود و مدتى مديد در نواحى آنحصار بترتيب اسباب قلعه گيرى پرداخته فتح ميسر نشد و 

فصل زمستان درآمده حريف برد بنياد دست برد كرد امرا و سران سپاه بعرض پدر رسانيدند كه 
تسخير اين قلعه بجنگ ميسرپذير نيست و لشكريان از شدت سرماى زمستان متنفرند اليق آنكه 

عنان مراجعت معطوف گردانيم و در موسم تابستان كرت ديگر بدينجا آمده آثار جهانگيرى 
بظهور رسانيم بدر اين سخنان را بسمع رضا نشنود و اكراد از لجاج او تنگ آمده جمعى قتل او را 

وجهه همت ساختند و بضرب شمشير آتشبار اختر بخت او را در محاق احتراق انداختند و همدران 
اوان پسرش هالل نيز بر دست ديلميان كشته گشت و سرپنجه زمانه غدار بساط حكومت آل 

 حسنويه را درنوشت 

 گفتار در بيان رسيدن زيار بمرتبه حكومت و اقتدار

از آثار اقالم لطايف نگار مورخان كبار چنان بوضوح مى پيوندد كه نسبت زيار بارغش كه در زمان 
كيخسرو والى گيالن بود ملحق ميشود و او در سلك اعاظم امراء طبرستان انتظام داشت و اول 

كسيكه از اوالد زيار بسلطنت رسيد مرداويج است كه بعد از قتل اسفار بن شيرويه در طبرستان و 
بعضى از بالد عراق چندگاه باستقالل حكومت نمود و آخرين ايشان گيالن شاه است كه ولد 

كيكاوس بن قابوس بود و جمعى كه از آل زيار پادشاه شدند هشت نفر بودند و مدت دولت ايشان 
 بصد و پنجاه و يكسال رسيده است زيرا
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كه مرداويج در سنه تسع و عشر و ثالث مائه مستقل گشت و دست قضا بساط حيات گيالن شاه را 
در سنه سبعين و اربعمائه درنوشت و چون مجملى از احوال مرداويج بنابر شدت مناسبت و مالحظه 



ارتباط سخن در اوايل ذكر احوال آل بويه مرقوم شده است درين مقام پرتو اهتمام بر تبيين حاالت 
 ساير اوالد زيار ميتابد و عنان بيان نخست بصوب ذكر وشمگير بن زيار انعطاف مى يابد

 وشمگير بن زيار

بعد از قتل برادر خود مرداويج در رى مالك تاج و سرير گشته ميان او و ركن الدوله حسن بن 
بويه كه از قبل عماد الدوله متوجه آن ملك بود محاربه روى نمود و وشمگير ظفر يافته ركن 

الدوله عنان عزيمت بصوب اصفهان تافت و وشمگير بعظمتى هرچه تمامتر در نواحى دماوند مقام 
كرده ماكان بن كاكى از مازندران بوى پيوست و مقارن آنحال ابو على كه صاحب جيش امير نوح 

بن نصر سامانى بود با جنود نامعدود بحدود دامغان رسيد و وشمگير و ماكان بمقابله و مقاتله او 
اقدام نمودند و در روز پنجشنبه بيست و يكم ربيع االولى سنه تسع و عشرين و ثالث مائه بصحراء 

اسحق آباد از هردو جانب مصراع دليران بميدان كين تاختند و خاك معركه را بخون يكديگر گل 
ساختند و ابو على بديدن پيكر فتح و ظفر اختصاص يافته وشمگير منهزم گشت و مهم ماكان بن 

كاكى با هزار و چهارصد نفر از لشكر در آن معركه از هم گذشت و وشمگير بمازندران رفته 
حسن بن فيروزان كه پسرعم ماكان بود و از قبل او در جرجان حكومت مينمود با وى مخالفت 
كرد و چند سال ميان ايشان آتش قتال اشتعال داشت آخر االمر حسن در جرجان استقالل يافته 

وشمگير در اواخر سنه اثنى و ثلثين ثالث مائه به نيشابور شتافت و از آنجا بمرو رفته بامير نوح بن 
نصر سامانى ملحق شد و نوح مقدمش را گرامى داشته لشكرى بوى داد تا بجرجان خراميد و آن 
واليت را از دست حسن بن فيروزان انتزاع نموده بر مسند ايالت قرار گرفت اما پيوسته ميان او و 

آل بويه غبار نزاع هيجان داشت و در محرم الحرام سنه سبع و خمسين و ثالث مائه روزى وشمگير 
ميل سوارى نمود و بعضى از اهل نجوم كه در مجلس بودند عرض كردند كه بحسب اقتضاء 

اوضاع كواكب امروز شما را سوارى مناسب نيست بنابرآن توقف كرد و در نماز پيشين همانروز 
جهة نظاره اسبان خاصه بطويله رفت و اسبى سياه در نظرش مستحسن نموده بر آن سوار شد و بعد 
از طى اندك مسافتى منع منجمان بيادش آمده بازگشت و گرازى از ميان نيستانى برجسته خود را 
بر شكم اسب وشمگير زد چنانچه وشمگير از پشت زين بر روى زمين افتاد و از گوش و بينى او 

خون ميرفت تا وقتى كه رخت بقا بباد فنا داد آنگاه پسرش بيستون رايت حكومت مرتفع گردانيد و 



چون بناء حيات بيستون فى سنه سته و ستين و ثالث مائه منهدم گرديد برادرش شمس المعالى 
 قابوس پاى بر مسند ايالت نهاد و اهالى 
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مملكت جرجان را بعدل و داد نويد داد و قابوس پادشاهى بود بمكارم ذات و محاسن صفات و 
شرف نفس و زيور عقل از امثال و اقران ممتاز و مستثنى و از اكثر افعال ناشايست و اعمال نابايست 

و ارتكاب مالهى و مناهى منزه و مبرا صورت خطش خط نسخ بر اوراق خوش نويسان آفاق 
كشيده و كمال فصاحت و بالغتش در اطراف و اكناف عالم مشهور گرديده هرگاه چشم صاحب 

 عباد بر سطرى از خط او افتادى گفتى (هذا خط قابوس ام جناح طاوس) بيت 
 اى بر سر كتاب ترا منصب شاهى 

 
 منشى فلك داده برين قول گواهى 

القصه چون مدت چهار سال از سلطنت قابوس گذشت فخر الدوله ديلمى از برادر خود مؤيد    
الدوله انهزام يافته پناه بشمس المعالى قابوس برد و قابوس درصدد مدد فخر الدوله درآمده مؤيد 

الدوله لشكرى بجرجان كشيد و قابوس از مقابله و مقاتله عاجز گشته بخراسان رفت و قرب هيجده 
سال در ظل رعايت سامانيان بكام و ناكام اوقات گذرانيد و در آن مدت اصال شايبه نقصان بعلو 
همتش نرسيد و از اشراف و اعيان خراسان هيچكس نماند كه از فوايد انعام و احسانش بهره ور 

نشود و با وجود آنكه قابوس بسبب حمايت فخر الدوله از نعمت حكومت محروم گشته بود بعد از 
فوت مؤيد الدوله چون فخر الدوله برى رفته بر مسند سلطنت قرار گرفت مملكت جرجان را داخل 

قلمرو خويش گردانيد و رقم عدم التفات بر ناصيه حال شمس المعالى كشيد و پس از آنكه فخر 
الدوله نيز متوجه عالم آخرت گرديد فى سنه ثمان و ثمانين و ثالثمائه بسعى اسپهبد شهريار كه 

نسبش به باو بن شاپور بن كيوس بن قباد بن فيروز مى پيوندد و ابا عن جد والى كوهستان مازندران 
بود در خطه جرجان خطبه و سكه بنام قابوس زيب و زينت پذيرفت و آن پادشاه فضيلت پناه از 
نيشابور بدانصوب شتافته پاى بر تخت فرمان فرمائى نهاد و روزبروز نهال اقبال شمس المعالى سر 

بباال مى كشيد تا سايه تسخير بر ممالك طبرستان و گيالن انداخت و پسر خود منوچهر را بحكومت 
گيالن بازگذاشته يكى از غالمان را در طبرستان والى ساخت و قابوس اگرچه بفضايل و كماالتى 

كه مذكور شد مشهور بود اما نسبت بامرا و لشكريان بسيار درشتى مينمود و باندك جريمه بقتل 
بيچاره اى حكم ميفرمود تاديبش جز بتحريك شمشير روى ننمودى و محبس او غير از لحد تنك 



نبودى بنابرآن امرا و اعيان جرجان از ايالتش متنفر گشته خاطر بر قلع او قرار داند و در وقتيكه 
قابوس در ظاهر جرجان منزل گزيده بود شبى بيك ناگاه گرد سراپرده پادشاهى را فرو گرفتند و 

بعضى از خواص در مقام مقاتله آمده اهل عصيان بشهر شتافتند و آن بلده را بحيطه ضبط درآورده 
جهت طلب منوچهر قاصدى بگيالن فرستادند و شمس المعالى دل از ملك و مال بركنده با فوجى 
از خدام بطرف بسطام رفت و چون منوچهر بجرجانرسيد امرا و اعيان بموقف عرض رسانيدند كه 

 اگر در خلع پدر با ما اتفاق نمائى سر بر خط

 442، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

انقياد نهاده پاى از دايره اطاعت تو بيرون ننهيم و اال دست بيعت بديگرى داده ترا نيز از ميان 
برگيريم منوچهر طوعا و كرها با ايشان همداستان گشته متوجه بسطام شد و بعد از وصول بدان بلده 

بمالزمت پدر شتافته زمين خدمت ببوسيد و معروض گردانيد كه اگر اجازه فرمائى در مدافعت 
عاصيان سر دربازم و نقش خويش را فداى ذات شريف تو سازم شمس المعالى جواب داد كه 

غايت كار و نهايت حال من اينست و سلطنت حق تست آنگاه چنين مقرر شد كه قابوس در قلعه 
جناسك محبوس بوده بقيه ايام حيات را بوظايف عبادات بگذراند و يكى از امرا در خدمت شمس 

المعالى بجانب آن قلعه روان شد كه در اثناء راه قابوس از آن شخص پرسيد كه سبب خروج شما 
چه بود جواب داد كه چون تو در قتل مردم افراط مينمودى من و پنج كس ديگر اتفاق نموده ترا 

از درجه سلطنت افكنديم قابوس گفت اين سخن غلط است بلكه اين بليه بواسطه قلت خون 
ريختن پيش آمده زيرا كه اگر ترا و آن پنجكس ديگر را مى كشتم بدين روز گرفتار نميگشتم و 
چون شمس المعالى در حصار جناسك قرار گرفت هم در آن ايام كه بروايت سيد ظهير داخل 

شهور سنه تسع و اربعمائه بود امرا از بيم انتقام چند كس فرستادند تا او را شربت شهادت چشانيدند 
مدفن قابوس گنبدى است نزديك استراباد كه بناكرده همت آن پادشاه دين آراست و از افاضل 

جهان ابو منصور ثعالبى معاصر قابوس بود و نام ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسمعيل است 
 و كتاب غرر و سير الملوك از جمله تصنيفات او است 

 ذكر حكومت منوچهر بن قابوس 



چون منوچهر بنابر مساعدت سپهر فى سنه ثلث عشر و اربعمائه بعد از خلع پدر در واليت جرجان 
جهانبان شد القادر بالّله عباسى منشور حكومت تمامت بالدى را كه تعلق بقابوس ميداشت نزد 
منوچهر فرستاد و او را فلك المعالى لقب داد و فلك المعالى بالهام هاتف غيبى در ايام ايالت 

نسبت بسلطان محمود غزنوى در مقام اطاعت و انقياد آمده در قلم رو خود خطبه و سكه باسم و 
لقب يمين الدوله بياراست و مخدره اى از مخدرات شبستان سلطان را در حباله نكاح كشيد و 

بنابرآن وصلت مملكت او استقامت يافت آنگاه همت بر قتل قتله پدر گماشته اكثر آن مردم را 
بحسن تدبير از ميان برداشت و در غايت فراغت و رفاهيت حكومت ميكرد تا در سنه اربع و 
عشرين و اربعمائه روى بعالم عقبى آورد آنگاه پسرش امير باكالنجار قائم مقام شد و نسبت با 

سلطان مسعود غزنوى اظهار اطاعت و انقياد نمود اما در وقتى كه سلطان بحدود جرجان رسيد با 
كلنجار بتكليفات ما ال يطاق مكلف گرديد بنابرآن جرجان را بازگذاشته در بعضى از قالع 

متحصن گرديد و همانجا روزگار ميگذرانيد تا در سنه احدى و اربعين و اربعمائه بملك آخرت 
نقل كرد امير كيكاوس بن اسكندر بن قابوس بعد از فوت عمزاده در آن كوهستان حاكم گشت و 

 او مؤلف كتاب قابوس نامه است وفاتش در سنه اثنى و ستين و اربعمائه اتفاق افتاد و بعد از آن 
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پسرش گيالن شاه تاج ايالت بر سر نهاد و آن كوهستان در سنه سبعين و اربعمائه از وى بحسن 
صباح منتقل گرديد و پس از وى از آن قوم كسى بمرتبه سلطنت نرسيد و دست قضا بساط رايت 

 ايالت آل وشمگير را درنورديد (يفعل الّله ما يشاء و يحكم ما يريد)

 ذكر شمه از احوال شيخ ابو على سينا

چون اعلم علماء حكمت انتما شيخ ابو على سينا با قابوس بن وشمگير و سالطين آل بويه معاصر 
بود و در ايام دولت آن طبقه بر معارج وزارت و جاللت عروج نمود خامه مشكين شمامه فوايح 

بعضى از حاالت آن حكيم عالمه را درين محل بمشام مطالعه كنندگان اين اوراق پريشان ميرساند 
و فضاى اين صفحات را از رشحات سحاب اخبار آن قدوه علماء و اخيار ناضر و سيراب ميگرداند 
(و من اللّه االعانة و التوفيق) ارباب تاريخ در مؤلفات خود آورده اند كه پدر شيخ ابو على عبد اللّه 
ابن سينا نام داشت و از عمله عمال و كفات بلخ بود و در زمان امير نوح بن منصور سامانى ببخارا 



رفته وزراء امير نوح او را جهة عملى بقريه افشنه فرستادند و عبد الّله در آن قريه عورتى ستاره نام 
بعقد خويش درآورد و شيخ ابو على در شهر صفر ثالث و سبعين و ثالث مائه از آن ضعيفه متولد 
شد و چون مدت پنج سال از عمر شيخ درگذشت پدرش از افشنه ببخارا شتافته ابو على را بمعلمى 
سپرد و شيخ بواسطه كمال رشد قوت قابليت در مدت پنج سال علم اصول ادب و قواعد عربيت را 

كما يجب و ينبغى ضبط نمود آنگاه پيش محمود مساح كه بقالى بود در فن حساب مهارتى تمام 
داشت علم حساب را مطالعه فرمود و بعد از آن پدر شيخ ابو عبد الّله الباهلى را كه در سلك 

حكماى زمان خود منتظم بود بخانه برده ابواب انعام و احسان بر روى وى برگشاد و ابو على منطق 
و اقليدس و مجسطى ازو كسب كرد و علم فقه نزد اسمعيل الزاهد خواند بعد از آن بمطالعه علوم 

طبيعى و الهى مشغول گشته مسائل آن فنون را تحقيق فرموده بعلم طب رغبت نمود و باندك 
زمانى در آن فن بمرتبه اى رسيد كه فوق آن درجه متصور نبود و شيخ ابو على در اوقات تحصيل 

هرگز شبى تمام بخواب نرفتى و در روز نيز غير از مطالعه بامرى ديگر نپرداختى و در ميان كاغذها 
و كتب نشستى و در هرمسئله مقدمات قياسى آنرا كتابت كردى و شرايط قواعد منطق رعايت 
نمودى تا معلوم شود كه آن مقدمات منتج است يا عقيم و چون در مسئله متردد گشتى بعد از 

طهارت بمسجد جامع رفتى و دوگانه بتخشع بگذاردى و بدعا و استغاثه اشتغال نمودى تا حقيقت 
آن مسئله بر وى ظاهر شدى و در شبها هرگاه خواب بر وى غلبه كردى يا ضعفى در مزاج احساس 

فرمودى قدحى شراب آشاميدى و باتفاق مورخين شيخ ابو على در سن هيجده سالگى از تكميل 
جميع فنون علوم معقول و منقول فراغت يافته بود و در ميدان فصاحت و بالغت گوى مسابقت از 

علماء اعصار و فضالء ادوار مير بود و در بعضى از نسخ معتبره مسطور است كه در آن وال كه شيخ 
در بخارا بمطالعه اشتغال داشت امير نوح را مرضى صعب روى نمود و تمامى اطباء از معالجه عاجز 

 گشته چون از شيخ استعالج كردند باندك زمانى مزاج 
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پادشاهرا بحالت صحت آورد و مالزم درگاه سلطنت پناه شد و در ايام مراجعت برخصت امير نوح 
در كتابخانه بخارا كه در آن زمان كتب متقدمين و متاخرين در آنجا جمع بود ميرفت و آن كتب 

غريبه نفيسه را بنظر درمى آورد اتفاقا در آن اوان آتش در كتابخانه افتاد و آنچه در آنجا بود 
سوخته و نابود شد و جمعى از منازعان ابو على گفتند كه شيخ عمدا آتش در دار الكتب زد تا آن 



علوم را بخود نسبت نمايد و بعد از آن ابو على بتصنيف مشغول گشت و چون سن ابو على به 
بيست و دو رسيد پدرش وفات كرد و پريشانى تمام باحوال ملوك سامانى راه يافته ابو على 

بخوارزم نزد على بن مأمون بن محمد كه در آن زمان خوارزم شاه بود رفت و خوارزمشاه جهة او 
وظيفه كافى تعيين كرد و در آن ايام ابو سهل مسيحى و ابو ريحان بيرونى و ابو نصر عراق و ابو 

الخير خمار در خوارزم بودند و خوارزم شاه همه را كما ينبغى رعايت ميفرمود بصحت پيوسته كه 
در آن اوان كه كوكب دولت سلطان محمود غزنوى بدرجه استقالل رسيد بعضى از اهل شر و 

فساد بعرض رسانيدند كه شيخ ابو على بدمذهبست و سلطان محمود از غايت عصبيت قصد شيخ 
فرموده ابو الفضل حسن بن ميكال را نزد خوارزمشاه ارسال داشت و پيغام داد كه چنان معلوم شد 
كه در آن ديار جمعى از افاضل عديم المثل توطن دارند بايد كه ايشان را بپايه سرير اعلى فرستى 
تا بشرف جلوس مجلس همايون مشرف گردند و بنابر آنكه خوارزم شاه بر غرض سلطان اطالع 

داشت قبل از مالقات حسن بن ميكال جماعت مذكوره را طلب داشته صورت حال ايشان در ميان 
نهاد و گفت نميخواهم كه شما را بتكليف پيش سلطان محمود فرستم اگر ميل مالقات سلطان 

نداريد قبل از آنكه حسن ميكال شما را در خوارزم بازيابد تدبير خود كنيد ابو ريحان و ابو الخير 
مالزمت سلطان اختيار كردند و ابو على و ابو سهل بتعجيل از خوارزم بيرون آمده راه فرار پيش 

گرفتند و در بيابانى كه ميان خوارزم و ابيورد است سرگردانى بسيار كشيده ابو سهل در آن صحرا 
از وفور تشنگى و گرما فوت شد و ابو على بدحال و بيمار بابيورد رسيد و از آنجا باستوا و از استو 

بجرجان رفت و در كاروانسرائى فرود آمده بطبابت مشغول گرديد و چون معالجاتش بر نهج 
صواب وقوع مى يافت شهرت تمام گرفت و در خالل آن احوال خواهرزاده قابوس بن وشمگير كه 

در جرجان صاحب تاج و سرير بود پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و اطباء زمان از تشخيص مرض آن 
جوان عاجز گشته كيفيت مهارت ابو على در آن فن بعرض قابوس رسيد و حكم شد كه او را بسر 
بالين مريض برند و چون شيخ بخانه خواهرزاده قابوس رفته نظر خجسته اثر بر اوضاع و احوال وى 

افكند گفت اين شخص غير از عشق مرضى ندارد و مريض انكار نموده ابو على فرمود كسى را كه 
اسامى تمامى محالت استراباد داند حاضر سازيد خدام بارگاه سلطنت عسسى را كه متصف بدان 
صفت بود طلب نمودند و شيخ انگشت بر نبض مريض نهاده عسس را گفت كه محالت شهر را 

تعداد نماى و عسس موجب فرموده عمل نموده چون نام محله اى كه مطلوب مريض آنجا بود 
 مذكور گشت نبض او اختالف پيدا كرد آنگاه گفت كوچهاى آن محله را بترتيب بر زبان 
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آورد و برين قياس چون بكوچه مخصوص رسيد نبض مختلف گرديد بعد از آن سراهاء آن كوچه 
مذكور گشته در محل ذكر يك سرا نوبت ديگر اختالف در نبض پديد آمد پس شيخ فرمود 

كسى را كه اسامى تمام ساكنان آن سرا معلوم داشته باشد بحضور آوريد و چون بموجب فرموده 
عمل نمودند آن شخص حسب االشاره ابو على نامهاى متوطنان آنخانه را آغاز تعداد كرد چون 

 بنام مطلوب مريض رسيد آن مقدار تغيير در حال او ظاهر گشت كه مجال انكار نماند بيت 

 بالء عشق مه رويان عجب خاصيتى دارد
 

كه ظاهر تر شود هرچند دارى بيشتر 
 پنهان 

آنگاه شيخ بعرض قابوس رسانيد كه خواهرزاده شما بر فالنكس كه در فالن محله و فالن سرا    
متوطن است عاشق شده است و عالج او منحصر در وصال معشوق است قابوس از كمال حدس و 
مهارت ابو على تعجب نمود و او را رعايت بسيار فرموده آورده اند كه ابو الفضل حسن ميكال كه 
جهت طلب افاضل علوم نزد خوارزم شاه رفته بود بغزنين معاودت كرد سلطان محمود فرمود كه 

صورت ابو على را بر تختها و كاغذ پارها كشيدند و هريك از آن صور را بقطرى از اقطار ممالك 
فرستاد و بحكام آن نواحى پيغام داد كه هرگاه شخصى باين هيئت در آن واليت پيدا شود او را 
گرفته بپايه سرير سلطنت مصير ارسال داريد و صورتى پيش قابوس نيز فرستاده بود بنابرآن چون 

چشم قابوس بر روى ابو على افتاد او را بشناخت و بتعظيم او قيام نمود و بر زبر مسند خود جاى داد 
و كما ينبغى درصدد رعايت شيخ ابو على آمد اما مقارن آن صورت اختالل باحوال آن ملك راه 
يافته شيخ ابو على از استراباد بواليت رى رفت و بمجلس سيده و مجد الدوله رسيد و چون ايشان 
صفت كمال شيخ را شنيده بودند درصدد استرضاء خاطر خطيرش سعى موفور بتقديم رسانيدند و 

در آن ايام مجد الدوله را مرض ماليخوليا پيدا شده شيخ در معالجه يد بيضا نمود و آثار انفاس 
مسيحا ظاهر فرمود و در آن سال كه سلطان محمود رايات اقبال بعزم تسخير عراق برافراخت شيخ 

از رى بغزنين رفت و از قزوين بهمدان شتافت و در وقت وصول شيخ بهمدان حاكم آنديار شمس 
الدولة بن فخر الدوله را مرض قولنج روى نمود و بيمن اهتمام شيخ از آن مرض شفا يافت و 

منصب وزارت بدان جناب تفويض فرمود و چون ابو على روزى چند بر مسند وزارت نشست 
آشوبى در ميان ديلميان افتاده بعضى از لشكريان سراى شيخ را غارت كردند و قصد قتل آن جناب 



نمودند و شيخ از ايشان گريخته چهل روز در خانه شيخ ابو سعيد نامى متوارى گشت و در آن ايام 
زحمت شمس الدوله نكس كرد و ابو على را پس از جدوجهد بسيار بازيافته مراسم اعتذار بتقديم 

رسانيدند و بار ديگر شيخ آن عارضه را عالج نمود و شمس الدوله كرت ثانيه منصب وزارت را 
بابو على مفوض ساخت و در آن اوان فقيه ابو عبيد از آن جناب التماس شرح كتب ارسطو كرد 
شيخ جواب داد كه مجال آن كار ندارم اما اگر راضى شوى در علم مناضره و مجادله خصوم از 

آن چه معلوم من شده است درين ترددات كتابى تصنيف نمايم و فقيه ابو عبيد برين معنى رضا داده 
 شيخ تاليف طبيعيات كتاب شفا را در آن 
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وال ابتدا كرد و ايضا تصنيف مجلد اول از قانون هم در آن اوان وقوع يافت و چون ابو على در 
همدان روزى چند بسرانجام امور وزارت اشتغال داشت هرشب جمعى كثير از علماء و طلبه علوم 

در سرايش جمع ميشدند و شيخ در اول شب بدرس قيام مى نمود و بعد از آن مغنيان و اهل ساز را 
احضار ميكرده و بشرب شراب ناب مشغولى مى فرمود و در آن اثناء ميان شمس الدوله و بهاء 

الدوله مخالفت روى نموده شمس الدوله متوجه بغداد شد و بسبب عدم سوء تدبير مرض قولنج 
عود كرد و لشكريان او را بجانب همدان بازگردانيده شمس الدوله در راه عازم سفر آخرت گشت 
و مردم همدان پسرش را بحكومت برداشته كس بطلب شيخ فرستادند كه بوزارت آن پسر اشتغال 

نمايد ابو على از قبول آن امر امتناع نموده در سراى ابو على بن عطار متوارى شد و در ايام انزوا 
بى آنكه كتابى در نظر داشته باشد جمع طبيعيات و الهيات كتاب شفا را در سلك انشا كشيد و ابتدا 
بمنطق كتاب شفا كرد درين اثناء تاج الملك كه از جمله اركان دولت پسر شمس الدوله بود شيخ 
را گرفته بمحبت عالء الدوله كاكويه كه در اصفهان بحكومت اشتغال داشت متهم ساخته در يكى 
از قالع آن حدود محبوس گردانيد و ابو على كتاب منطق شفا را در آن حصار بپايان رسانيد و در 

خالل آن احوال عالء الدوله از اصفهان لشگر بهمدان كشيد و شمس الدوله و تاج الملك چون 
قوت مقاومت نداشتند پناه بهمان قلعه محبس شيخ بوده بردند و بعد از آنكه ابن كاكويه از همدان 
بازگشت شيخ را بمصحوب خود بهمدان آورد و ابو على در منزل علوى فرود آمده ادويه قلبيه را 

در آن وال تأليف كرد آنگاه در كسوت اهل تصوف بهمراهى برادر خويش محمود و فقيه ابو عبيد 
و دو غالم بصوب اصفهان حركت فرمود و چون بقريه طيران رسيده خواص عالء الدوله با مركب 



رهوار و خلعت خاصه شهريار بمراسم استقبال استعجال نمودند و آن جناب را در منزل مناسب 
فرود آوردند و شيخ در ليالى جمعه به مجلس عالء الدوله حاضر گشتى و آن محفل بوجود علماى 
اعالم مشحون بودى و شيخ هرگاه در تكلم آمدى همه استفاده كردندى و تتميم كتاب شفا در آن 

وال بوقوع انجاميد و در سنه عشرين و اربع مائه كه سلطان محمود غزنوى و پسرش سلطان مسعود 
ببالد عراق درآمدند شيخ ابو على بوزارت عالء الدوله اشتغال داشت پادشاه و وزير از صولت 

سلطان محمود متوهم گشته بجانب رى شتافتند و پس از آنكه سلطان مخمود ايالت آن مملكت را 
بمسعود باز گذاشته مراجعت نمود عالء الدوله پسر خود را با تحف و هدايا نزد سلطان مسعود 

فرستاد و اين معنى موافق مزاج سلطان مسعود افتاده حكومت اصفهانرا بدستور معهود باو داد و 
چون چندگاه عالء الدوله به نيابت سلطان مسعود حكومت اصفهان نمود داعيه استقالل پيدا كرد و 

سلطان مسعود بر ما فى الضمير او اطالع يافته روى توجه باصفهان آورده و عالء الدوله گريخته 
خواهرش بدست سلطان مسعود افتاد شيخ ابو على بمالحظه آنكه بى ناموسى بعالء الدوله نرسد 
بسلطان مسعود نوشت كه خواهر عالء الدوله كفو تست اگر او را بحباله نكاح خويش درآورى 

 واليت اصفهان را بتو بازگذارد سلطان مسعود اين 
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سخن را بوفور اخالص حمل كرده آن ضعيفه را عقد كرد بعد از آن شنيد كه عالء الدوله بتهيه 
اسباب مقاتله اشتغال دارد خشمناك شده پيغام فرستاد كه خواهر ترا به رنود و اوباش لشكر خواهم 

داد عالء الدوله شيخ را گفت جواب اين سخن بنويس شيخ بسلطان مسعود نوشت كه اگر آن 
عورت خواهر عالء الدوله است منكوحه تست و اگر طالق دهى مطلقه تو باشد و غيرت ضعفا بر 

ازواج است نه بر اخوان و اين جواب مؤثر افتاده سلطان مسعود خواهر عالء الدوله را در مهد عزت 
و حرمت نزد برادر فرستاد و بعد از فوت سلطان محمود سلطان مسعود بطرف غزنين رفته ابو سهل 

حمدوى را والى عراق گردانيد و ميان عالء الدوله و ابو سهل محاربه روى نموده عالء الدوله 
منهزم گشت و ابو سهل باصفهان آمده امتعه نفيسه و كتب شيخ بغارت رفت و پس از روزى چند 

عالء الدوله باصفهان عود نموده بر مسند ايالت نشست نقل است كه حرص مجامعت بر مزاج شيخ 
غالب بود و بآن امر بسيار مشغولى ميفرمود بنابرآن قوت ضعيف شده و ضعف قوت گرفته در 

سفرى زحمت قولنج عارض ذات او گشت و در يكى روز هفت نوبت حقنه كرد و در آن ايام 



بحسب ضرورت كوج واقع ميشد و شيخ را علت صرع نيز روى نموده نوبت ديگر خدام را فرمود 
كه به ترتيب حقنه قيام نمايند و دو دانك تخم كرفس داخل آن كنند و شخصى كه مرتب حقنه 
بود بسهو يا عمد پنج درم بزر كرفس با ساير ادويه ضم نمود و بدان واسطه مرض سجح ضميمه 

امراض ديگر گشت و ديگرى از خدام كه در مال شيخ از وى خيانتى صادر شده بود در معجون 
متروديطوس كه جهة دفع صرع ميخورند افيون خلط نمود الجرم مرض اشتداد يافته شيخ از آن 

سفر در محفه باصفهان آمد و آن روز كه باصفهان رسيد قوت قيام نداشت و باوجود اين حال در 
معالجه سعى بليغ بجاى آورده فى الجمله صحتى دست داد و يكنوبت بمجلس عالء الدوله تشريف 

برد بعد از آن عالء الدوله عزيمت همدان كرده شيخ را همراه گردانيد و در راه رنج قولنج عود 
نموده چون بهمدان رسيدند ابو على دانست كه صحت ممكن نيست دست از معالجه بازداشته 

غسلى كرد و از جميع منهيات توبه فرمود و آنچه داشت صدقه كرد و غالمان را خط آزادى داده 
بقرائت كالم الّله مشغول گشت و پس از تمام شدن ختم قرآن بسه روز در جمعه اى از جمعات 

شهر رمضان سنه سبع و عشرين و اربعمائه وفات يافت و ازين قطعه كه نوشته ميشود سال تولد و 
 تكميل علوم و فوت ابو على بوضوح مى پيوندند قطعه حجة الحق ابو على سينا

 در شجع آمد از عدم بوجود
 

 در شصا كشف كرد جمله علوم 

 در تكز كرد اين جهان بدرود
  

 »1 «و بدين روايت مدت عمر شيخ پنجاه و چهار سال بوده باشد

______________________________ 
) مخفى نماناد كه محمد بن يوسف الطبيب الهروى در بحر الجواهر تولد شيخ ابو على حسين را 1(

فى سنه سبعين و ثالث مائه نگاشته و وفات شيخ را فى يوم الجمعه االولى من رمضان سنه ثمان و 
عشرين و اربعمائه و بدين روايت اوقات حيات شيخ در دار مالل پنجاه و هشت سال بوده و الّله 

 اعلم بحقيقة الحال حرره محمد تقى التسترى 
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و قولى آنكه اوقات حياتش شصت و سه سال شمسى و هفت ماه بوده و جمعى كه اين قول را 
قبول كرده اند گويند كه والدت ابو على در سنه خمس و ستين و ثالث مائه بوده و فوتش در سنه 



ثمان و عشرين و اربعمائه روى نموده از شيخ ابو على حاالت غريبه و امور عجيبه بسيار ظاهر گشته 
چنانچه بعضى از آن در ميان طوايف انسان اشتهار دارد نقل است كه چون كتاب منطق شيخ بشيراز 
رسيد علماء فارس بمطالعه آن اشتغال نموده يكى از ايشان كه اعلم قوم بود در آن رساله چند شبهه 

كرده آن سخنان را بر جزوى نوشت و آنرا مصحوب ابو القاسم كرمانى نزد شيخ فرستاد و ابو 
القاسم نزديك بغروب آفتاب در بلده اصفهان بمالزمت ابو على رسيد و آن جزو را بعرض رسانيد 
و شيخ تا وقت اداء نماز خفتن با ابو القاسم صحبت داشته بعد از آن بمطالعه آن شبهات پرداخت و 

آغاز نوشتن جواب كرد و در آن شب كه داخل ليالى تابستان بود پنج جزو ده ورقى در آن باب 
كتابت نموده آنگاه بخواب رفت و چون نماز بامداد بگذارد آن اجزا را كه مشتمل بر حل 

مشكالت و جواب شبهات عالم شيرازى بود بابو القاسم داده گفت (استعجلت فى الجواب حتى ال 
يمكث القاصد) و اكابر شيراز چون اجزا را ديدند و كيفيت تحرير آن را شنيدند متعجب گرديدند 

آورده اند كه روزى در مجلس عالء الدوله مسئله اى از علم لغت مذكور شد و شيخ بقدر وقوف در 
آن باب سخن گفت ابو منصور كه يكى از دانشمندان اصفهان بود و در آن انجمن تشريف داشت 

شيخ را گفت كه در حكمت و فطانت شما هيچكس را سخن نيست اما لغت تعلق بسماع دارد و 
شما تتبع اين فن نكرده ايد شيخ ابو على ازين سخن متأثر گشته آغاز درس كتب لغت كرده نسخ 

معتبره كه در آن فن نوشته شده بود بدست آورد تا در علم لغت بمرتبه اى رسيد كه فوق آن درجه 
متصور نبود و بعد از آن سه قصيده مشتمل بالفاظ غريبه در سلك نظم كشيده فرمود تا آن قصايد 

را نوشته جلد كردند و او را كهنه ساخته در خلوتى نزد عالء الدوله برده گفت چون ابو منصور 
بمالزمت آيد اين قصايد را بوى نموده بگوئيد كه اين رساله را روز شكار در صحرا يافتم و 

ميخواهم كه مضمون ابيات آنرا معلوم كنم و عالء الدوله بر آن موجب بتقديم رسانيده ابو منصور 
هرچند در مطالعه آن اشعار اهتمام كرد هيچ معلوم نتوانست فرمود و استكشافى نشد و معترف 

بعجز و قصور شده دم دركشيد بعد از آن شيخ به مجلس حاضر گشته هر لغتى كه ابو منصور را 
مشكل بود معنى آن بيان فرمود و فرمود كه اين لغت در كدام كتاب است و در كدام فصل ابو 

منصور بنور فراست دانست كه اين قصايد خاصه شيخ ابو على است الجرم رسم عذرخواهى بجاى 
آورد و شيخ كتاب لسان العرب در آن ايام تأليف كرد و مفصل ديگر از بعض مؤلفات شيخ اين 

است كه مسطور ميگردد مختصر اوسط در منطق مبداء و معاد و ارصاد كليه قانون در چهار مجلد 
مختصر مجسطى حاصل و محصول در بيست مجلد اتصاف در بيست مجلد كتاب النجاة هدايه 



اشارات برد اسم مجلدين شفا هژده مجلد عالئى فوايح ادويه قلبيه حكمت مشرقيه حكمت عرشيه 
 بيان جواب رساله قضا و قدر رساله اجرام علويه رساله آالت رصد
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رساله در شعر مختصر اقليدس رساله در نبض رساله در حدود اقسام حكمت رساله در ابعاد و اجرام 
 (الّلهم ارحمه و جميع علماء المؤمنين و صل على سيدنا محمد االمين و آله و اصحابه الهادين)

گفتار در بيان طلوع صبح دولت و اقبال اخشيذ از افق واليت مصر و شام و ذكر وصول خورشيد 
 طالع او و اتباعش باوج عظمة و احتشام 

والدت اخشيذ در روز شنبه منتصف رجب سنه ثمان و ستين و مأتين در دار السالم بغداد دست داد 
 »1 «و نام اخشيذ محمد بود و پدرش طغج نام داشت 

و طغج تركى بود از اوالد ملوك فرغانه منتظم در سلك امراء خلفاء بنى عباس و چون محمد بن 
طغج بسن رشد و تميز رسيد و آثار شجاعت و فرزانگى از ناصيه احوالش اليح گرديد المقتدر 

بالّله ايالت واليت دمشق را برأى و رويت او مفوض گردانيد و محمد آن مملكت را بانوار عدالت 
و نصفت روشن ساخت و در ترفيه احوال رعايا اهتمام فرموده رايت حكومت و رأفت برافراخت و 

پس از آنكه القاهر بالّله پاى بر مسند خالفت نهاد حكومت مصر را نيز باو داد و محمد در ماه 
رمضان در سنه احدى و ثالث مائه بآن بلده شتافته ابواب انعام و احسان بر روى طبقات انسان 

بازگشاد و چون الراضى بالّله متقلد قالده خالفت شد بيشتر از خلفاء سابق در استرضاء خاطر محمد 
كوشيده زمام امارت حرمين شريفين و مملكت جزيره را نيز در قبضه اقتدار او نهاد و او را اخشيذ 

لقب داد و در آنزمان اهالى فرغانه پادشاه خود را اخشيذ ميگفتند چنانچه فارسيان والى خود را 
كسرى مى ناميدند (قال امام اليافعى رحمة الّله عليه االخشيذ بكسر الهمزة و بالخاء و الشين و الذال 
المعجمات و الياء المثناة من تحت بعد الشين و معناه فى لسان الترك ملك الملوك) و محمد بن 

طغج باين لقب اشتهار يافته در ايام حكومتش خطبا بر منابر اسالم ازو باخشيذ تعبير نموده دعا 
ميكردند و در وقتى كه المتقى بالّله مالك مسند خالفت گشت امارت تمامى واليت شام را ضميمه 
ساير مناصب اخشيذ ساخت و او قدم بر مسند عظمت و ابهت نهاده حشمت و مكنتش بجائى رسيد 



كه هشت هزار غالم زرخريد پيدا كرد و فرمود كه هرشب دو هزار از آن غالمان بحراستش قيام 
نمايند و اخشيذ بفراغ بال و كمال استقالل اوقات ميگذرانيد تا در ساعت چهارم از روز جمعه 

بيست و دوم ذى الحجه سنه اربع و ثلثين در دمشق وفات يافت و نعش او را به بيت المقدس برده 
مدفون ساختند مدت عمر اخشيذ شصت و شش سال و پنجاه و چند روز بود و دو پسر صغير السن 

 ازو يادگار ماند ابو القاسم و ابو الحسن اما بعد از وفاتش 

______________________________ 
) بضم طاء مهمله و سكون غين معجمه و جيم مخففه و بعض بضم غين معجمه و تشديد جيم 1(

 تصحيح گردد و معنى آنرا در عربى عبد الرحمن تفسير نموده حرره محمد تقى التسترى 
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ابو المسك كافور كه غالمى بود شديد السواد و حبشى االصل و اخشيذ او را بهيجده هزار دينار 
تربيت كرده بود و به منصب اتابكى ابو القاسم سرافراز ساخته در مملكت مصر متصدى سرانجام 

امور ملك و مال شد و ابو القاسم را بر تخت سلطنت نشانده و چون كافور بوفور عقل و شجاعت 
و عدل و كياست اتصاف داشت ساير امرا غاشيه اطاعتش بر دوش گرفتند و كافور از قبل ابو 

القاسم كما ينبغى باستمالت سپاهى و رعيت مى پرداخت تا در سنه تسع و اربعين و ثالث مائه ابو 
القاسم عالم بقا را منزل ساخت آنگاه كافور مخد و مزاده ديگر خود را كه مكنى بابو الحسن بود 

بپادشاهى برگرفته بدستور سابق كامرانى ميكرد و در سنه اربع و خمسين و ثالثمائه و قيل سنه 
 »1 «خمس و ثالث مائه ابو الحسن نيز وفات يافته كافور

در حكومت مستقل گشت چنانچه امام يافعى روايت نموده در بلده مصر و شام و حجاز چندگاه 
بر منابر اسالم دعاء او بر زبان خطبا ميگذشت و او در كمال جاه و جالل روزگار ميگذرانيد تا در 

روز سه شنبه بيستم جمادى االولى سنه سته و خمسين و ثالث مائه بقول صحيح در مصر زمان 
حياتش بنهايت رسيد و در قرافه مدفون گرديد مدت عمرش شصت و چند سال بود و بوزارت او 

ابو الفضل جعفر بن فرات و ابو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم قيام مينمودند و بعد از فوت 
كافور باندك زمانى حكومة مملكت مصر بخلفاء اسمعيليه انتقال يافت چنانچه از سياق كالم آينده 

 بوضوع خواهد انجاميد (و التائيد من اللّه الكريم المجيد)



 گفتار در ذكر فرمان فرمائى طبقه اول اسمعيليه در ممالك مصر و افريقيه 

طبقه نخستين از اسمعيليه كه در مغرب و مصر بعز سلطنت معزز گشتند چهارده نفر بودند و مدت 
دولت ايشان بعقيده مؤلف مرآت الجنان دويست و شصت و شش سال امتداد يافت و ازين جمله 

مدت دويست و هشت سال خطه مصر دار الملك ايشان بود و اول كسى كه ازين طايفه ظهور 
نمود و مالك زمام امور جهانبانى شده ابو القاسم محمد بن عبد الّله است كه او را مهدى مى گفتند 

و مهدى بقول اكثر و اشهر از نسل اسمعيل بن جعفر الصادق رضوان الّله عليه بود و حمد الّله 
مستوفى از عيون التواريخ كه مؤلف ابو طالب على بغدادى است اسامى اباء او را برينموجب نقل 
نموده كه المهدى محمد بن الرضى عبد الّله بن التقى قاسم بن الوفى احمد بن الوصى محمد بن 

اسمعيل بن جعفر الصادق عليه السالم و بعضى از اهل سنت و جماعت و مغربيان مهدى را از ذريه 
عبد الّله بن سالم بصرى شمرده اند و زمره اى از عراقيان او را از اوالد عبد الّله بن ميمون قداح 

 اعتقاد كرده اند و زعم اسماعيليان 

______________________________ 
) واضح باد كه سيوطى در تاريخ حسن المحاضره فى اخبار مصر و القاهره وفات كافور را فى 1(

 جمادى االولى سنه سبع و خمسين و ثالث مائه نگاشته حرره محمد تقى التسترى 
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آنست كه مهدى آخر الزمان كه احاديث و اخبار از ظهور او اخبار مينمايد عبارت از محمد بن 
عبد الّله است و از حضرت خاتم االنبياء عليه من الصلواة اتمها و انماها روايت كنند كه فرمود 

(على راس ثالث مائه تطلع الشمس من مغربها) و گويند لفظ شمس درين حديث كنايه از محمد 
بن عبد الّله است و مهدى بقول امام يافعى در ذى حجه سنه تسع و تسعين و مأتين و بروايتى كه در 

روضة الصفا و تاريخ گزيده مسطور است در سنه ست و تسعين و مأتين بمعاونت ابو عبد الّله 
صوفى در افريقيه خروج كرد و گماشتگان مقتدر خليفه را از آن واليت اخراج نموده متقلد قالده 

ايالت گشت و روزبروز مهم او در ترقى بوده ممالك اندلس و قيروان و طرابلس بلكه اكثر بالد 
مغرب را مسخر ساخت و در حدود قيروان قلعه اى در غايت حصانت و رضانت طرح انداخت و 

آن حصن حصين را بمهديه موسوم گردانيد و چون مدت بيست و شش سال بدولت و اقبال 



گذرانيد فى سنه اثنى و عشرين و ثالث مائه در قلعه مهديه بعالم آخرت توجه نمود و اوقات 
 حياتش شصت و دو سال بود

 القائم بامر الّله احمد بن محمد المهدى 

بعد از فوت پدر بحكم واليت عهد قايم مقام گشته افسر حكومت بر سر نهاد و در ايام دولت او 
مكتب دارى ابو يزيد نام جمعى از اهل سنت و جماعت را با خود متفق ساخت و رايت مخالفت 

قايم برافراخت و قايم بمحاربه او قيام نموده منهزم بقلعه مهديه رفت و ابو يزيد بدر حصار شتافته 
شرط محاصره بجاى آورد در تاريخ گزيده مسطور است كه اسمعيليه را اعتقاد آنست كه دجال 

كنايه از ابو يزيد است و حديثى روايت كنند كه دجال بر مهدى يا قايم خروج خواهد كرد القصه 
قبل از آنكه فتنه ابو يريد مندفع گردد قائم در شوال سنه ثلثين و ثالث مائه فوت شد امرا و اركان 

 دولت وفاتش را پنهان داشته با پسرش اسمعيل بيعت نمودند مدت دولت قائم دوازده سال بود

 المنصور بقوة الّله اسمعيل بن القائم بامر الّله 

باصابت راى و تدبير و وفور جالدت و صفاء ضمير اتصاف داشت و چون علم حكومت برافراشت 
قبل از آنكه خبر فوت پدرش اشتهار يابد ابو يزيد را منهزم گردانيد و جمعى از اهل شجاعت را 

بتعاقب او نامزد كرده آنجماعت ابو يزيد را بدست آوردند و بپاى تخت رسانيدند منصور او را در 
قفسى آهنين با بوزينه اى قرين ساخته بعد از روزى چند بنياد حياتش را برانداخت و منصور در سلخ 

شوال سال سيصد و چهل و يك وفات يافت مدت حياتش سى و نه سال بود و زمان خالفتش 
 هفت سال 

 المعز لدين الّله ابو تميم بن المنصور بقوة الّله 

در روز وفات پدر بر تخت سلطنت نشست و او پادشاهى صايب راى كشورگشاى بود و در ايام 
 خالفت خود بسيارى از بالد مغرب را تسخير نمود و بعد از انتشار خبر فوت 
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كافور اخشيذى دولت او از افق مملكت مصر طلوع كرد و جوهر خادم بدانجانب شتافته بالد شام 
را نيز در تحت تصرف آورد و المعز لدين الّله در سنه احدى و ستين و ثالث مائه از افريقيه بمصر 

رفته آنخطه را دار الملك ساخت و در روز جمعه نوزدهم ربيع اآلخر سنه خمس ستين و ثالث 
مائه علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت مدت سلطنتش بيست و سه سال و پنجماه بود و 

 اوقات حياتش چهل و پنجسال 

گفتار در بيان تسخير مصر و شام و حجاز بسعى جوهر خادم و ذكر ارتفاع لواء دولت و اقبال معز 
 بن منصور بن قائم 

اعاظم علماء اخبار باقالم صحت آثار بر صفحات ليل و نهار مرقوم گردانيده اند كه چون خاطر 
المعز لدين الّله از ضبط ممالك موروثى فراغت يافت ابو الحسن جوهر بن عبد الّله را كه در سلك 
غالمانش منتظم بود و به كاتب رومى اشتهار داشت در سنه سبع و اربعين و ثالث مائه بغايت تربيت 
و رعايت سرافراز ساخته با لشگرى گران بصوب اقصى بالد مغرب فرستاد و جوهر تا ساحل درياى 

اوقيانوس و جزاير خالدات رفته آنواليات را بتحت تصرف درآورد و مظفر و منصور با غنايم 
موفور بخدمت المعز لدين الّله بازگشت بعد از آن خبر فوت كافور اخشيذى و قحط و غالئى كه 
در واليت مصر وقوع يافته بود بسمع او رسيد و بوضوح انجاميد كه اگر يكى از اصحاب فرمان با 

اطعمه فراوان بدانجانب شتابد متوطنان آنديار بقدم اطاعت پيش آمده غاشيه مالزمت بر دوش 
ميگيرند بنابرآن معز جوهر خادم را با فوجى از سپاه ظفر عطيه و اصناف اطعمه و اغذيه بجانب 
فرستاد و جوهر در شهور سنه سبع و خمسين و ثالث مائه بحشمتى هرچه تمامتر بدان مملكت 

رسيد و تمامى آن طعامها را بمساكين و فقرا تصدق نمود الجرم صورت جوع كه در درون 
مصريان شيوع داشت تسكين گرفت و محبت جوهر مانند دوستى سيم و زر در دلها راه يافته جميع 

ساكنان آنديار اظهار اخالص و هوادارى نمودند و جوهر در بستان اخشيذى نزول اجالل فرموده 
ابواب نصفت و احسان بر روى روزگار طوايف انسان بازگشاد و البسه سياه را كه شعار عباسيان 
بود باثواب سفيد تبديل داده در روز جمعه بمسجد جامع شتافت و نام عباسيه را از خطبه افكنده 

رؤس منبر و وجوه زر را باسم و لقب المعز لدين الّله مزين و منور ساخت و اين كلمات را بر خطبه 
افزود كه (اللهم صل على محمد المصطفى و على على المرتضى و على فاطمة البتول و على 

الحسن و الحسين سبطى الرسول الذين اذهب الّله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و آللهم صل على 



االئمة الطاهرين ابا امير المؤمنين) و در جمعه ثانيه مؤذنان بفرموده جوهر در اثناء اذان زبان بكلمه 
حى على خير العمل گشادند و در آن روز خطيب در آخر خطبه جوهر را دعا كرد و اين صورت 
در نظر او مستحسن ننمود و گفت (هذا ليس رسم موالينا) و هم درين سال جوهر بموجب اشارت 

المعز لدين الّله در ميان فسطاط و مصر و عين الشمس شهرى بنا نهاد و آنرا موسوم بقاهره معزيه 
 گردانيد و باطراف و جوانب 
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لشگرها فرستاد و باندك زمانى اسكندريه و سعيديه و دمياط و مكه و مدينه را از تصرف عباسيه 
بيرون آورد و در آن ممالك شعار علويه ظاهر كرد آنگاه سردارى جالدت آثار جنود خنجرگذار 

بصوب فلسطين ارسال داشت و آن قايد فلسطين را فتح فرموده بر دمشق نيز مستولى گشت و 
جمعى كثير از قرمطيان را كه در شام بودند و باظالل خاليق اشتغال مينمودند گرفته بسياست 

رسانيد و در شوال سنه احدى و ستين و ثالث مائه المعز الدين الّله از افريقيه بقاهره معزيه رفته آن 
بلده را كه حاال موسوم بمصر شده دار الملك ساخت و بنوعى آثار عدالت و سخاوت ظاهر فرمود 

كه مزيدى بر آن متصور نبود در روضة الصفا مسطور است كه المعز لدين الّله پانزده هزار اشتر و 
ده هزار استر كه بار همه زر بود از افريقيه همراه خود بقاهره معزيه آورد و خزانه چيان بفرمان او 

هرروز چند صندوق پرزر در پيش بارگاه پادشاه مى نهادند و محتاجانرا رخصت مى دادند تا 
هركدام يك كف از صناديق برميداشتند و چون المعز لدين الّله مدت چهار سال در آن ديار 

بدولت و اقبال گذرانيد مريض گشته پسر خود نزار را ولى عهد ساخت و او را العزيز بالّله لقب داده 
روى بصوب جهان جاودان نهاد و اركان دولت بنابر مصلحت مملكت هفت ماه فوت او را پنهان 

داشتند آنگاه العزيز بالّله را بر مسند ايالت نشانده نقش اطاعتش بر الواح خواطر و صحايف ضماير 
 نگاشتند

 العزيز باهللا ابو منصور نزار بن المعز لدين الّله 

پس از فوت پدر بهفت ماه در قاهره معزيه بر سرير سلطنت نشست و مصريان با وى بيعت كردند و 
عمش حيدر و عم پدرش ابو الفرات و عم جدش از بيعتيان بودند و غير از عزيز و هرون الرشيد 

هيچكس را از خلفاء اين معنى اتفاق نيفتاده و العزيز بالّله پادشاهى حليم نيكواخالق بود و در ايام 



دولت او الپتكين كه در سلك موالى آل بويه انتظام داشت از بغداد علم توجه بصوب شام 
برافراشت و حسن بن احمد قرمطى بوى پيوسته مقابله و مقاتله عزيز را پيش نهاد همت ساخت و 

اين خبر بسمع عزيز رسيده از مصر متوجه شام گرديد و چون طالقى عسكرين روى نمود و چشم 
الپ تكين بر عزيز افتاد خوفى تمام بر باطنش مستولى شد و از اسب پياده گشته به نياز هرچه تمامتر 

پيش رفته ركاب عزيز را بوسيد و مراسم اعتذار بتقديم رسانيد و عزيز رقم عفو بر جريده جريمه 
الپتكين كشيده او را بلكه ساير سرداران سپاه ديلم را بخلع فاخره و انعامات وافره نوازش فرمود و 
رخصت انصراف ارزانى داشت بعد از آن ميان عزيز و عضد الدوله ديلمى ابواب مكاتبات مفتوح 
گشته طريق مودت در ميان آمد نقل است كه عزيز ايالت شام را بميشاء يهودى و رياست مصر را 

بعيسى نصرانى تفويض فرمود و ايشان بر مسلمانان ظلم فراوان ميكردند بنابرآن روزى عورتى رقعه 
بعزيز داد كه اى امير بدان خداى كه جهودانرا بميشا و ترسايانرا بعيسى عزيز ساخت و مسلمانانرا 

بواسطه تو ذليل گردانيد نظرى بحال من افكن و عزيز از مالحظه اين نوشته بغايت متأثر گشته رقم 
 عزل بر صحيفه حال هردو كشيد و از
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ايشان مال فراوان استانده رد مظالم كرد و در سنه احدى و ثمانين و ثالث مائه جوهر خادم 
درگذشت و جوهر آنكسى است كه مصر باهتمام او مفتوح گشت و در ماه رمضان سنه سته و 

ثمانين و ثالثمائه العزيز بالّله نيز از عالم انتقال نمود مدت عمرش چهل و دو سال و اوقات خالفتش 
بيست و يكسال بود در مرآة الجنان چنان مذكور است كه وزارت العزيز بالّله متعلق بابو الفرج 

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بود و نسب ابو الفرج بقول بعضى از مورخان بهرون بن عمران عليه 
السالم مى پيوست و او در اوايل حال بملت يهوديه بود اما انوار ديانت و كياست از ناصيه احوالش 

ميدرخشيد بنابرآن كافور اخشيدى وزارت خود بوى تفويض فرمود و مقارن آن حال بمحض 
عنايت كريم ذو الجالل دل يعقوب بتقليد دين اسالم راغب گشته كلمه طيبه توحيد بر زبان راند و 

باقامت صلوة مكنونه و درس قرآن قيام نمود و كما ينبغى بتربيت علماء دين دار و رعايت مشايخ 
بزرگوار اقدام فرموده و پس از فوت كافور يعقوب هم در آن ديار معزز و محترم روزگار گذرانيد 
تا آن زمان كه العزيز بالّله بر مسند خالفت نشست و او را منظورنظر عنايت گردانيده بار ديگر زمام 
منصب وزارت مصر را بقبضه درايت او نهاد و يعقوب درين نوبت بيشتر از پيشتر بتمهيد بساط عدل 



و احسان پرداخته شعرا و فضال را مشمول انعام و اكرام فراوان ساخت و يعقوب در سنه سبع و 
سبعين و ثالث مائه بمرض طبيعى درگذشت و العزيز بالّله بنفس نفيس بر جنازه او نماز كرد و 

 فرمود تا او را در خانه كه در قاهره معزيه بنا كرده بود و بدار الوزارة موسوم گردانيده دفن نمودند

 الحاكم بامر الّله ابو على منصور بن العزيز باهللا 

در بيست و ششم ماه ربيع االولى سال سيصد و پنجاه از هجرت حضرت رسالت پناه الحاكم بامر 
الّله در قاهره معزيه متولد شد و او نخستين خليفه ايست از خلفاء اسمعيليه كه در قاهره تولد نمود در 

تاريخ گزيده مسطور است كه چون حاكم بر تخت حكومت نشست اظهار عدل و خداپرستى 
فرموده بى كوكبه بر حمار سوار شدى و در كوچه بازار سير كردى و گفتى من مانند موسى بر كوه 
طور با حضرت حق سبحانه تعالى مناجات ميكنم و در امر معروف و نهى منكر مبالغه تمام نمودى 

بمرتبه كه مردم از خوردن خمر چون متقاعد نشدند به تخريب باغات حكم فرمود بجهت آنكه 
زنان از خانه بيرون نروند موزه دوزانرا گفت كه موزه زنانه ندوزند و ايضا فرمان فرمود كه يهود و 

ترسا بر اسب سوار نشوند و چون بر استر يا خر سوارى كنند از ركاب آهنين احتراز نمايند و 
پيوسته زنگى چند قالده سازند و در حمام بخلخال درآيند تا از اهل اسالم امتياز داشته باشند و 

همچنين حاكم در اوايل اوقات خالفت خويش حكم كرد كه شب دروازه هاى مصر را نبندند و 
بجهة بيع و شرى ابواب دكانها بازگذارند و بر در خانه ها و سر كوچه ها شموع و مشاعل برافروزند 
و در آن اوان شب همه شب در اسواق و محالت مردم آمدوشد ميكردند و حاكم نيز با عامه خلق 
در سير موافقت مينمود و هركس سخنى داشت باو ميگفت حمد الّله مستوفى گويد كه حاكم با 

 وجود اظهار زهد و ورع هر
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فسق و ظلم كه از خواص او در خفيه واقع شدى بازخواست نكردى و بعد از چند سال از حكومت 
حاكم مصريان تمثالى بصورت عورتى بر سر راه او راست كرده رقعه در دست آن پيكر نهادند و 

چون حاكم بدانجا رسيد آن رقعه را بستد و مطالعه فرمود در آنجا دشنام خود و آبا و اجداد 
مشاهده نمود الجرم متغير گشته بنهب و حرق مصر اشارت كرد و بدان جهة نصف شهر ويران شد 

و در سنه اثنى و تسعين و ثالث مائه حاكم در قاهره معزيه مسجد جامع طرح انداخت و در ايام 



خالفت خويش مدارس بنا كرده علما و فقها را از موقوفات آن بقاع محظوظ و بهره ور ساخت و 
در زمان حاكم بموجب فرموده وى تمام سگان قلم رو او را كشتند مگر كالب اهل صيد را و يكى 
از عادات حاكم آن بود كه رقعها نوشته و مهر بر آن نهاده در روز بار برافشاندى مضمون بعضى از 

آن نوشتها آنكه حامل رقعه را باين مبلغ و مقدار انعام دهند و فحواى برخى آنكه دارنده را چنين 
عقوبت كنند و هركس رقعه خود را با مهر نزد امير باز بردى با وى بمضمون آن عمل كردى در 
روضة الصفا مسطور است كه در زمان خالفت حاكم شخصى كه خود را در نسب بهشام بن عبد 

الملك بن مروان ميرسانيد خروج كرد و ميان او و حاكم محاربات دست داده خارجى روى بوادى 
فرار نهاد و يكى از امراء عرب او را گرفته نزد حاكم فرستاد و حاكم فرمود تا آنشخص را دست و 
پاى بسته بر شترى نشاندند و حمدونه را رديف او ساختند كه هرلحظه سيلى بر فقايش ميزد و باين 

طريق او را گرد مصر برآورده چون خواستند كه خارجى را از شتر فرود آورند مرده بود نقل است 
كه حاكم در اواخر اوقات حيات خواهر خود را بامير الجيوش متهم كرده خواست كه هردو را 
سياست كند و امير الجيوش بر ما فى الضمير حاكم وقوف يافته جمعى را بر آن داشت كه او را 
بقتل رسانيدند و كان ذلك فى سنه احدى عشر و اربعمائه گويند كه حاكم در علم نجوم بغايت 

ماهر بود و پيوسته مى گفت كه اگر فالن شب بمن آسيبى نرسد عمر من از هشتاد سال تجاوز نمايد 
و او هرسحرى بر خرى نشسته بطرف كوهى كه در ظاهر مصر بود ميرفت و در سحر شب موعود 
نيز عزيمت آن كوه كرده مادرش درخواست نمود كه امشب از خانه بيرون مرو و حاكم لحظه اى 
بفرموده مادر تأمل نمود و بعد از آن بى تحمل شد و مادر را گفت اگر مرا از رفتن مانع شوى روح 

از بدنم مفارقت ميكند آنگاه از قصر خالفت بيرون خراميد و چون نزديك بآن جبل رسيد خيلى 
كه امير الجيوش در كمين نشانده بود او را از پاى درآوردند اوقات حياتش شصت و يكسال بود و 

 زمان حكومتش بيست و پنجسال 

 الظاهر لدين الّله ابو الحسن على بن الحاكم بامر الّله 

بعد از قتل پدر باتفاق اعيان مصر افسر سرورى بر سر نهاد و از غايت حسن سيرت ابواب معدلت بر 
روى سپاهى و رعيت بازگشاد در اوايل حال امير الجيوش را بدستور معهود صاحب منصب امارت 

گردانيده و چون فى الجمله تمكنى پيدا كرد او را با عمه خود بقتل رسانيد و در سنه خمس عشر و 
 اربعمائه در مصر قحط و غالئى عظيم روى نمود و مدت دو سال 
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آن عسرت امتداد يافت و در سنه عشرين و اربعمائه جهان بين ظاهر بديدار فرزندى سعادت يار 
روشن گشت و او را سعد نام نهاده المستنصر بالّله لقب داد و در سنه احدى و عشرين و اربعمائه 

قيصر روم با ششصد هزار مرد بعزم نبرد متوجه شام شد و در حدود حلب بواسطه كثرت حرارت 
هوا عطش بر آن جماعت غلبه كرده بيتاب گشتند و حلبيان بر ايشان شبيخون زده بعنايت الهى 
فتحى عظيم روى نمود و در منتصف شوال سنه سبع و عشرين و اربعمائه ظاهر بعلت استسقا از 

 منزل فنا رخت بدار بقا كشيد مدت عمرش سى و سه سال بود و زمان ملكش شانزده سال 

 المستنصر بالّله ابو تميم سعد بن الظاهر لدين الّله 

در سن هفت سالگى متصدى امر جهانبانى گشت و در ايام دولت او اهل حلب اظهار عصيان نموده 
مستنصر سپاه وافر بدانجانب فرستاد تا كرة بعد اخرى آن بلده را بحيز تسخير درآوردند و روزبروز 

دولت و اقبال مستنصر در ترقى بود تا كار بجائى رسيد كه بساسيرى بر بغداد استيال يافته قايم 
عباسى را محبوس كرد و قريب يكسال در دار السالم بغداد خطبه بنام او خواندند و در سنه سته و 
اربعين و اربعمائه در مصر شبى ستاره اى نمودار شد كه از پرتو آن تمام شهر سمت روشنى گرفت 

و زمانى ممتد آنحالت واقع بود و مقارن آنحال عسرتى عظيم اتفاق افتاد و چنانچه هرروز قرب 
صد هزار كس از فقدان نان جان ميدادند و در دوازدهم جمادى االولى يا رجب سنه ستين و 

اربعمائه در مصر و ساير ممالك مستنصر زلزله اى قوى بوقوع انجاميد بمرتبه اى كه از صعوبت آن 
ماهيان در قعر دريا مضطرب گشتند و مستنصر با وجود وفور بخل و خست اموال بينهايت صدقه 
كرد تا آن بليه دفع شد در تاريخ گزيده مسطور است كه مستنصر از نشئه جنون بهره تمام داشت 

چنانچه بيجهتى جواهر نفيسه در هاون سوده در آب ميريخت و از غايت امساك علوفات متجنده 
را بازميگرفت و جماعتى نوبتى هجوم نموده بدار الخالفه رفتند و او را گرفته مقررى خود را 

طلبيدند و باالخره بر بعضى از آنچه باقى بود صلح كرده مستنصر را بگذاشتند و در ايام دولت 
مستنصر حسن صباح كه ذكر او عنقريب مشروح مسطور خواهد گشت بمصر رفت و يكسال در 

آن ديار روزگار گذرانيد و بعد از آن بعراق عجم بازگشته خلق را بمذهب اسمعيليه دعوت كرده 
وفات مستنصر در سنه سبع و ثمانين و اربعمائه اتفاق افتاد مدت عمرش شصت و هفت سال بود و 



اوقات خالفتش شصت سال و از خلفا هيچ كس برابر او حكومت ننمود و از جمله افاضل شعرا امير 
ناصرخسرو معاصر مستنصر بود والدت امير در سنه ثمان و خمسين و ثالث مائه روى نمود و چون 

او بسن رشد و تميز رسيد و آوازه حسن سيرت اسمعيليه را شنيد در زمان خالفت مستنصر از 
خراسان بمصر شتافت و مدت هفت سال آنجا توطن نموده هرسال بحج ميرفت و بازمى آمد و در 

نوبت آخر كه بمكه رفت از راه بصره بازگشته عزيمت خراسان فرمود و در بلخ ساكن شد مردمرا 
بخالفت مستنصر و قبول روش اسمعيليه دعوت كرد و جمعى از دشمنان قصد جان امير ناصر 

 نموده خوف و هراس بى قياس بر او استيال يافت و در جبلى از جبال بدخشان پنهان گشته مدت 
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بيست سال بآب و گياه قناعت نمود اوقات حيات امير ناصر بعقيده صاحب گزيده از صد سال 
متجاوز بود و از جمله منظومات او يكى كتاب روشنائى نامه است و ديگرى سفرنامه كه مشتمل 

است بر وقايعى كه در اثناء سير در معموره ربع مسكون آن جناب را پيش آمده و محاوراتى كه او 
 را با افاضل هربلده اتفاق افتاده و اين قطعه در آن نسخه مندرجست قطعه 

 همه جور من از بلغاريانست 
 

 مادامم همى بايد كشيدن  كه

 گنه بلغاريانرا نيز هم نيست 
 

 بگويم گر تو بتوانى شنيدن 

 خدايا اين بال و فتنه از تست 
 

 و ليكن كس نمى آرد چخيدن 

 همى آرند تركانرا ز بلغار
 

 ز بهر پرده مردم دريدن 

 لب و دندان آن خوبان چون ماه 
 

 بدين خوبى نبايد آفريدن 

 كه از عشق لب و دندان ايشان 
 

 بدندان لب همى بايد گزيدن 

بثبوت پيوسته كه مستنصر نخست پسر بزرگتر خود المصطفى لدين الّله نزار را ولى عهد گردانيده    
بود و بعد از چندگاه از وى رنجيده وصيت فرمود كه نزار پيرامن امر خالفت نگردد و برادرش 

المستعلى بالّله احمد قايم مقام من باشد بنابرآن بعد از فوت مستنصر اسمعيليه دو فرقه شدند زمره اى 
بنابر اصل مذهب كه اعتبار نص اول دارد بامامت نزار قايل گشتند و بنام او خلق را دعوت كردند و 

حسن صباح و اقران او از آن جمله اند و شيخ نزارى قهستانى نيز آن مذهب داشته بنابرآن نزارى 
 تخلص ميكرد و طايفه اى جانب خالف گرفته بر خالفت المستعلى بالّله اتفاق نمودند



 المستعلى باهللا ابو القاسم احمد بن المستنصر باهللا 

چون برطبق وصيت پدر بر تخت خالفت نشست ميان بقصد برادر خود نزار بست و نزار فرار بر 
قرار اختيار كرده باسكندريه رفت و حاكم آن بلده كه مملوك مستنصر بود مراسم تعظيم و تبجيل 

بجاى آورده مخدومزاده را بر سرير فرماندهى نشاند و اينخبر بعرض مستعلى رسيده لشگرى 
بدانصوب روان گردانيد تا والى اسكندريه را كشتند و نزار را اسير ساخته بمصر آوردند آنگاه 

مستعلى او را در قاهره معزيه حبس نمود تا وفات يافت و در سنه خمس و تسعين و اربعمائه 
مستعلى نيز بعالم آخرت شتافت و از تاريخ گزيده چنان معلوم ميشود كه مستعلى باجل طبيعى 

درگذشت و از روضة الصفا چنين مستفاد ميگردد كه بر دست يكى از هواداران نزار كشته گشته 
مدت سلطنت مستعلى هفت سال و دو ماه بود و زمان حياتش بيست و هشت سال وزارت المستعلى 
بالّله چنانچه امام يافعى تصريح نموده تعلق بملك افضل شاهنشاه امير الجيوش بدر الجمال االرمنى 

 ميداشت 

 اآلمر باحكام الّله ابو على منصور بن المستعلى باهللا 

بقول حافظابرو در وقتى كه مدت پنج سال و يكماه و چند روز از عمرش گذشته بود بر تخت 
خالفت صعود نمود و در ايام دولت او اهل فرنك با جمعى كثير از طالبان جنگ بحدود ممالك 

 مصر درآمده والى عسقالن شمس الخالفه با آنجماعت متفق گشت و امير الجيوش 
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ملك افضل كه خسر آمر و راتق و فاتق امور سلطنت او بود متوجه مخالفان شده بين الجانبين 
مقابله و مقاتله روى نمود و آفتاب حيات شمس الخالفه بمغرب فنا غروب كرده فرنگيان منهزم 

گشتند و در زمان آمرا مير حسن صباح و نزاريه قوى گشته در سنه خمس عشر و خمسمائه بيك 
ناگاه امير الجيوش را كشتند و اقسنقر را نيز كه در سلك اركان دولت و امرا انتظام داشت در جامع 

موصل بزخم كاردى از پاى درآوردند در تاريخ امام يافعى مسطور است كه از نفايس اموال 
آنمقدار كه ملك افضل امير الجيوش را جمع آمده بود هرگز هيچ يك از وزراء سالطين را دست 

نداده بود و از جمله متروكات او ششصد هزار دينار سرخ بود و دويست و پنجاه اردب مملو از 



نقره و هفتاد و پنجهزار جامه اطلس و دواتى از طالء احمر كه مرصع بود بدر و گوهر و مقومان ذو 
البصيرة آنرا دوازده هزار دينار قيمت كردند و صد مسمار طال كه هريك صد مثقال وزن داشت و 

پانصد صندوق كه از لباسهاى فاخره ماالمال بود و اسب و اشتر و استر و عوامل آنمقدار از وى 
بازماند كه تعداد آن سمت تيسير نپذيرفت و از گاو شيردار و گاوميش و گوسفند آنمقدار جمع 
آمده بود كه شخصى شير آنها را هرسال بسى هزار دينار اجاره كرده بود القصه بعد از قتل امير 
الجيوش به نه سال فى رابع ذى قعده سنه أربع و عشرين و خمس مائه فدائيه كار آمر را نيز آخر 

كردند زمان امر و نهى آمر باتفاق مورخان بيست و نه سال بود و اوقات حياتش بقول حافظابرو سى 
 و چهار سال و كسرى و بعقيده صاحب گزيده چهل سال و الّله اعلم بحقيقة الحال 

 الحافظ لدين الّله ابو ميمون عبد المجيد بن المستنصر باهللا 

بعد از وفات آمر باتفاق امرا و اكابر پاى بر تخت خالفت نهاد و منصب وزارت را باحمد بن افضل 
امير الجيوش داد و احمد در مبدأ شهريارى حافظ بر دست فدائيان نزارى كشته گشته ديگرى 

متصدى آن منصب شد و او نيز بزخم تيغ مالحده از عقب احمد شتافته حافظ پسر خويش حسن را 
بجاى وزير ثانى تعيين فرمود و حسن از غايت حرص بخون ريختن در يكشب چهل كس از امراء 

مصر را بقتل آورد حافظ از پسر متوهم گشته جمعى را بر آن داشت كه قصد او نمايند و حسن 
ازينمعنى وقوف يافته آن زمره را نيز بسياست رسانيد آنگاه بقيه امرا و لشگريان حافظ را گفتند كه 

اگر پسر خود را بما نسپارى ترا از ميان برميداريم و ديگريرا بر سرير خالفت مى نشانيم و حافظ 
مضطر گشته يكى از اطباء يهود را فرمود تا حسن را زهر داد وفات الحافظ لدين الّله در جمادى 

االخرى سنه اربع و اربعين و خمس مائه اتفاق افتاد اوقات حياتش هشتاد سال بود و مدت خالفتش 
 بيست سال 
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 الظافر باهللا ابو المنصور محمد بن الحافظ لدين الّله 

باتفاق اكابر و اشراف مصر بعد از فوت پدر مالك تخت و افسر گشت و در ايام دولت او كفار 
فرنك بر عسقالن استيال يافتند نقل است كه ظافر را با نصر پسر عباس بن تميم كه وزيرش بود 



محبتى مفرط پيدا شد چنانچه لحظه اى از وى مفارقت نمى نمود و در آخر ايام دولت قريه معموره 
بوى بخشيد ظرفاء مصر كه پى بتعشق خليفه و پسر وزير بردند بر زبان آوردند كه مهر نصر پيش 

ازين ميشود و عرق غيرت و حميت وزير از شنيدن امثال اين سخنان در حركت آمده فى سنه تسع 
و اربعين و خمسمائه جمعى را در خانه خويش در كمين نشاند و ظافر را بمهمانى طلبيده بضرب 

 شمشير و خنجر مراسم ضيافت بجاى آورد و مدت ايالت ظافر پنجسال و كسرى بود

 الفائز بنصر الّله ابو القاسم عيسى بن الظافر باهللا 

در روز قتل پدر باتفاق امرا و اعيان مصر جهان بان شد و زمام امور وزارت را در قبضه اقتدار ملك 
صالح نهاده باخذ عباس اشارت فرمود و عباس ازين معنى وقوف يافته با اموال بيقياس از مصر 

بيرون رفت و در اثناء راه فوجى از فرنگان او را غارتيدند و دست و پا بسته در صحرا گذاشتند تا 
بمرد و فايز بعقيده بعضى از مورخان جوانى خوش طبع و فاضل بود و در شهر صفر سنه خمس و 

خمسين و خمس مائه درگذشت مدت خالفتش باين روايت پنجسال باشد و بروايت اول شش سال 
 و چند ماه اوقات حيوة فايز بقول جعفرى بيست و يكسال بود

 العاضد لدين اللّه ابو عبد اللّه محمد بن الفايز بنصر اللّه 

بمعاضدت اركان دولت و مساعدت اعيان حضرت بعد از فوت فايز بوصول مرتبه خالفت فايز 
گشت و او بمكارم اخالق و محاسن آداب موصوف بود و بصفت جود و نصفت و وفور عدل و 
مكرمت معروف و در ايام دولت عاضد كفار فرنك قاصد تسخير مملكت مصر گشتند و خوف 
تمام بر ضماير اهل اسالم استيال يافته طالب صلح شدند و بعد از آمدشد رسوالن مصريان قبول 

نمودند كه مبلغ هزارهزار دينار تسليم فرنگيان نمايند تا بازگردند و محصالن كافران جهة تحصيل 
آن وجه بشهر رفته اين معنى بر خواطر ارباب ملت گران آمده اتفاق نمودند كه از نور الدين 

محمود بن عماد الدين زنگى كه در آن زمان والى شام بود استمداد نمايند و شاپور كه وزير عاضد 
بود نامه اى بنور الدين نوشته از تسلط كفار فرنك استغاثه نمود و نور الدين اسد الدين شيركوه را با 

هشتاد هزار سوار خنجرگذار بدان جانب فرستاد و چون فرنگيان از توجه شيركوه خبر يافتند 
روباه مثال بصوب هزيمت شتافتند و بدين قياس لشگر كشيدن فرنگيان بصوب مصر و توجه اسد 



الدين تكرار يافته در نوبت سيوم فى شهر ربيع االخر سنه اربع و ستين و خمسمائه شيركوه بقاهره 
 معزيه درآمد و سرانجام 
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امور ملك و مال را از پيش خود گرفت و عاضد جهت او خلع گرانمايه فرستاده عهدنامه بخط 
خويش در قلم آورد و چون در آن ايام شاپور كه منصب وزارت داشت گاهى بى مشورت خليفه 
مهمات را فيصل ميداد خاطر عاضد از وى برنجيد و اسد الدين اين معنى را فهم كرده در روزى 

كه وزير بوثاقش رفت او را بگرفت و عاضد سر وزير را طلبيده شيركوه وزير را كشت و چون اسد 
الدين شصت و پنج روز در باب سرانجام امور وزارت اهتمام نمود از عالم انتقال فرمود و عاضد 
صالح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب را كه برادرزاده اسد الدين بود قايم مقامش گردانيد و 

صالح الدين باندك زمانى در خطه مصر استقالل يافت اركان خليفه را بى اختيار ساخت و چون 
اين خبر بسمع نور الدين محمود رسيد بصالح الدين پيغام فرستاد كه خطبه و سكه را باسم 

المستضى ء بنور الّله عباسى مزين ساز و نام عاضد را از درجه خالفت بيند از صالح الدين نخست 
صالح در قبول آن سخن نديد اما بعد از تكرار نامه و پيغام بروايتى در ماه محرم الحرام سنه سبع و 

ستين و خمسمائه كه عاضد پهلو بر بستر ناتوانى داشت فرمود تا خطبه بنام مستضى ء عباسى 
خواندند و عاضد قبل از آنكه اين خبر ناخوش بشنود عازم عالم عقبى گرديد و زمان دولت و اقبال 

خلفا علويه اسمعيليه بنهايت انجاميد بعد از آن صالح الدين بر مملكت مصر مستولى شده مدتى 
مديد سلطنت آن ديار در ميان اوالد او بماند و باالخره فلك بمقتضاء عادت خود آن عطيه را نيز 
از ايشان بازستاند چنانچه شمه اى ازين حكايت سمت تحرير خواهد يافت انشاء الّله تعالى و چون 
خامه فصيح بيان مجملى از حاالت خلفاى اسمعيليه را در حيز تحرير آورد مناسب چنان نمود كه 

بعضى از اخبار حسن صباح و اتباع او كه از جمله داعيان اسماعيليان بودند و در بالد رودبار و 
 قهستان حكومت نمودند بى فاصله مابين مذكور گردد (و من اللّه االعانة و المدد)

 گفتار در بيان ابتداء حال حسن صباح حميرى و ذكر وصول او بمرتبه حكومت و سرورى 

در ميان ارباب اخبار اشتهار دارد كه نسب حسن بمحمد بن صباح حميرى مى پيوندد اما از سخن 
خواجه نظام الملك طوسى كه معاصر حسن بوده خالف اين معنى ظاهر ميگردد و مجملى از آنچه 



خواجه در وصاياء خويش در باب مبادى حاالت حسن مرقوم قلم خجسته رقم گردانيده آنست كه 
در وقتى كه من نزد امام موفق نيشاپورى بتحصيل علوم مشغول بودم حكيم عمر خيام و مخذول بن 

صباح كه دو نورسيده بودند هم سال من و بجودت طبع وحدت ذهن اتصاف داشتند در حوزه 
درس من نشسته سبق مرا مى شنودند و چون از مجلس موفق بيرون مى آمدم ايشان نيز موافقت 

كرده بمرافقت يكديگر بگوشه اى ميرفتيم و درس گذشته را اعاده مينموديم و حكيم عمر 
نيشابورى االصل بود و پدر حسن صباح على نام داشت و شخصى متشيد متزهد بدمذهب خبيث 

العقيده بود و در مملكت رى بسر ميبرد و حاكم آن واليت ابو مسلم رازى بواسطه حسن سيرت و 
 صفاى سريرت با آن مفسد عداوت ميورزيد

 461، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

و او همواره نزديك ابو مسلم رفته بقول كاذب و يمين فاجر از هذيانات قولى و فعلى برائت 
ساحت خويش باز مينمود و چون امام موفق نيشابورى از اكابر علماء خراسان بود و بسيار معزز و 

متبرك و سن شريفش از هفتاد و پنج متجاوز و شهرت تمام داشت كه هرفرزندى كه نزد امام 
بقرائت قرآن و حديث اشتغال نمايد البته بدولت و اقبال رسد و پدر حسن جهة رفع مظنه مردم پسر 

خود را بنيشابور آورده در مجلس امام موفق باستفاده مشغول گردانيد و خود بطريقه زاهدان در 
زاويه اى نشست گاهى سخنان اصحاب اعتزال و الحاد از وى روايت ميكردند و احيانا او را بزندقه 
و كفر منسوب ميساختند و او نسب خود را بعرب رسانيده ميگفت من از اوالد صباح حميرى ام و 

پدر من از يمن بكوفه و از كوفه بقم و از قم برى آمده و ليكن خرساانيان خصوصا ساكنان واليت 
طوس بر اين سخن انكار كرده مى گفتند كه پدران او از روستائيان اين واليت بودند القصه روزى 
آن مخذول با من و خيام گفت بغايت مشهور است كه شاگردان امام موفق بدولت ميرسند اكنون 

شك نيست كه اگر ما همه باين مرتبه نرسيم يك كس از ما خواهد رسيد شرط و پيمان ميان ما 
چگونه است گفتم بهر وجهى كه فرمائى معاهده نمائيم گفت عهد ميكنيم كه هريك را از ما 

دولتى ميسر گردد على السويه مشترك باشد و صاحب آن دولت خود را مرجح نداند گفتيم چنين 
باشد و برينجمله عهد و ميثاق در ميان آمد و چون روزگارى برين قيل وقال بگذشت و من از 

خراسان بماوراء النهر و غزنين و كابل افتادم و پس از آنكه معاودت نموده بمنصب وزارت رسيدم 
در ايام پادشاهى سلطان الپ ارسالن حكيم عمر خيام نزد من آمد و آنچه از لوازم حسن عهد و 



مراسم حفظ وفا تواند بود بجاى آوردم و مقدم او را گرامى داشته گفتم لّله الحمد كه جمال حال 
تو بحليه فضل و كمال آراسته مناسب آنكه مالزمت سلطان اختيار نمائى چه بنابر معاهده كه در 
ميان ماست منصب وزارت صفت مشاركت دارد و شرح فضايل و كماالت ترا بنوعى در خاطر 

خطير صاحب تاج و سرير متمكن گردانم كه مثل من بدرجه اعتمادرسى حكيم گفت مكارم ذات 
و محاسن صفات ترا بر اظهار اين سخنان باعث ميشود واال چون من ضعيفى را چه حد آنكه وزير 

مشرق و مغرب نسبت بوى اين همه مالطفت كند اكنون مرا تمنا آنست كه هميشه با تو در مقام 
اخالص باشم و مشاركت در منصب متقاضى خالف اين مدعاست توقع آنكه نوعى بحال من 

پردازى كه بفراغ بال در گوشه اى نشينم و بنشر فوايد علمى مشغولى كنم چون دانستم كه ما فى 
الضمير خود بى تكلف بيان مى كند هرساله جهة مدد معيشت او هزار و دويست مثقال طال بر 

امالك نيشابور نوشتم و او را اجازت مراجعت دادم و حكيم عمر بعد از آن تكميل علوم كرده در 
علم حكمت بدرجات رفيعه ترقى نمود اما ابن صباح در ايام سلطنت الپ ارسالن گم نام بود و در 
اوقات دولت سلطان ملكشاه در سالى كه سلطان از مهم قاورد بن چقرى بيك فراغ بال حال كرد 
در نيشابور بحضور آمد آنچه در وسع محافظان عهد و وفا و مراقبان صدق و صفا گنجد تا نسبت 

باو ظاهر ساختم و يوما فيوما لطفى مجدد و تفقدى ممهد بوقوع مى پيوست در آن اثنا روزى گفت 
 اى خواجه تو از اهل تحقيق و اصحاب يقينى ميدانى كه دنيا متاعيست قليل 
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روا باشد كه از جهة وجاهت و محبت رياست نقض ميثاق نمائى و خود را در زمره (الذين ينقضون 
 عهد اللّه) داخل گردانى بيت 

 دست وفا در كمر عهد كن 
 

 تا نشوى عهدشكن جهد كن 

گفتم حاشا كه از من نقض پيمان صادر گردد گفت آرى مكارم بى غايت و عواطف بى نهايت تو    
درباره من مبذول ميدارى و ليكن بر تو ظاهر است كه معاهده بين الجانبين نه اين بود گفتم سمعا و 

طاعة جاه و منصب بل تمامى موروث و مكتسب مشتركست بعد از آن او را به مجلس سلطان 
درآوردم و در محل مناسب تعريفات كردم و احوال گذشته كه ميان ما واقع بود بعرض رسانيدم و 

چندان از وفور فراست و كياستش بسلطان گفتم كه چون من بدرجه اعتماد رسيد اما به مقتضاء 
كلمه الولد سرابيه او نيز مانند پدر شخصى مشعبد مزور و محيل و مدبر بود و خود را در لباس 



ديانت و صيانت مينمود تا در اندك فرصتى در مزاج سلطان تصرف بسيار كرد و بدان مرتبه رسيد 
كه در بسى از امور خطيره و مهمات جليه سلطان بنابر سخن او نهاد غرض از عرض اين مقدمات 
آنكه من او را بدين درجات رسانيدم و عاقبت از قبح سيرت او فسادات پيدا آمد و نزديك بدان 
رسيد كه ناموس چندين ساله صفت هباا منثورا گيرد بيان اين سخن آنكه حسن با من آغاز نفاق 

كرده محقر سهوى و جزئى خللى كه در ديوان واقع شدى بانواع تصنفاف و حيل صورتى انگيختى 
كه بعرض سلطان رسانيدى و انگيز كردى تا از وى كيفيت آن استفسار نمودندى و بتوجيه موجه و 

تقرير دلپذير معقول فساد آن در خاطر سلطان نشاندى و از جمله قصدهاى حسن نسبت بمن يكى 
آن بود كه در حلب نوعى از رخام ميباشد كه از آن ظروف و اوانى سازند وقتى در آن بلده بر 

زبان سلطان گذشت كه مقدارى از آن باصفهان نقل بايد نمود و شخصى از اهالى اردو بازار برين 
سخن اطالع يافته بعد از مراجعت دو كس از مكاريان عرب را گفته بود كه اگر پانصد من رخام 

باصفهان رسانيد كرايه دستورى را مضاعف تسليم نمايم و يكى از مكاريان را شش شتر بود و 
ديگرى را چهار شتر و هريك پانصد من بار خاصه خود داشتند و اين پانصد من رخام را اضافه 

بارها و خاصه خود كرده بر شتران مذكوره مساوى قسمت نمودند و آن سنگها را باصفهان 
رسانيدند و چون اردو بازارى اين سخن عرضه داشت نمود سلطان شادمان گشته سوقى را خلعت 

پوشانيد و مكاريانرا هزار دينار انعام فرمود مكاريان مرا گفتند اين وجه را ميان ما تقسيم نماى 
صاحب شش شتر را ششصد دينار دادم و مالك چهار شتر را چهارصد دينار خبر اين قسمت بدان 

مخذول رسيد گفت در تقسيم خطا كرده است و مال سلطان را بناواجب داده و حق مستحق در 
ذمه سلطان گذاشته هشتصد دينار بمالك شش شتر بايست داد و دويست دينار بصاحب چهار شتر 

و همان روز اين سخن را بعرض سلطان رسانيدند سلطان مرا طلب فرمود پيش رفتم آن مخذول 
ايستاده بود سلطان مرا بديد و خندان شده قضيه پرسيد مخذول روى درهم كشيده اين سخن آغاز 
كرد كه مال سلطان را بناواجب داده اند و حق مستحق باقى گذاشته اند من و حضار مجلس گفتيم 

بيان كن گفت تمامى بار اين ده شتر سه حصه است هريك پانصد من و عدد شتر ده سه در ده سى 
 باشد چهار آن يك تن در سه دوازده 
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ميشود و شش اين يك تن در سه هجده پس هرحصه را ده قسم كافى باشد و باقى فاضل اكنون 
صاحب هجده قسم را كه مالك شش شتر است هشت قسم فاضل باشد و صاحب دوازده قسم را 

كه خداوند چهار شتر است دو قسم و اين هردو فاضل حصه رخام پادشاه است و چون هزار دينار 
بدين قسم منقسم گردد هشتصد بهشت قسم رسد و دويست بدو قسم القصه چون اين همه تعميه و 
الغاز بعناد من و تعجيز ديگران بيان كرد سلطان گفت چنان بگوى كه من فهم كنم گفت ده شتر 
است و هزار و پانصد من بار هرشترى را صد و پنجاه من چهار شتر يككس را ششصد من باشد و 

او پانصد من خاصه خود دارد و صد من رخام سلطان و شش شتر آن ديگرى نهصد من او نيز 
پانصد من بار خاصه خود دارد و چهارصد من رخام سلطان از هزار دينار هرصد من را دويست 
دينار رسد هشتصد دينار باين بايد داد و دويست دينار بآن اگر از روى حساب است دستور غير 
ازين نيست و اگر انعام است مالحظه بار نمى بايد نمود و مناصفه قسمت بايد فرمود و چون آن 

مخذول اين فصل تقرير كرد سلطان جهة مراقبت جانب من ظاهرا بمطايبه بيرون برد اما دانستم كه 
باطنا متاثر گشت و از اين گونه خباثت بسيار ازو صادر ميشد و اعظم مفاسد التزام دفاتر دخل و 

خروج ممالك بود بعشر آن مدت كه من مهلت خواستم و فى الواقع در آن باب يد بيضا نمود و 
كارى چنان خطير در زمانى پشيز كفايت كرد و ليكن در آن امر چون مبنى بر وفور حقد و حسد 

بود و نقض عهد و خلف ميثاق تائيد نيافت و در وقت عرض آن دفتر خجالتى بدو رسيد كه ديگر 
او را بر آن آستان مجال اقامت نماند و اگر آن مخذول در آن مجلس منفعل نگشتى تدارك آن 

مهم بغير آنچه وى در آخر اختيار كرد هيچ چيز نبودى راقم حروف گويد كه ملخص سخن 
خواجه نظام الملك در باب حسن صباح اين بود كه مسطور گشت و آنچه مورخان در ذكر قضيه 
مذكوره آورده اند آنست كه در آن زمان كه حسن صباح مالزم درگاه سلطان ملكشاه بود سلطانرا 

از ممر خواجه نظام الملك اندك غبارى بر حاشيه ضمير نشسته روزى از وى استفسار نمود كه 
بچندگاه دفترى منقح كه محتوى باشد بر جمع و خرج ممالك ترتيب توان داد خواجه جواب 
گفت كه در دو سال همچنان دفترى ميتوان نوشت سلطان فرمود كه دير ميشود حسن صباح از 

سلطان متعهد شد كه در عرض چهل روز آن مهم سرانجام نمايد مشروط بر آنكه در مدت مذكور 
جميع نويسندگان در مالزمت او باشند و سلطانرا اين تعهد مستحسن افتاده حسن بوعده وفا نمود و 

در چهل روز دفترى مشتمل بر جمع و خرج ممالك در غايت تنفيح ترتيب داد و خواجه از استماع 
اين خبر مضطر گشته بروايتى يكى از غالمان خود را كه با خادم حسن دوستى مى ورزيد گفت 



اگر تو حيله انديشى كه اوراق دفتر حسن از هم فروريخته و ابتر گردد من ترا آزاد كنم و هزار 
دينار دهم غالم خواجه با خادم حسن ببهانه در گوشه رفته و او را غافل ساخته دفتر را ابتر گردانيد 

و طايفه اى گفته اند در صباح كه حسن صباح دفتر بديوان آورده بود كه عرض كند خواجه نظام 
الملك در بيرون بارگاه سلطان ملكشاه چهره حسن را كه اوراق مذكور در دست داشت گفت كه 

 اين اوراق بمن نماى تا به بينم كه 
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چگونه دفترى مرتب ساخته است و چهره را از التماس خواجه حيا مانع آمده دفتر بدستش داد و 
نظام الملك در آن اوراق نگريسته و بر تنقيح و تهذيب آن وقوع يافته آنرا بزمين زد چنانچه از هم 

فروريخت و گفت مهملى چند درين دفتر نوشته شده و چهره آن اوراق را بى مالحظه ترتيب 
فراهم آورده از وهم آن صورت را با حسن نگفت و در وقت عرض دفتر را ابتر يافته اوراق را 
برهم نهاد و سلطان از جمع و خرج حاصل واليات سؤاالت كرده حسن در جواب هان وهون 

ميگفت سلطان چون جواب مطابق سؤال نيافت متغير گشت و خواجه نظام الملك فرصت يافته 
گفت دانايان در اتمام امرى كه دو سال مهلت خواهند و جاهلى دعوى نمايد كه در عرض چهل 
روز آن مهم كفايت كند جواب او جز هان وهون نخواهد بود و بعضى ديگر از مستحفظان اخبار 
گويند كه چون حسن در پيش سلطان دفتر ابتر يافت بتنظيم و ترتيب آن مشغول گشت و سلطان 

تعجيل نموده سخنان ميپرسيد و حسن جواب نميتوانست گفت تا سلطان از طول مكث ملول شده 
فرمود كه موجب اين همه تعلل چيست حسن گفت كه دفتر ابتر شده است آنگاه خواجه بعرض 

رسانيد كه من سابقا معروض داشته بودم كه در طبيعت او طيشى تمام است و سخنان او اعتماد را 
نشايد الجرم سلطان رنجيده قصد كرد كه حسن را گوشمالى دهد اما چون مربى دولت او بود در 
امضاء آنعزيمت تاخير فرمود و چون مهم حسن صباح در بارگاه سلطانملكشاه از پيش نرفت فرار 
بر قرار اختيار كرده در شهور سنه اربع و ستين و اربعمائه بديار رى شتافت و در آن واليت با عبد 

الملك عطاش كه داعى اسمعيليه بود مالقات كرده از مذهب عليه اثنى عشريه بروش اسمعيليه 
درآمد و از آنجا باصفهان رفته از بيم سلطان ملكشاه و خواجه نظام الملك در خانه رئيس ابو 

الفضل پنهان شد و روزى در اثناء محاوره بر زبان آورد كه اگر دو يار موافق مى يافتم ملك اين 
ترك و روستائيرا برهم ميزدم رئيس ابو الفضل كه خود را از جمله عقال ميشمرد اين سخن را 



حمل بر خبط دماغ نمود و بى از آنكه اين معنى بر حسن ظاهر كند بوقت كشيدن طعام اشربه و 
اغذيه كه تعلق بتقويت دماغ مى دارد حاضر ساخت و حسن از كمال فراست بر ما فى الضمير 

رئيس اطالع يافته از آنجا بجاى ديگر شتافت و بعد از آنكه بر قلعه الموت مستولى گشت و رئيس 
ابو الفضل نزد او آمد حسن رئيس را گفت دماغ من مخبط شده يا از آن ترديدى كه چون دو يار 

موافق يافتم چگونه بمدعاء خويش رسيديم القصه حسن صباح بنابر توهمى كه از سلطان ملكشاه و 
خواجه نظام الملك داشت در سنه احدى و سبعين و اربعمائه از واليت عراق و آذربيجان بمصر 

رفت و مستنصر علوى كه در آن زمان بر مسند خالفت متمكن بود او را منظورنظر الطاف و 
اعطاف گردانيد و حسن يكسال و نيم در پناه دولت مستنصر بسر برده بعد از آن ميان او و امير 

الجيوش بساط خصومت ممهد شد سبب آنكه مستنصر پسر خود نزار را از واليت عهد خلع نموده 
آن منصب را به پسر ديگر احمد كه المستعلى بالّله لقب داشت تفويض فرمود و امير الجيوش 

بدين معنى همداستان شده حسن گفت كه اعتبار نص اول دارد و مردم را بامامت نزار دعوت كرد 
 و امير الجيوش او را از آن گفت وشنود منع نموده حسن بسخن او ممتنع نشد الجرم امير الجيوش 
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بر وى خشم گرفت و باتفاق بعضى از امراء بعرض مستنصر رسانيد كه حسن را در قلعه دمياط 
محبوس بايد گردانيد و مستنصر در آن تعلل نموده ناگاه برجى از بروج آن قلعه كه در كمال 

متانت بود بيفتاد مردم آن صورت را بر كرامت حسن حمل نمودند اما آخر االمر امير الجيوش بر 
حسن غالب آمده او را با طايفه از فرنگيان در كشتى نشانده بجانب مغرب گسيل كرد و چون 

سفينه بميان دريا رسيد بادى تند در وزيدن آمده آب متموج گشت و ساكنان كشتى آغاز 
اضطراب نمودند و حسن همچنان بر حال خود بود در آن اثنا يكى از آن مسافران از حسن پرسيد 

كه سبب چيست كه ترا مضطرب نمى بينم جواب داد كه موالنا مرا خبر داده كه آسيبى بساكنان 
اين كشتى نخواهد رسيد و بحسب اتفاق همان لحظه شورش بحر تسكين يافته مردم محبت حسن 

را در دل جاى دادند و بار ديگر بادى صعب در اهتزاز آمده كشتى حسن را بشهرى از شهرهاى 
نصارى انداخت و حسن از آنجا باز در كشتى نشسته در حدود شام از سفينه بيرون آمد و بحلب 

شتافته از آنجا عازم بغداد شد و از بغداد بخوزستان شتافته از آن واليت باصفهان رفت و بدين 
قياس پوشيده و پنهان در واليت عراق و آذربيجان سير كرده مردم را بروش اسمعيليه و امامت نزار 



دعوت مينمود و داعيان بقلعه الموت و ديگر قالع و بالد رودبار و قهستان فرستاد تا خاليق را بآن 
مذهب دعوت نمايند و باندك روزگارى مردم بسيار آن كيش قبول كردند و چون نزديك بدان 

رسيد كه مهم حسن تمشيت پذيرد در قصبه كه در نواحى قلعه الموت بود ساكن گشته خود را در 
كمال زهد و تقوى بمتوطنان آن نواحى نمود و آن جماعت مريد و معتقد حسن شده با وى بيعت 
كردند و در ماه رجب سنه ثلث و ثمانين و اربعمائه شبى فوجى از سكان حصار الموت او را بآن 

قلعه درآوردند مشهور است كه در قديم االيام حصار الموت را آله آموت مى گفتند و آله آموت 
كنايه از آشيانه عقاب است و عدد حروف آن كلمه بحساب جمل از تاريخ صعود حسن بر آن 
حصن خبر ميدهد بالجمله چون حسن بقلعه الموت درآمد علوى مهدى نام را كه از قبل سلطان 

ملكشاه حاكم آن سرزمين بود بى اختيار گردانيد و بنابر آنكه مدار كار حسن مبنى بر زرق و تعبد و 
تشيد و تزهد بود هم در آن دو سه روز مهدى را گفت كه ازين قلعه آنقدر زمين كه پوست گاوى 

محيط آن تواند شد بمبلغ سه هزار دينار بمن فروش و مهدى در مقام مبايعه آمده حسن پوست 
گاويرا بتسمه ها باريك ساخت و آنها را بر سر يكديگر دوخته بر گرد قلعه كشيد و برئيس مظفر 

كه در گرد كوه دامغان بحكومت اشتغال داشت و متابعتش را قبول نموده بود رقعه نوشت باين 
عبارت كه رئيس مظفر حفظه الّله مبلغ سه هزار دينار بهاء دژ الموت بعلوى مهدى رساند على النبى 

المصطفى و آله السالم و حسبنا الّله و نعم الوكيل و آن نوشته را بمهدى داده او را از قلعه بيرون 
كرد و بعد از مدتى از وقوع اين صورت مهدى بدامغان رسيده بواسطه فقر و احتياج آن رقعه را نزد 

رئيس مظفر بر دو رئيس آنرا بوسيده فى الحال سه هزار دينار سرخ بر وى شمرد القصه كار حسن 
صباح بعد از صعود بر حصار الموت باال گرفت و باندك زمانى تمامى ديار رودبار و قهستان 

 بتحت تصرفش درآمد و مدت سى و پنج سال بدولت و اقبال گذرانيد و بعد از وى هفت كس 
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ديگر را از اتباع او در آن ديار حكومت ميسر گشت و مدت دولت اين طبقه صد و هفتاد و يكسال 
امتداد يافت و حسن بحسب ظاهر در كمال صالح و ورع بسر ميبرد و مبالغه او در ترويج شرع 

شريف بمرتبه اى رسيد كه شخصى در الموت نى نواخت از قلعه بيرون كرد و هر چند مردم 
درخواست نمودند ديگر او را بقلعه نگذاشت و در اوقات حكومت دو نوبت زياده ببام خانه كه 

مى نشست باال نرفت و هرگز از حصار بيرون نيامد و همواره بتدبير امور ملك و تلقين مسائل 



اعتقاديه كه موافق مذهبش بود اشتغال ميفرمود و در ايام دولت او فدائيان مالحده بسيارى از اكابر 
و اشراف اكناف را بقتل آوردند و در هربلده فتنه انگيخته در تهييج غبار فساد تقصير نكردند وفات 
حسن در ماه ربيع اآلخر سنه ثمان عشر و خمسمائه روى نمود و ولى عهد و قايم مقامش كيا بزرگ 

 اميد بود

گفتار در ذكر مجملى از وقايع ايام حكومت حسن صباح و بيان كشته شدن طايفه اى از اصحاب 
 فضل و صالح 

چون تباشير صبح اقبال حسن صباح از مطلع آمال طلوع نمود اهالى واليت رودبار بعضى بلطف و 
بعضى بعنف غاشيه اطاعتش بر دوش گرفتند و او در قلعه الموت بر مسند حكومت نشسته حسين 
قاينى را كه يكى از كبار اصحابش بود با طايفه از رفيقان بدعوت ساكنان قهستان فرستاد و ايشان 
بدانجانب رفته باندك زمانى آن واليت را در حيطه ضبط و تسخير آوردند در خالل آن احوال 
يكى از امراء ملكشاهى را كه ديار رودبار و سيور غال او بود عرق حميت در حركت آمده چند 

نوبت نواحى الموت را تاخت كرده مراسم قتل و غارت مرعى داشت چنانچه كار سكان آن حصار 
باضطرار انجاميد و خواستند كه قدم در وادى فرار نهند اما حسن ايشانرا بصبر و ثباب وصيت نموده 
گفت امام يعنى مستنصر مرا گفته است كه الموتيان بايد كه از الموت بهيچ طرف نروند كه در آن 

موضع اقبالى بديشان خواهد رسيد و اين سخن در خواطر آن گروه مؤثر افتاده آن قلعه را بلدة 
االقبال نام نهادند و پاى در دامن اصطبار كشيده بر شدايد و مقاسات شكيبائى نمودند و هم در آن 
ايام بحسب اقتضاء قضا آن شخص بعالم عقبى شتافت و حسن صباح از تضيق و تشويش او نجات 

يافت و در اوايل سنه خمس و ثمانين و اربعمائه امير ارسالن تاش بفرموده سلطان ملكشاه لشكر 
بالموت كشيد و بمحاصره مشغول گرديد و چون كار اهل قلعه باضطرار انجاميد دهدار ابو على 

كه از جمله اتباع حسن صباح بود و در قزوين بسر ميبرد سيصد مرد مكمل بمدد فرستاد و آن 
گروه انتهاز فرصت نموده شبى خود را در قلعه افكندند آنگاه شبيخون بر ارسالن تاش زده او را 

منهزم گردانيدند و غنيمت بى نهايت بدست آوردند و چون گريختگان باردوى سلطان رسيدند قزل 
سارقرا با سپاه فراوان بدفع حسين قاينى نامزد فرمود و قزل بقهستان رفته حسين قاينى با رفيقان در 

 قلعه مؤمن آباد
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متحصن گشت و قزل بلوازم محاصره پرداخت و چون نزديك بآن رسيد كه پيكر ظفر جلوه گر 
آيد ناگاه خبر شهادت خواجه نظام الملك بر دست ابو طاهر اوانى كه از جمله فدائيان حسن صباح 

بود انتشار يافت و متعاقب آن واقعه خبر فوت سلطان ملكشاه نيز بتواتر پيوست الجرم آن لشكر از 
هم فروريخت و هركس بطرفى گريخت و نزاع سلطان بر كيارق و سلطان محمد مدد علت شده 

كار اسمعيليه ترقى تمام گرفت و قلعه گرد كوه و المير نيز بتحت تصرف حسن درآمد آنگاه 
فدائيان جهة قتل علماء و فقها و جماعتى كه با مالحده تعصب داشتند در اطراف آفاق متفرق 

گشتند و بسيارى از آن طايفه را بزخم كارد و خنجر كشتند از آنجمله در شهور سنه ثمان و ثمانين 
و اربعمائه امير ارغش ملكشاهى را عبد الرحمن خراسانى بقتل رسانيد و هم درين سال ابو مسلم 

كه رئيس رى بود بسعى خداداد رازى مقتول گرديد و همدرين سال رفيق قهستانى امير ترسن 
ملكشاهى را بجوار رحمت جاودانى فرستاد و در ماه محرم سنه تسع و ثمانين و اربعمائه امير اترك 

ملكشاهى بزخم تيغ حسين خوارزمى رخت هستى بباد فنا داد و مقارن آن حال امير سياه پوش نيز 
كشته گشت و كجش كه قايم مقام ارغش بود بسبب اصابت زخم ابراهيم دماوندى درگذشت و 

در بيست و سيوم رجب سنه تسعين و اربعمائه هادى كياعلوى كه در گيالن دعوى امامت ميكرد بر 
دست ابراهيم و محمد روى بعالم عقبى آورد و در بيست و هشتم ماه مذكور ابو الفتح دردانه 

دهستانى كه وزير بر كيارق بود بزخم كارد غالم رومى جهان فانى را بدرود كرد و در شوال همان 
سال امير بيرزن ملكشاهى بر دست ابراهيم خراسانى بقتل رسيد و در بيست و چهارم شعبان سنه 

احدى و تسعين و اربعمائه اسكندر صوفى قزوينى بزخم خنجر رفيق قهستانى شهيد گرديد و در 
همين ماه ابو المظفر خجندى مفتى كه فاضل ترين واعظان اصفهان بود و نسبش بمهلب بن ابى 

صفره ميرسيد بر دست ابو الفتح سنجرى كشته گشت و در سنه مذكوره والى دهستان سنقرچه در 
آمل بزخم تيغ محمد دهستانى درگذشت و در يازدهم محرم سنه اثنى و تسعين و اربعمائه ابو 

القاسم كرخى مفتى بسعى حسن دماوندى راه عالم ابدى پيش گرفت و در بيست و هفتم رمضان 
سنه مذكوره رشته حيات ابو الفرج قراتكين بتحريك شمشير ديگرى از مالحده سمت انقطاع 

پذيرفت و هم درين سال حاكم دياربكر و شام امير اسپهساالر كه باتابك مودود ملقب بود قصر 
حيات را بدرود نمود و در همين سال ابو عبيده مستوفى بر دست رستم دماوندى رخت بقا بباد فنا 



داد و در همين سال ابو جعفر شاطبى رازى بضرب تيغ محمد دماوندى از پاى درافتاد و در ماه 
محرم سنه ثلث و تسعين و اربعمائه قاضى كرمان از ضرب تيغ حسن سراج روى بجهان جاودان 
آورد و در صفر همين سال قاضى عبد الّله اصفهانى باهتمام ابو العباس نقيب مشهدى بعالم ابدى 

انتقال كرد و در روز عاشورا سنه خمسين و خمسمائه فخر الملك بن نظام الملك كه وزير سلطان 
سنجر بود در نيشاپور بضرب خنجر ديگرى از اهل فجور از عالم انتقال نمود و در ماه ربيع االخر 

سال مذكور ابو احمد كيسان قزوينى بر دست رفيق قهستانى از جهان فانى نقل فرمود و در ماه 
 محرم سنه عشر و خمسمائه احمد كردى بضرب خنجر
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عبد الملك رازى با چهار رفيق حلبى بقتل رسيد و در ماه مبارك رمضان همين سال كرشاسف 
جربادقانى شهيد گرديد و ايضا در سنوات مذكور عبد الرحمن قزوينى و مفتى اصفهانى و ابو العال 

و امير زاهد خواجه سراى و سلطان العلماء ابو القاسم اسفزارى و غيرهم بسعى و اهتمام رفيق 
خراسانى و محمد صياد و بعضى از اهل شر و فساد بقتل رسيدند و بواسطه صدور آن افعال ساير 
علما و فقها و امرا و وزرا از مالحده بغايت متوهم گرديدند و چون سلطان بر كيارق بن ملكشاه 

وفات يافت و پرتو انوار دولت و اقبال از مطلع حشمت و استقالل بر وجنات احوال سلطان محمد 
تافت احمد بن نظام الملك را با سپاه ظفر انتما بواليت رودبار فرستاد و احمد بدان واليت شتافته با 
اهل قلعه الموت محاصره و محاربه آغاز نهاد و سلطان محمد در اوايل سنه احدى عشر و خمسمائه 
اتابك نوشتكين شيرگير را بمدد وزير ارسال نمود و اتابك باحمد ملحق گشته قريب يكسال ميان 
لشگر سلطان و اسمعيليان جنگ و جدال قايم بود و چون قريب بآن رسيد كه صورت فتح و ظفر 

در آئينه مراد جلوه گر آيد خبر فوت سلطان محمد در معسكر اتابك شايع گشت بنابرآن لشگريان 
پشت بر قلعه كرده روى بباديه گريز آوردند و بعد از آنكه سلطان سنجر افسر سلطنت بر سر نهاد و 

چند نوبت سپاه بمحاربه اسمعيليه فرستاد و مدتها بين الجانبين غبار نزاع در هيجان بود در آن اثناء 
حسن صباح مكرى انديشيده يكى از خادمان سلطانرا بفريفت تا كاردى بر زبر سرش فروبرد و 
چون سلطان سنجر از خواب درآمد و آن كارد را ديد بغايت خائف گرديد و در اخفاء آن امر 

كوشيده پس از روزى چند رسول حسن صباح بمالزمت رسيد و از زبان حسن معروض گردانيد 
كه اگر ما را نسبت بسلطان ارادت خير نبودى آن كارد كه در فالن شب بر زمين سخت فروبردند 



در سينه نرم سلطان مى توانستند نشاند از استماع اين سخن توهم سنجر بيشتر از پيشتر شده با 
مالحده صلح كرد مشروط بآنكه ديگر قلعه بنا نكنند و آالت محاربه نخرند و مردم را بقبول ملت 
خود دعوت ننمايند و باين سبب كار حسن قوى تر گشت و در خالل اين احوال حسين قاينى بقتل 
رسيده بعضى از مردم قتل او را اسناد باستاد حسين پسر حسن صباح كردند و حسن حكم نمود كه 
پسرش را بقصاص كشتند و مقارن آن حال پسر ديگرش بشرب خمر اشتغال نموده بفرمان پدر از 

عقب برادر شربت مرك چشيده و غرض حسن از ارتكاب اين حركت آن بود كه مردم چنان 
اعتقاد كنند كه مقصودش از امر دعوت كسب ثواب آخرتست نى طلب جاه و سلطنت و حسن 

صباح در سنه ثمان عشر و خمسمائه بمرض موت مبتال گشته كيا بزرگ اميد را ولى عهد گردانيد و 
منصب وزارت را بدهدار ابو على تفويض نمود و اين دو شخص را وصيت كرد كه در سوانح امور 

از صواب ديد حسن قصرانى بيرون نروند و چون از امثال اين وصايا فارغ گشت در بيست و ششم 
 ربيع االخر سنه مذكوره درگذشت 
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 ذكر كيا بزرگ اميد

چون كيا بزرگ اميد كه در اصل از واليت رودبار بود بر تخت حكومت صعود نمود بدستور 
حسن صباح بحسب ظاهر در رواج شريعت غرا كوشيد و باطنا قواعد مبانى الحاد را مشيد گردانيد 
و چندين نوبت ميان او و سالطين سلجوقى محاربات و مكاوحات اتفاق افتاد و در اكثر اوقات كيا 

را ظفر و نصرت دست داد و در ايام دولت بزرگ اميد نيز فدائيان جمعى كثير از اشراف و اعيان را 
بقتل رسانيدند و در هركشورى فتنه انگيخته آثار اقتدار ظاهر گردانيدند نقل كيا بزرگ اميد بعالم 
عقبى در بيست و ششم جمادى االخر سنه اثنى و ثلثين و خمسمائه روى نمود و مدت حكومتش 

 چهارده سال و دو ماه و بيست روز بود

گفتار در بيان مجملى از وقايع حكومت كيا بزرگ اميد ملحد و ذكر كشته شدن زمره اى از اكابر 
 و اماجد



در روضة الصفا مسطور است كه در ماه شعبان سنه عشرين و خمسمائه برادرزاده اتابك شيرگير 
بفرمان سلطان محمود سلجوقى كه در عراق صاحب تاج و سرير بود با لشگرى جرار بصوب 
رودبار توجه نمود و كيا بزرگ اميد طايفه اى از ابطال رجال بحرب او نامزد كرده شكست بر 

جانب برادرزاده اتابك افتاد و مالحده غنيمت بسيار گرفتند و در سنه احدى و عشرين و خمسمائه 
كيا بزرگ اميد بنابر التماس سلطان محمود خواجه احمد ناصحى شهرستانيرا باصفهان فرستاد تا 

بين الجانبين به تمهيد بساط مصالحه قيام نمايند و چون خواجه شرف دستبوس پادشاه حاصل كرده 
از مجلس بيرون رفت عوام الناس هجوم نموده او را با رفيقى كه همراه داشت بكشتند و سلطان 

رسولى بالموت فرستاده بزرگ اميد را عذرخواهى نمود كه ما را قضيه احمد ناصحى اختيارى نبود 
اما كيا اين عذر نپذيرفت و قاصد را گفت بسلطان بگوى كه خواجه بعهد و سوگند دروغ شما 

فريفته شده بقتل رسيد اگر راست ميگوئيد كه قتل او برضاء ما اقتران نداشته كشندگان او را بقتل 
آريد واال مترصد انتقام باشيد و قاصد اين سخن بعرض سلطان رسانيده محمود از شنيدن آن مقوله 

متأثر نشد و طريقه حزم مرعى نداشت و كيا بزرگ اميد فوجى از رفيقان را بناحيه قزوين نامزد 
كرد و آن مردم در غره ماه رمضان سنه ثلث و عشرين و خمسمائه بيك ناگاه بنواحى آن بلده 

رسيدند و چهارصد گوسفند و دويست سر اسب و استر و دويست گاو بطرف الموت براندند و در 
سنه اربع و عشرين و خمسمائه سلطان محمود از عالم فانى انتقال نمود و رفيقان بار ديكر نواحى 
قزوين را تاخته دويست و پنجاه سر اسب و چهار هزار گوسفند و بيست استر باردار بردند و صد 
تركمان و بيست قزوينى را بقتل آوردند و هم در اين سال هفت نفر از رفيقان آمر ابن المستعلى 

بالّله را در مصر بكشتند و در همين سال با عمر و محمد دهستانى پسر والى دمشق را بجهان 
جاودانى فرستادند و در سنه سته و عشرين و خمس مائه طايفه اى از الموتيان بقصد ابو هاشم زيدى 

 علوى كه دعوت امامت ميكرد روى بگيالن آورده و در ديلمان 
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باو رسيده ميان ايشان محاربه بوقوع انجاميد و ابو هاشم منهزم گشته رفيقان او را تعاقب نمودند و 
در جمادى االخر سنه مذكوره خدمتش را گرفته بسوختند و در شعبان همين سال قاضى شرق و 

غرب ابو سعيد هروى در همدان بدست محمد رازى و عمر دامغانى بقتل رسيد و در جمادى 
االولى سنه خمس و عشرين و خمسمائه حسن گردكانى بر دست ابو منصور و ابراهيم خسرآبادى 



متوجه عالم ابدى گرديد و در جمادى االخرى سنه ثمان و عشرين و خمس مائه رئيس اصفهان 
شهيد دولتشاه علوى از ضرب تيغ ابو عبد الّله از متنزهات دنيوى بمستلذات اخروى پيوست و در 

ذى القعده اين سال بناء حيات حاكم مراغه اقسنقر بر دست على و ابو عبيده محمد دهستانى 
درهم شكست و در ذى حجه حجه مذكوره بسعى ابو سعيد قاينى و ابو الحسن قرمانى شمس 

تبريزى شهيد گشت و در هفدهم ذيقعده سنه تسع و عشرين و خمسمائه در ظاهر مراغه مسترشد 
عباسى بر دست چهارده رفيق بقتل رسيد چنانچه شمه اى ازين معنى گذشت و در ذى حجه حجه 

مذكوره حسن بن ابى القاسم كرخى مفتى بزخم خنجر محمد كرخى و سليمان قزوينى راه سفر 
آخرت پيش گرفت و در اواخر جمادى االخرى سنه اثنى و ثلثين و خمسمائه بزرگ اميد پسر خود 

 را محمد ولى عهد كرده رشته حياتش سمت انقطاع پذيرفت 

 ذكر محمد بن بزرگ اميد

در اوايل ايام دولت محمد الراشد بالّله عباسى بر دست جمعى از فدائيان كشته گشت و چون 
اينخبر بالموت رسيد مدت هفت شبانه روز نقاره بشارت زدند و از آن زمان باز خلفا از ضرب تيغ 

الموتيان ترسيده روى از مردم نهان كردند و محمد نيز تتبع روش حسن صباح و پدر خويش نموده 
بحسب ظاهر تقويت اركان شريعت ميفرمود و در ايام حكومت او نيز رفيقان بسيارى از اشراف و 

اعيان را بقتل رسانيدند وفات كيا محمد در ثالث ربيع االول سنه خمس و خمسين و خمسمائه روى 
 نمود و مدت حكومتش بيست و چهار سال و هشت ماه و هفت روز بود

گفتار در ايراد اسامى جماعتى كه اوقات حيات ايشان در زمان حكومت محمد بن بزرگ اميد 
 بسعى فدائيان بنهايت رسيد

در ماه محرم الحرام سنه ثلث و ثلثين و خمسمائه قاضى قهستان كه پيوسته فتوى بقتل رفيقان 
مى نوشت بضرب تيغ ابراهيم دامغانى كشته گشت و هم در آن سال ابراهيم دامغانى قاضى تفليس 

را نيز بجهان جاودانى فرستاد و در محرم سنه اربع و ثلثين و خمس مائه قاضى همدان كه چند رفيق 
را كشته و سوخته بود از ضرب تيغ اسماعيل خوارزمى رخت بقا بر باد فنا داد و در منتصف 

 جمادى االولى همين سال يمين الدوله كه خوارزمشاه بود در معسكر
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سنجر از زخم خنجر ديگرى از فدائيان بجهان جاودان انتقال نمود و در سلخ محرم سنه خمس و 
ثلثين و ثالثمائه ناصر الدولة بن مهلهل در كرمان بر دست حسين كرمانى عالم فانيرا وداع كرد و 

در شوال همين سال مقرب الدين جوهر خادم در مرو روى بسفر آخرت آورد و هم درين سال 
محمود دانشمند كه از بر كشيدگان دولت مقرب الدين جوهر بود از ضرب خنجر ابو القاسم 

خوارزمى از عالم انتقال نمود و در محرم الحرام سنه سبع و ثلثين و خمس مائه پادشاه مازندران امير 
گردبار و ولد على شهريار از جهان ناپايدار رخت بربست و هم درين سال سلطان داود بن سلطان 

محمود سلجوقى بر دست چهار رفيق شامى بعالم عقبى پيوست و در ذى حجه حجه مذكوره والى 
كرمان امير گرشاسف بقتل رسيد و در ماه رمضان سنه اربعين و خمس مائه والى ترشيز آقسنقر كه 

غالم سلطان سنجر بود و با وى عصيان ميورزيد بر دست دو رفيق رخت بزاويه لحد كشيد و در 
سنه احدى و اربعين و خمس مائه والى رى امير پير عباس از بغداد متوجه سفر آخرت گرديد و 

 الحكم للّه الحميد المجيد

 ذكر حسن بن محمد كه مشهور است بين االنام بعلى ذكره السالم 

در روضة الصفا مسطور است كه چون حسن بمبادى سن رشد و تميز رسيد هوس تحصيل علوم و 
تعليم اقاويل مذهب اسماعيليه كرده بتعلم و تلمذ مسائل عقلى و نقلى مشغول گرديد و بعد از آنكه 

فى الجمله فضيلتى كسب كرد بفريب مردم پرداخته معلومات خود را در قلم آورد و بنابر آنكه 
پدرش محمد بغايت عامى بود الموتيان حسن را عالمى متبحر تصور مينمودند و روزبروز رفيقان 

در مطاوعت مجدتر گشته عاقبت كار بجائى رسيد كه او را امام تصور مى فرمودند و او نيز بايما و 
اشارت چنان ظاهر ميكرد كه امام زمان منم و نسب من بنزار بن مستنصر متصل ميشود و چون 

محمد بن بزرگ اميد ازين حاالت وقوف يافت مردم را مجتمع ساخته بر اقوال پسر انكار بليغ نمود 
و بر سر انجمن گفت كه حسن پسر منست و امامت بمن نسبتى ندارد بلكه من داعى ام از دعاة 

حضرت امام و هركس خالف اين اعتقاد دارد كافر است و دويست و پنجاه كس از مردمى كه 
بامامت پسرش قايل شده بودند بكشت و دويست و پنجاه كس ديگر را از قلعه بيرون كرد و حسن 
از پدر خائف گشته ترك دعوى امامت نمود و بر اثبات روش پدر خود مبالغه فرمود و در آن باب 



رسايل در قلم آورد تا آن صورت از لوح خاطر محمد محو گشت و منصب واليت عهد را بوى 
مسلم داشت و چون محمد بن بزرگ اميد فوت شد و حسن بر مسند حكومت نشست بار ديگر 

زبان بدعوى امامت گشاده خود را از جمله اوالد نزار بن مستنصر علوى شمرد و بحسب ظاهر در 
تهاون شرع شريف كوشيده مردم را بر ارتكاب محرمات ترغيب كرد و در ايام تسلط آن ملعون 

در واليت رودبار و قهستان رسم فسق و فساد و كفر و الحاد آشكار گشته از آن زمان بازهم 
مالحده بر اسماعيليه اطالق يافت و الموتيان او را بعلى ذكره السالم ملقب گردانيده شعراء 

 ملحدپيشه در مدح او قصايد گفتند
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 از آنجمله اين بيت در بعضى از كتب تواريخ مسطور است بيت 
 برداشت غل شرع بتأبيد ايزدى 

 
 مخدوم روزگار على ذكره السالم 

و چون فضايح اعمال و قبايح افعال على ذكره السالم درجه كمال يافت حسن نامور كه بحسب    
باطن بر دين سيد المرسلين صلى الّله عليه و آله و سلم راسخ دم و ثابت قدم بود و خواهرش در 

حباله آن لعين بسر ميبرد در سنه احدى و ستين و خمس مائه در قلعه المبسر كاردى برو زد كه تا 
 سقر در هيچ مقر آرام نگرفت مدت حكومت على ذكره السالم چهار سال بود

گفتار در بيان عقيده فاسده مالحده در باب نسب على ذكره السالم و ذكر مجملى از هذيانات كه 
 بر زبانش جريان يافت در روز عيد القيام 

مالحده رودبار و قهستان در باب انتساب على ذكره السالم به نزار بن مستنصر اسمعيلى دو روايت 
حكايت مى نمايند اول آنكه ميگويند كه در ايام دولت سيدنا يعنى حسن صباح شخصى از اهل 
اعتماد موسوم و ملقب بابو الحسن صعيدى بعد از فوت مستنصر علوى بيكسال از مصر بالموت 
آمده كودكى را از اوالد نزار كه شايسته مسند امامت بود همراه خود آورد و غير حسن صباح 

هيچكس برين سر مطلع نشد و سيد نادر تعظيم و تبجيل ابو الحسن باقصى الغايت كوشيده امام را 
در قريه كه پايان قلعه بود متوطن گردانيد و بعد از انقضاء شش ماه ابو الحسن را اجازت انصراف 

داد و در آن قريه امام مستوره را بعقد خود درآورد و در زمان حكومت محمد بن بزرگ اميد 



ديده اميد او بطلعت پسرى كه عبارتست از على ذكره السالم سمت روشنى پذيرفت و اتفاقا در 
همانروز محمد بن بزرگ اميد را نيز پسرى در وجود آمده و عورتى على ذكره السالم را از آن 

قريه كه در پايان قلعه بود در زير چادر كشيده بالموت برد و در وقتيكه در خانه كه فرزند محمد 
آنجا بود كسى حاضر نبود آن عورت على ذكره السالم را در آن خانه گذاشته پسر محمد را از 

حصار بيرون آورد راقم حروف گويد كه هركس را كه از خرد اندك بهره باشد ميداند كه محال 
است كه ضعيفه را اين معنى ميسر شود كه كودكى را بخانه پادشاهى برد و پسر او را دزديده آن 
كودك را عوض گذارد و هيچكس برين سر اطالع نيابد اما روايت ثانيه آنكه زمره از اسمعيليه 

گويند كه چون هرفعلى كه از امام صدور يابد مجوز بلكه مستحسن است آن پسر نزار كه ابو 
الحسن صعيدى او را بالموت آورده بود چون بدرجه بلوغ صعود نمود با منكوحه محمد بن بزرگ 

اميد مباشرت فرمود على ذكره السالم از وى حاصل شد در تاريخ گزيده مسطور است كه على 
ذكره السالم نسب خود را برينموجب بالمستنصر بالّله ميرساند كه القاهر بقوة الّله حسن بن المهدى 
بن الهادى بن نزار بن مستنصر القصه مالحده اسماعيليه امثال اين مزخرفات در باب مذهب و نسب 

حسن بن محمد بسيار گفته اند و او را امام بحق تصور كرده قايم قيامت خوانده اند و دعوتش را 
 دعوت قيامت ناميده اند زيرا كه اعتقاد فاسده 
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ايشان چنانست كه قيامت وقتى قايم گردد كه مردم بخدا رسند و تكاليف شرعيه ارتفاع يابد گويند 
كه او در زمان امامت خود خاليق را بخالق واصل ساخته رسوم شريعت را بر انداخت نعوذ بالّله من 

الفساد و االلحاد در بسيارى از كتب اصحاب رشد و رشاد مرقوم قلم واسطى نژاد گشته كه چون 
حسن بن محمد اعتقاد مردم قهستان و رودبار را بفساد آورد و طريقه الحاد و زندقه ظاهر و آشكار 
كرد و دانست كه سكان آن واليت او را مريد و معتقد شده اند در سنه تسع و خمسين و خمسمائه 

اشراف و اعيان قلم رو خود را در الموت جمع ساخته فرمود تا منبرى در عيدگاه آنقلعه روى 
بجانب قبله نصب كردند و چهار علم بزرگ كه يكى سرخ و ديگرى سبز و سيم زرد و چهارم 

سفيد بود بر چهار طرف منبر نهادند و در روز هفدهم ماه مبارك رمضان سنه مذكوره بر منبر آمده 
چنانچه در تاريخ گزيده مسطور است زبان بدعوى امامت گشاد و گفت كه من امام زمانم و 

تكليف امر و نهى از جهانيان برداشتم و احكام شرعيه را نابوده انگاشتم حاال زمان قيام است بايد 



كه خاليق باطنا با خدا باشند و ظاهرا هرنوع كه خواهند با خود معاش كنند آنگاه از منبر فرود 
آمده افطار كرد و فرمود تا بدستور ايام عيد مردم بلهو و لعب مشغولى نموده بانواع مالهى و مناهى 
پرداختند و الموتيان آنروز را عيد القيام نام نهاده تاريخ ساختند عجب آنكه على ذكره السالم خود 
را از اوالد امير المؤمنين على عليه السالم ميشمرد و روزى را كه بعقيده اكثر مورخان در آنروز آن 

حضرت زخم خورد عيد اعتبار كرده بترتيب اسباب فرح و سرور مبالغه موفور بجاى آورد حمد 
الّله مستوفى گويد كه اعتقاد محمد بن حسن آن بود كه عالم قديم است و زمان نامتناهى و معاد 

روحانى و بهشت و دوزخ معنوى و قيامت هركسى مرك اوست القصه چون كفر و الحاد الموتيان 
بسعى حسن بن محمد باين مرتبه رسيد حسن بن نامور كه از آل بويه بود در قلعه المبسر فى سادس 
ربيع االولى سنه احدى و ستين و خمسمائه بزخم كاردى جسدش را متوجه دوزخ گردانيد و روح 

 خبيث او را باسفل السافلين رسانيد

 ذكر محمد بن على ذكره السالم 

چون حسن بن محمد از زخم تيغ حسن نامور بنار سقر پيوست ولدش محمد در الموت بر سرير 
حكومت نشست و او در اظهار كيش ظاللت از پدر عالى تر بود و در دعوى امامت بجدتر در زمان 

دولت او فدائيان در اطراف عالم خون بسيارى از مسلمانان ريختند و هرجا رسيدند فسادات كرده 
فتنه ها انگيختند و او اوالد متعدده داشت اما جالل الدين حسن كه از همه اسن بود بر شيوه ناستوده 
پدر و جد انكارى بليغ مينمود و بدين سبب حسن از وى رنجيده او نيز از پدر خائف گرديد و بين 
الجانبين مالقات كمتر اتفاق مى افتاد تا وقتى كه محمد بن على ذكره السالم روى ببئس المهاد نهاد 
و قولى آنكه جالل الدين حسن پدر را بزهر از ميان برداشت و خود قايم مقام شده رايت حكومت 

برافراشت و اين واقعه در سنه سبع و ستمائه روى نمود مدت ملك محمد چهل و شش سال بود 
 حكايت 
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در روضة الصفا مسطور است كه قدوة المتبحرين فخر الملة و الدين الرازى در ايام دولت محمد 
بن على ذكره السالم در بلده رى ساكن گشته بافاده مشغولى مينمود و بعضى از اهل حسد بر زبان 

آوردند كه امام فخر الدين دعوت مالحده را قبول فرموده و ابواب فساد اعتقاد بر روى خود 



گشوده و فخر الدين اين سخن شنوده از غايت اضطراب بر منبر رفت و زبان بطعن و لعن الموتيان 
بگشاد و چون خبر بسمع محمد بن حسن رسيد فدائى را برى فرستاد تا كلمه چند بعرض امام فخر 
الدين رساند و فدائى در رى با آنجناب مالقات نموده گفت من در سلك طلبه علوم انتظام دارم و 

ميخواهم كه در مالزمت شما تحصيل نمايم و عالمه رازى تجويز اين معنى كرده فدائى بتلمذ 
مشغول شد و منتظر فرصت ميبود تا آنچه در ضمير داشت بعرض استاد رساند و بعد از انقضاء 

مدت هفت ماه روزى فخر الدين را در خانقاه تنها يافته در خانه را بربست و خنجرى از ميان 
كشيده او را بر پشت انداخت و بر سينه اش نشست فخر الدين پرسيد كه چه داعيه دارى گفت 

ميخواهم كه از ناف تا سينه تو بردرم باز سؤال كرد كه بچه جهة خون مرا حالل ميدانى جواب داد 
كه بدان جهة كه تو ما را بر سر منبر لعنت نموده اى عالمه رازى در مقام نيازمندى آمده گفت توبه 

كردم كه ديگر زبان بطعن و لعن اسمعيليان نگشايم و در اين باب سوگندان مغلظه بر زبان آورد 
فدائى گفت همين لحظه كه از چنگ من نجات يابى سوگندان را تأويل كرده يا كفارت داده بر 

سر كار خود خواهى رفت امام فخر الدين باز ايمان بى كفارت بر زبان آورده خاطر فدائى را جمع 
نمود آنگاه فدائى او را گذاشته گفت بكشتن شما مأمور نبودم و اال تقصير جايز نميداشتم اكنون 
بدانيد كه موالنا يعنى محمد بن حسن شما را سالم ميرساند و ميگويد كه بقلعه تشريف آوريد تا 

حاكم مطلق بوده ما غاشيه متابعت شما بر دوش گيريم و مى فرمايد كه ما از سخنى كه عوام گويند 
باك نداريم اما سخنان امثال شما دانشمندان در لوح دل طوايف انسان كالنقش فى الحجر ارتسام 

مى يابد مناسب آنست كه شما ديگر زبان قدح و طعن از ما كوتاه سازيد امام فخر الدين گفت 
آمدن من بقلعه ميسر نمى شود اما قبول نمودم كه من بعد از من امرى كه مرضى خاطر الموتيان 

نباشد صدور نيابد آنگاه فدائى مبلغ سيصد و شصت مثقال طال نزد امام فخر الدين نهاده گفت اين 
وظيفه يكساله شماست و از ديوان اعلى مقرر شده كه هرساله موازى اين مبلغ رئيس ابو الفضل 

بشما رساند و دو برد يمانى در وثاق منست بايد كه چون من بروم آنها را تصرف نمائيد كه خلعت 
موالناست كه بجهة شما فرستاده و فدائى بعد از اداء اين كلمات غايب گشته عالمه رازى زر و 

خلعت را متصرف گشت و چند سال از رئيس ابو الفضل وظيفه معين را ستانده صاحب ثروت شد 
آورده اند كه پيش از وقوع اين قضيه هرگاه كه در اثناء درس امام فخر الدين بمسئله خالفى 

رسيدى گفتى (خالفا للمالحده لعنهم اللّه و مرهم اللّه و خذ لهم اللّه) و بعد از مالقات با فدائى در 
وقت ذكر خالفات زياده ازين نگفتى كه خالفا لالسماعيليه و روزى يكى از شاگردان گستاخ 



سبب آن اطناب و موجب اين اختصار از وى پرسيد جواب داد كه اسماعيليه را چگونه لعن كنم 
 كه ايشان برهان قاطع دارند
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 ذكر جالل الدين حسن بن محمد بن على ذكره السالم 

والدت جالل الدين حسن فى سنه اثنى و خمسين و خمس مائه اتفاق افتاد و او بعد از فوت پدر در 
سنه سبع و ستمائه تاج حكومت بر سر نهاد و بخالف آبا و اجداد در تمهيد مبانى ملت بيضا و 

تشئيد قواعد شريعت غرا سعى و اهتمام نمود و از مراسم كيش الحاد و لوازم سوء اعتقاد بقدر وسع 
و امكان اجتناب و احتراز فرمود و اتباع و مالزمان خود را بر ارتكاب مالهى و مناهى زجر كرد و 
رسم اذان قامت و اقامت نماز جمعه و جماعت پديد آورد و در هرقصبه از قصبات واليت رودبار 

حمامى و مسجدى بنا نهاد و ايلچيان بناصر خليفه و سلطان محمد خوارزمشاه و ديگر ملوك اسالم 
فرستاده از حسن اعتقاد خويش خبر داد و خلفا و سالطين او را درين امر تصديق نموده ابواب 

مكاتبات و مراسالت مفتوح ساختند و ائمه دين و علماء ملت سيد المرسلين در باب صحت 
اسالمش فتاوى نوشته او را جالل الدين حسن نومسلمان خواندند و جالل الدين حسن روزى در 

حضور فقها و مفتيان قزوين كه در باب اسالم او سخن داشتند آبا و اجداد خود را لعن كرد و 
مصنفات حسن صباح را كه مشتمل بود بر فروع و اصول مذهب اسماعيليه بسوخت و بعد از وقوع 

اين حركت آن جماعت نيز معتقد جالل الدين حسن شده بكمال ديانتش اعتراف نمودند و مادر 
حسن نومسلمان در ايام دولت پسر عازم گذاردن حج اسالم گشته جالل الدين بدستور ديگر 
سالطين رايت و سبيل مصحوب والده گردانيد و چون ببغداد رسيد ناصر خليفه آن ضعيفه را 
تعظيم كرده رايت جالل الدين حسن را بر علم سلطان محمد خوارزمشاه تقديم داد و سلطان 

ازينمعنى رنجيده كينه ناصر در دل گرفت و پس از آنكه حسن نومسلمان يازده سال و نيم بدولت 
 و اقبال بگذرانيد در ماه رمضان سنه ثمان عشر و ستمائه بعلت اسهال متوجه عالم عقبى گرديد

 ذكر عالء الدين محمد بن جالل الدين حسن 



مادر عالء الدين محمد در سلك بنات بعضى از حكام گيالن انتظام داشت و او در سن نه سالگى 
قايم مقام پدر شده جمعى كثير را بتهمت آنكه جالل الدين حسن را زهر داده اند بكشت و شيوه 
ناستوده اجداد خويش پيش گرفته بر روش پسنديده پدر انكار نمود الجرم بار ديگر در واليت 
رودبار و قهستان رسم فسق و فساد و زندقه و الحاد آشكار گشت و قواعد مبانى دين مسلمانى 

روى بانهدام نهاد و چون مدت پنجسال از حكومت عالء الدين در گذشت بى مشورت طبيبى فصد 
كرده خون بسيار برداشت و باين سبب خلل فاحش بدماغش راه يافته منجر بعلت ماليخوليا شد و 

هيچ آفريده را زهره نبود كه لفظى در باب پرهيز و دوا باو بگويد و هركس سخنى از مهمات 
ملكى و مالى بعرض او رسانيدى كه موافق طبع شومش نبودى فى الحال آنكس را بكشتى الجرم 
حاالت واليات را از وى پوشيده مى داشتند و در زمان عالء الدين محمد ناصر الدين محتشم كه 

 حاكم قهستان بود و اخالق ناصرى 
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بنام اوست خواجه نصير الدين محمد طوسى را بر سبيل كره بقلعه الموت برد و خواجه تا ايام 
استيالء هالكو خان بر قالع مالحده در آن حصار ماند و عالء الدين در اوايل حال پسر خود ركن 
الدين خورشاهرا بواليت عهد معين گردانيد و در اواخر از ركن الدين رنجيده گفت وليعهد پسر 

ديگر منست اما اسمعيليه التفات باين سخن نكردند و گفتند اعتبار نص اول دارد بناء على هذا ميان 
پدر و پسر منازعت روى نموده ركن الدين از عالء الدين متوهم شد و حسن مازندرانيرا بر آن 
داشت كه او را بكشت در روضة الصفا اين عبارت مسطور است كه چون اسباب هالكت عالء 
الدين مرتب شد حسن مازندرانى كه مردى مسلمان بود و با وجود آثار شيب عالء الدين با وى 

تعلق و محبت ميورزيد و بلكه امرى كه زبان خامه بجهة حيا از تقرير آن گنگ و الل است با او 
بجاى مى آورد باستصواب ركن الدين قاصد جان آن نابكار شده انتهاز فرصت مينمود تا بحسب 

اتفاق روزى عالء الدين شراب خورده در خانه كه از چوب و نى متصل باسطبل گوسفندان ساخته 
بودند بخواب رفت و در نيمشب تبرى بر گردن او زدند كه ديگر سر برنياورد و كان ذلك فى 

شوال سنه ثلث و خمسين و ستمائه مدت سلطنت عالء الدين سى و پنجسال بود و اوقات حياتش 
چهل و چهار سال و كسرى از جمله شعرا موالنا شمس الدين ايوب طاوسى معاصر عالء الدين بود 

 و در مرثيه او بر سبيل مزاح اين دو بيت نظم نمود نظم 



چون بوقت قبض روحش يافت عزرائيل 
  مست 

 برد سوى قمطريران تا خمارش بشكند

 كاسه داران جهنم آمدندش پيش باز
 

 تا نشاط دوستكامى در كنارش بشكند

و از جمله مشايخ روزگار شيخ جمال الدين كيلى در عصر عالء الدين محمد در قزوين بارشاد    
خاليق اشتغال داشت و عالء الدين را بشيخ جمال الدين ارادت تمام بود چنانچه روزى در وقت 

مستى شخصى مكتوب شيخ بدست او داد عالء الدين در غضب رفته فرمود تا آنكس را صد 
چوب زدند و گفت اى شقى جاهل در زمان مستى رقعه شيخ را بمن مى دهى صبر مى بايست كرد 
تا من هشيار شده بحمام روم و غسل بجا آورده بيرون آيم و دايم عالء الدين بر مردم قزوين منت 

نهاده ميگفت اگر حضرت شيخ در آن بلده نبودى من خاك قزوين را در توبره كرده به الموت 
ميبردم و هرساله عالء الدين مبلغ پانصد دينار زر سرخ برسم نذر نزد شيخ جمال الدين ميفرستاد و 

شيخ آن وجه را گرفته بمايحتاج خود مصروف مى داشت و ازين جهة بعضى از اهل حسد زبان 
سرزنش بر شيخ گشاده گفتند ادرارات پادشاه فارس را بمردم مى دهد و مال مالحده را ميخورد و 

شيخ اين سخن شنيده گفت ائمه دين چون مال اين جماعت را بعنف ميگيرند حالل مى دانند و 
برين تقدير ايشان هرچه بارادت خود بكسى ميدهند حليت آن بطريق اولى الزم مى آيد وفات شيخ 

 جمال الدين در قزوين روى نمود و يكى از شعرا در تاريخ آن واقعه اين قطعه نظم فرمود قطعه 
 جمال ملت و دين قطب اولياء خدا

 
 كه آستانه او بود قبله ابدال 

بسال ششصد و پنجاه و يك بحضرت 
  رفت 

 شب دوشنبه روز چهارم شوال 

    

 477، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر ركن الدين خورشاه بن عالء الدين محمد

چون عالء الدين محمد از مسند حكومت بزاويه لحد انتقال نمود ركن الدين خورشاه در الموت 
پادشاه شد و حسن مازندرانى را با اوالدش بكشت و اجساد ايشانرا بسوخت و مع ذلك ركن الدين 

هرگاه از وى برنجيدى او را بقتل پدر متهم گردانيدى و در اوايل ايام دولت ركن الدين هالكو 



خان از جانب توران بايران خراميده تمامى آن بلدانرا جوالنگاه يكران ساخت و متوجه تسخير قالع 
مالحده گشته ركن الدين نخست بعضى از برادرانرا بمالزمت خان فرستاد و باالخره خود نيز 

بمالزمت شتافته بعد از روزى چند از هالكو درخواست نمود كه او را بدرگاه منكوقاآن روان 
گرداند و خان اين التماس را مبذول داشته مدت حيات ركن الدين در آن سفر بپايان رسيد و ايام 

 سلطنتش زياده بر يكسال ممتد نگرديد

 گفتار در بيان انقضاء اوقات اقبال مالحده بى ايمان بواسطه استيالء هالكو خان بر ممالك ايران 

مورخان سخن دان اين حكايت را بدين سان بيان كرده اند كه در ماه ذى حجة سنه ثلث و خمسين و 
ستمائه هالكو خان بن تولى خان بن چنگيز خان با سپاه فراوان بحكم برادر خود منكوقاآن بعزم 

تخريب قالع بالد رودبار و تسخير بالد و امصار از جيحون عبور نمود و چون ركن الدين خورشاه 
اينخبر شنود چاره جوى گشته قاصدى نزد ميسيور نوئين كه از قبل قاآن حاكم همدان بود ارسال 

داشت و اظهار ايلى و انقياد كرد ميسور پيغام داد كه وصول هالكو خان نزديك است مناسب 
آنكه خورشاه بمالزمت درگاه عالم پناه شتابد تا از سخط لشكر مغول امان يابد و ركن الدين از 
غايت وهم اين سخن را بسمع قبول جاى داد اما برادر خود شهنشاهرا بهمراهى پسر ميسور نزد 
هالكو فرستاد و چون شهنشاه بآستان جاللت آشيان رسيد هالكو او را گفت كه با برادر خود 

بگوى كه ما رقم عفو بر جرايد جرايم آباء تو كشيده ايم و از تو تا غايت امرى كه مخالف دولت 
قاهره باشد صدور نيافته مى بايد كه قالع رودبار را ويران ساخته بخدمت مبادرت نمائى و شهنشاه 

اين پيغام را بركن الدين رسانيده خورشاه بعضى از كنگرهاى حصار را بينداخت اما از كمال 
خوف بمالزمت خان نرفت و مقارن آن حال ايلچى بطلب او رسيده و ركن الدين بمعاذير دلپذير 

متمسك شد و شمس الدين گيلكى را كه وزيرش بود با پسرعم خود سيف الدين سلطان ملك بن 
كيامنصور همراه ايلچى بدرگاه پاشاه ارسال داشت و مثالى فرستاد كه گماشتگان او از گرد كوه و 

قهستان بآستان سلطنت آشيان شتابند و چون هالكو بدماوند رسيد شمس الدين گيلكى را بگرد 
كوه روانه كرد تا كوتوال قلعه را همراه باردو آورد و يكى از مصاحبان وزير را برفتن قهستان جهة 

مثل اين مهمى نامزد گردانيده سلطان ملك با چند ايلچى بجانب ميمون دژ بازگشته بخورشاه 
 گفت كه پادشاه بدماوند
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رسيد ديگر مجال توقف نيست و اگر بمصلحت ترتيب پيشكش دو سه روزى در توجه اهمال 
خواهى نمود بايد كه پسر خود بدرگاه فرستى و ركن الدين متحير گشته باستصواب بعضى از مردم 
كوته نظر كودكى را كه در سن قريب بولد او بود همراه ايلچيان نزد هالكو خان روان كرد و چون 

ماهچه رايات عاليات پرتو وصول بر ديار رودبار انداخت تلبيس ركن الدين ظاهر شده پسر 
دروغى را بازفرستاد و پيغام داد كه اين پسر قابليت خدمت ندارد بايد كه برادر خود بدرگاه فرستى 

در آن اثناء شمس الدين وزير كوتوال گرد كوه تاج الدين مروان شاهرا باردو رسانيد و هالكو 
خان در هفدهم شوال بنواحى ميمون دژ كه در آن زمان مكان ركن الدين بود رسيده بمحاصره 
مشغول گرديد و در بيست و پنجم ماه مذكور جنگ سلطانى انداخته رعب و هراس بيقياس بر 

ضمير خورشاه استيال يافت و روز ديگر پسر خود را با ايرانشاه كه برادرش بود نزد هالكو ارسال 
نمود و اظهار عجز و نياز كرده امان طلبيد و در بيست و نهم شوال بهمراهى خواجه نصير الدين 

طوسى كه در آن زمان در آن قلعه بود و جمعى ديگر از اعيان بآستان سلطنت آشيان رفته نقود ما 
معدود و اجناس بيقياس پيشكش كرد و هالكو خورشاهرا بطايفه از محافظان هشيار سپرده سپاه 

جرار بتسخير و تخريب قالع رودبار مامور گشتند و باندك روزگارى چهل و اندى حصار بتصرف 
لشكر تتار درآمده مانند خاك راه هموار شد اما سكان قلعه الموت و الميسر و گردكوه روزى چند 

سركشى كرده هالكو خان خود بنواحى الموت رفت و ركن الدين را بپاى حصار فرستاد تا با 
متوطنان آن مكان از وعد و وعيد سخن گفت و الموتيان التفات بدان سخنان نكردند و هالكو خان 

فوجى از لشكريان را بمحاصره آن قلعه بازداشته خود متوجه الميسر شد و مردم الميسر بقدم 
اطاعت پيش آمده چون اين خبر بالموت رسيد ايشان نيز قاصدى نزد ركن الدين فرستادند و امان 

طلبيدند و هالكو خان خون ساكنان آن دو قلعه را بخشيده ايشانرا سه روز مهلت داد كه بنقل اموال 
و جهات خود پردازند و بعد از انقضاء آن ايام سپاه بهرام انتقام بالموت و الميسر باال رفته دست 

بغارت و تاراج بر آوردند و آن دو قلعه را نيز مانند ساير قالع ويران كردند در تاريخ گزيده 
مسطور است كه حصار الموترا در زمان متوكل عباسى حسن بن زيد العلوى صاحب طبرستان بنا 
كرده بود و آن قلعه چهارصد و دو سال معمور ماند و در روضة الصفا مزبور است كه در الموت 

چند حوض از سنك كنده بودند و آن حياضرا از سركه و عسل پر گردانيده و مغوالن آن اشياء و 



ساير ذخايرى را كه در زمان حسن صباح ترتيب يافته بود غير متغير يافته تعجب نمودند و ملحدان 
آن معنى را بر كرامت حسن حمل كردند و ايضا در كتاب مذكوره مسطور است كه چون ركن 

الدين چند روزى در اردوى هالكو خان بسر برد عاشق دختر يكى از ارزال مغوالن شد و اين 
حديث را هالكو خان شنيده فرمود تا دختر را باو دادند و خورشاه بعد از وصول بسعادت مواصلت 

معشوقه از خان التماس نمود كه او را نزد منكوقاآن فرستد و هالكو خان ازين ملتمس ابلهانه 
تعجب كرده خورشاهرا در مصاحبت جمعى از لشكريان متوجه تركستان گردانيد و ركن الدين 

 نخست بظاهر قلعه گردكوه 
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رفته متوطنان آن مكانرا كه تا غايت سر بچنبر اطاعت نياورده بودند بحسب ظاهر بمتابعت داللت 
نمود و نهانى كس نزد ايشان فرستاده گفت زنهار كه از حصار بيرون نيائيد و بر عهد و پيمان 

مغوالن اعتماد ننمائيد آنگاه از آنجا روى براه آورده چون از آب آمويه بگذشت بواسطه قلت خرد 
با نوكران هالكو خان كه همراهش بودند خصومت آغاز نهاد و مهم بجنك مشت سرايت كرد و 

بعد از آنكه ركن الدين بقراقرم رسيد ايلچى از پيش منكوقاآن آمده گفت پادشاه ميفرمايد كه 
چون تو دعوى ايلى مينمائى بچه جهت قلعه گرد كوهرا تسليم گماشتگان برادرم ننمودى بايد كه 

بازگردى و پس از تخريب آنقلعه بار ديگر بمالزمت شتابى و محصالن آن ملحد نادان را 
بازگردانيده چون بكنار جيحون رسيدند بنار تيغ آبدار غريق بحر ادبارش ساختند و هالكو خان نيز 
بعد از توجه خورشاه بجانب تركستان از نسل كيا بزرگ اميد هركس را كه يافت بزخم تيغ بيدريغ 

بگذرانيد و دود از دودمان مالحده بى ايمان برآورده مجموع خيل و حشم ايشانرا بقتل رسانيد و 
برين قياس مالزمان موكب گردون اساس در قهستان بسيارى از ملحدانرا كشته در هيچ ديار از آن 

طايفه ديارى بازنگذاشتند و بواسطه اين سياست خواطر مسلمانان را از دست برد فدائيان مطمئن 
ساخته اعالم امن وامان در ممالك ايران افراشتند و چون خامه شكسته زبان حاالت طبقه ثانيه 

اسماعيليه را باتمام رسانيد عنان بيان بصوب ذكر احوال سلجوقيه معطوف گردانيد (و التاييد من اللّه 
 الحميد المجيد)

 گفتار در مبادى احوال اوالد سلجوق و رسيدن منجوق دولت ايشان باوج عيوق 



حمد الّله مستوفى در تاريخ گزيده از مؤلف ابو العالء احول نقل نموده كه سلجوق از نسل 
افراسياب بود و ميان او و افراسياب سى و چهار كس واسطه بوده اند و در روضة الصفا از ناظم 

كتاب ملك نامه منقولست كه پدر سلجوق دقاق نام داشت و از جمله امراء معتبر بيغو بود و بيغو 
حكومت اتراك دشت خزر مى نمود و دقاقرا از غايت شجاعت مردم آن ديار تمرماليغ مى گفتند 

يعنى سخت كمان و چون او فوت شد پسرش سلجوق را كه در سن رشد و تميز بود بيغو منظورنظر 
تربيت و عاطفت گردانيده او را سباشى لقب داد يعنى مقدمة الجيش و روزبروز عظمت و تقرب 

سلجوق سمت تضاعف ميپذيرفت تا مهم بدانجا انجاميد كه روزى بحرم پادشاه درآمده بر خواتين 
و اوالد مقدم نشست و اين جراترا يكى از عورات بيغو نپسنديده پادشاهرا بر آنداشت كه بتاديب 
سلجوق مشغولى نمايد و سلجوق تغيير مزاج شهريار را نسبت بخود فهم نموده با صد سوار جرار 
فرار اختيار كرد و اموال خود را كه هزار و پانصد شتر و پنجاه هزار گوسفند بود بجانب سمرقند 

راند و چون بنواحى جند رسيد فضاء سينه او بانوار توحيد روشنى پذيرفته با جميع اقربا و مالزمان 
 مسلمان شد
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و بآموختن قرآن و تعليم قواعد ملت نبى آخر الزمان اشتغال نموده روزى چند در جند رحل اقامت 
انداخت در آن اثنا ايلچى از كفار بجند رسيده و خراجى كه مقرر داشت از حاكم آن بلده طلبيد و 

ملك جند در مقام اداء مال آمده چون سلجوق بر كيفيت حال وقوف يافت گفت چگونه تجويز 
اين معنى توان كرد كه مسلمانان خراج گذار كفار باشند و قاصد را بناخوشى تمام بازگردانيده بتهيه 

اسباب جدال اشتغال نمود و جمعى از تركان آن حدود كه ميل جهاد داشتند بسلجوق پيوستند و 
فوجى از كافران بدان بيابان تاخته شتران سلجوق را از چراگاه راندند و سلجوق آن جماعت را 

تعاقب نموده و بر ايشان ظفر يافته شتران خود را بازگردانيد و بدين واسطه آوازه سطوت سلجوق 
بمسامع اقاصى و ادانى رسيده علم دولت وى ارتفاع يافت و ملوك اطراف تركستان و ماوراء النهر 

از وى حسابها گرفتند و امير ابراهيم سامانى در وقتى كه از ايلك خان منهزم گشت پناه بامير 
سلجوق برد و سلجوق ابراهيم را بمرد و سالح مدد كرد تا با ايلك خان محاربه نموده او را 

بگريزانيد آنگاه سلجوق از جند با ابهتى افزون از چندوچون حركت فرموده در نواحى بخارا منزل 
 واضح »1 «گزيد و او را ايزد تعالى چهار پسر نيك اختر كرامت كرد ميكائيل و اسرائيل و موسى 



باد كه محمد و بيغو كه ارسالن لقب داشت و ميكائيل در ايام جوانى در حين محاصره قلعه اى از 
قالع تركستان بزخم تيرى كشته شد و از او دو پسر ماند طغرل بيك محمد و چغر بيك داود 

سلجوق همت بر تربيت اين دو نبيره دولتمند مصروف گردانيده ايشانرا وليعهد ساخت و بعد از 
وفات سلجوق اين دو برادر دولت اثر كه بفكر ثاقب و راى صائب از امثال و اقران امتياز فراوان 

داشتند سرور خيل و حشم شده جمعى كثير از تراكمه دشت خزر و ديگر مردم نامور در ظل رايت 
ظفرپيكر ايشان مجتمع گشتند و ايلك خان كه در آن زمان حاكم سمرقند بود از استيالى 

سلجوقيان انديشناك شده دفع ايشانرا پيش نهاد همت گردانيد و باجتماع سپاه ماوراء النهر و 
تركستان مشغول گرديد طغرل بيك و چغر بيك بعد از تقديم مراسم استشاره التجا ببوغرا خان كه 

حاكم حدود چين و ختا بود نمودند و متوجه انصوب گشته ايلچى جهة اعالم وصول خويش از 
پيش فرستادند و بوغرا خان قاصد سلجوقيانرا نوازش نموده پيغام داد كه از ملك و مال آنچه 

مطلوب طغرل بيك و چغر بيك باشد دريغ نخواهيم داشت و ايلچى بازآمده آنچه از خان ديده 
بود و شنيده بعرض طغرل بيك و چغر بيك رسانيد چغربيك به برادر خود گفت هرچند بوغرا 

خان اظهار محبت و مودت مينمايند مصلحت نيست كه ما بهيئت اجتماعى با وى مالقات نمائيم 
بلكه طريقه حزم مقتضى آنست كه در هرهفته يكى از ما دو برادر باردوى خان رفته سه روز كمر 

مالزمتش بر ميان بندد و طغرل بيك اين راى را استحسان نموده چون قريب بمعسكر بوغرا خان 
رسيدند جهة اقامت منزلى مناسب پيدا كرده بموجب مقرر به تقديم رسانيدند و در هرهفته يك 

 برادر

______________________________ 
) على بن محمد صادق الحسينى در تاريخ مرآت الصفا بجاى موسى و بيغو اسرافيل و پر غو 1(

نگاشته و در تاريخ نگارستان اسامى پنج نفر از اوالد سلجوق بنظر رسيده و اسم پسر پنجم را يوزن 
 رقم نموده حرره محمد تقى التسترى 
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بمالزمت رفته سه روز شرايط خدمت بجاى مى آورد و چون او مراجعت مى نمود برادر ديگر 
باردو ميرفت و مدتى بوغرا خان منتهز فرصت مى بود تا هردو برادر را در يكجا مجتمع يافته ايشانرا 



مقيد گرداند و اينمعنى تيسير نمى پذيرفت آخر االمر بى تحمل شد و طغرل بيك را گرفته بجمعى 
از مردم خود سپرد و فوجى از شجعان جهة اخذ چغر بيك باردوى سلجوقيان روان كرد و چون 

چغر بيك از كيفيت حادثه آگاهى يافت با جمعى از ابطال رجال روى بمعركه قتال آورده بسيارى 
از سپاه بوغرا خان را بتيغ بيدريغ بگذرانيد و صد و سى نفر از متعينان را بذل اسر مقيد گردانيد و 

بقية السيف باقبح وجهى نزد بوغرا خان رفته صورت حال بعرض رسانيدند بوغرا خان از آن 
حركت پشيمان شده فى الحال طغرل بيك را بمجلس طلبيده ده هزار دينار و چهل غالم و كنيزك 

خوب صورت و بعضى از نفايس اثواب چين و ختا بوى بخشيد و رخصت انصراف ارزانى داشته 
التماس اطالق اسيران فرمود و طغرل بيك بميان مردم خود رفته نوكران بوغرا خان را مطلق العنان 

گردانيد آنگاه سلجوقيان متوجه سمرقند گشته در اثناء راه شنيدند كه ايلك خان سپاه فراوان فراهم 
آورده و عزم استيصال ايشان با خود جزم كرده طغرل بيك و چغر بيك بعد از تحقيق آن خبر 

صالح در آن دانستند كه طغرل بيك به بيابانى كه عبور سپاه بر آن متعين بود رود و چغر بيك با 
سى سوار كه هريك خود را ثالث رستم و اسفنديار ميپنداشتند از آب آمويه عبور نموده بخراسان 
درآمده مانند برق و باد از ميان مملكت سلطان محمود غزنوى گذشته بملك رى شتافت و از آنجا 

بطرف روم نهضت كرد و در اثناء راه طايفه از تراكمه بوى پيوستند و چغر بيك در حدود روم 
لوازم غزا و جهاد بتقديم رسانيد و غنايم موفور و اموال نامحصور بچنك آورده سالما غانما بصوب 

خراسان بازگشت و چون بنواحى مرو رسيد از خوف حكام خراسان كه طلبكار او بودند مالزمان 
خود را متفرق گردانيد و متلبس بلباس تجار بمرو درآمد و از آنجا ببخارا شتافته رسولى نزد طغرل 

بيك فرستاد و او را از قدوم خود اعالم داد و طغرل بيك مبتهج و مسرور شده ببرادر پيوست و 
ديگرباره آل سلجوق را جمعيتى دست داده ايشانرا با ملوك ماوراء النهر چند نوبت و محاربات و 
مكاوحات اتفاق افتاد وصيت شوكت و حشمت طغرل بيك و چغر بيك در اطراف آفاق شهرت 

تمام يافت در بعضى از كتب معتبره مسطور است كه چون سلطان محمود غزنوى بر حال آل 
سلجوق مطلع شد ايلچى فرستاده التماس حضور يكى از ايشان نمود و اسرائيل بن سلجوق نزد 

سلطان رفته محمود او را اعزاز و اكرام تمام فرمود و بقولى اسرائيل را با خود بر تخت نشاند و در 
اثناء محاوره از وى پرسيد كه اگر ما را بلشكر احتياج افتد چند سوار از خيل شما بمدد توانند آمد 
اسرائيل دو چوبه تير و كمانى با خود داشت يك تير را پيش سلطان بر زمين نهاد و گفت اگر اين 

تير را بميان قوم ما فرستى صدهزار سوار بمالزمت آيند سلطان گفت اگر زياده بايد اسرائيل تير 



ديگر بسلطان داده گفت اگر اين را ببلخان فرستيد پنجاه هزار مرد بمدد توجه نمايند سلطان بر زبان 
 آورد كه اگر بيش تر بايد
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اسرائيل كمانرا تسليم كرده گفت اگر اينرا بتركستان فرستى قرب دويست هزار سوار بدينجانب 
شتابند بنابرآن سلطان از كثرت سلجوقيان انديشه مند گشته در وقتى كه اسرائيل مست و بى شعور 
بود او را مقيد گردانيد و بقلعه كالنجار فرستاد و اسرائيل در آن قلعه ميبود تا زمانى كه عزرائيل 

روح او را قبض نمود القصه چون نزديك بدان رسيد كه اختر اقبال آل سلجوق بدرجه كمال رسد 
سلجوقيان از آب آمويه عبور كرده در بعضى از واليات خراسان رحل اقامت انداختند و بروايت 

حمد الّله مستوفى اين صورت در زمان سلطان محمود غزنوى بوقوع انجاميد اما حضرت مخدومى 
مرحومى در روضة الصفا اين روايت را تضعيف نموده و مرقوم قلم خجسته شيم گردانيده كه 

طغرل بيك و چغر بيك در ايام دولت سلطان مسعود از آمويه گذشته در حدود نسا و ابيورد بر سر 
بيابان بلخان ساكن گشتند و بعد از چند روز رسولى چرب زبان نزد سلطان مسعود فرستاده از تاكيد 

مبانى وفاق و اتفاق سخن گفتند مسعود را آنكلمات موافق مزاج نيفتاد و در برابر سخنان 
وحشت انگيز گفته پيغام داد كه صالح حال آل سلجوق منحصر در آنست كه ازين مملكت بيرون 

روند تا اثر سخط من بديشان نرسد و چون طغرل بيك و چغر بيك اينخبر شنيدند از توجه سپاه 
غزنين انديشيده عيال و اطفال خود را در مواضع حصين مضبوط ساختند و دست بنهب و تاراج 

اموال رعايا دراز كرده صداء مخالفت در خراسان انداختند و باندك زمانى جميع آن واليات 
سلجوقيانرا مسخر و مفتوح گشته بدرجه بلند سلطنت رسيدند و از ايشان سه طبقه بدان مرتبه عليه 

فايز گرديدند طبقه اول در خراسان و عراقين و فارس و آذربيجان پادشاهى كردند و طبقه دوم در 
كرمان لوازم جهانبانى بجاى آوردند و طبقه سيوم در روم علم اقتدار برافراشتند و در آن مرزوبوم 

بساط حكومت مبسوط ساختند اما طبقه اول چهارده نفر بودند و مدت صد و شصت و يكسال 
 ايالت نمودند و اول ايشان طغرل بيك محمد بود و آخر ايشان سلطان طغرل بن ارسالن 

 ذكر رسيدن سلطنت ممالك خراسان و عراق بطغرل بيك محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق 



چون بعنايت مالك الملك على االطالق رايت اقبال آل سلجوق در ديار خراسان ارتفاع يافت 
سلطان مسعود غزنوى سپاه جرار با آالت و اسباب حرب و پيكار يراق كرده امارت آن لشكر را 

ببكتغدى كه سردارى وافر االستحقاق بود تفويض نمود و بكتغدى بغرور موفور متوجه سلجوقيان 
شده در نواحى نسا بديشان رسيد و از هردو جانب طالبان نام وننك در ميدان جنگ تاخته خلقى را 

بر خاك هالك انداختند و آخر االمر نسيم فتح و فيروزى بر پرچم علم آل سلجوق در وزيدن 
آمده بكتغدى با اتباع روى از معركه برتافت و چون گريختگان بمسعود پيوستند بنفس خويش 

بصوب خراسان روانشد و بعد از وصول به نيشابور بنابر استصواب اصحاب راى و تجربه ايلچى نزد 
 سالجقه فرستاده طالب مصالحه گشت و طغرل 
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بيك و چغر بيك نخست بقبول اين ملتمس زبان گشادند و عاقبت بر پيمان غزنويان اعتماد نكرده 
علم طغيان مرتفع گردانيدند و سلطان مسعود سباشى را كه از عظماء امراء بود و بمزيد شوكت و 

مكنت و اطالع بر مكايد حروب امتياز تمام داشت و در مرو حكومت مينمود بدفع سلجوقيان نامزد 
كرده خود بجانب غزنين مراجعت فرمود و سياشى بى تحاشى با جيشى جالدت اثر متوجه سلجوقيان 

گشت و چون آن جماعت از توجه او خبر يافتند مستعد جنك وجدال شدند و بموجب كلمه 
(الحرب خدعه) عمل نموده هرگاه سياشى نزديك معسكر ايشان ميرسيد مركز خالى گذاشته در 

برابر او نمى آمدند و در ليالى حوالى لشگرگاه او را تاخته از اسب و شتر و امتعه و اسلحه آنچه 
مى يافتند ميبردند و مدت سه سال حال برينمنوال جارى بود و اكثر واليات خراسان بدان جهة 

ويران شد و سلطان مسعود از استماع اين اخبار در بحر حيرت افتاده نوبتى قصد كرد كه بنفس 
خود در مقام مقاتله سلجوقيان آيد اما بسبت نصيحت بعضى از مردم عاقبت طلب ترك آن 

عزيمت داده مجلس بزم را بر ميدان رزم ترجيح فرمود و در سنه سبع و عشرين و اربعمائه سياشى 
از ستيز و گريز آل سلجوق بتنك آمده از حدود نسا بجانب هرات رفت و چغر بيك متوجه مرو 
گشته آتش نهب و غارت در حوالى آن واليت زد و چون اينخبر بگوش سياشى رسيد بار ديگر 

نايره غضب او مشتعل گرديد و در سه شبانه روز خود را از هرات بظاهر مرو رسانيد و چغر بيك در 
برابر او صف قتال بياراست و سياشى خوف و هراس بخود راه داده قبل از استعمال سيف و سنان 
مانند پهلوان روى از معركه برتافت و در چهار ديوار مرو خزيده لشگر او متفرق گرديدند آنگاه 



سياشى حاكم جوزجانان را كه سردارى صاحب وجود بود بر حرب سالجقه تحريض نموده 
جمعى كثير بمدد او تعيين فرمود و والى جوزجانان متوجه اردوى سلجوقيان گشته چغر بيك 

مقاتله او را پيش نهاد همت ساخت و بعد از تسويه صفوف و استعمال سيوف حاكم جوزجانان در 
آن معركه جان داده هزار نفر از اعيان لشكريان او اسير شدند و بسيارى كشته گشته اندكى نجات 
يافتند و امراء سلجوقى علم اقتدار افراشته در اطراف خراسان آغاز قتل و غارت نمودند و سباشى 
جهة تدارك اين اختالل در غايت خوف و مالل از مرو به نيشابور شتافت و آن واليت را بمرتبه 

پريشان يافت كه از سرانجام عليق االغان عاجز گشت و از آنجا بدهستان رفته صورت قضيه را 
بغزنين عرضه داشت كرد و چون آل سلجوق دانستند كه سياشى مرو را خالى گذاشته است عنان 

عزيمت بدان طرف انعطاف دادند و روزى چند بمحاصره پرداخته فتح مرو بمصالحه تيسير پذيرفت 
و سباشى در دهستان نوبت ديگر سپاهى فراهم آورده بجانب مرو نهضت كرد و طغرل بيك و چغر 

بيك مرو را بيكى از امرا كه بصفت نصفت اتصاف داشت سپرده بعزم رزم سباشى از شهر بيرون 
رفتند و بعد از تالقى فريقين پردالن آن دو لشگر تيغ و خنجر در يكديگر نهاده از وقتى كه جمشيد 

خورشيد از افق شرقى رايت نورانى برافراخت تا زمانى كه از جوالن در معركه سپهر ملول شده 
 نهانخانه مغرب را منزل ساخت سفير تير
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بين الجانبين آمد شد مى نمود و تيغ تيز بقطع رشته حيات دليران ميپرداخت و چون آفتاب دولت 
غزنويان بسرحد زوال رسيده بود بار ديگر سلجوقيان ظفر يافته سباشى با معدودى چند بطرف هراة 

گريخت و آنجا نيز مجال توطن نيافته عنان انهزام بصوب غزنين تافت و طغرل بيك و چغر بيك 
فتح نامها باطراف و جوانب فرستادند و از عنايت ملك ملك بخش كه بتجديد شامل حال ايشان 

شده بود متوطنان بلدان خراسان را اعالم دادند و چون اينخبر به نيشابور كه در آن زمان دار الملك 
خراسان بود رسيد اشراف و اعيان آن بلده تحف و هداياى فراوان ترتيب نموده باردوى سلجوقيان 

شتافتند و اظهار اطاعت و انقياد كرده باصناف عواطف اختصاص يافتند و آل سلجوق بنيشابور رفته 
در اوايل محرم الحرام سنه تسع و عشرين و اربعمائه طغرل بيك باتفاق امرا و اركان دولت قدم بر 

سرير سلطنت نهاد و خطبه و سكه بنام و لقب خويش زيب و زينت داد و بعد از ده روز چغر بيك 
را به تسخير هراة مامور گردانيد و چغر بيك بدان بلده خراميده اهالى هراة بقدم متابعت پيش 



آمدند و چغر بيك عم خود را والى هرات ساخته بمرو رفت و رايت انصاف افراخته رسوم 
اعتيساف برانداخت و چون سياشى بغزنين رسيد و كيفيت استيالء سلجوقيان بعرض سلطان مسعود 

رسانيد سلطان ابواب خزاين و دفاين بازگشاده اموال فراوان بلشكريان پخش كرد و با سپاهى 
فيل تن و شصت زنجير فيل مردافكن روى توجه ببلخ آورد و از غايت سرعت در مدت هفت 

شبانروز خود را از غزنين بدان واليت رسانيد و برج و باروى قبة االسالم را مرمت فرموده قراوالن 
بر سر راه ها بازداشت و چغر بيك ازينمعنى خبر يافته متشمر جنگ و پيكار گشت و پيوسته تاخت 

باطراف و جوانب بلخ ميبرد و اموال و چهارپايان غزنويانرا الجه كرده بمرو مى آورد و سلطان 
مسعود در كار خود حيران مانده بود و بعد از آنكه مدت يكسال و نيم در بلخ بنشست با هفتادهزار 
سوار و سى هزار پياده كمر محاربه سلجوقيان بربست و عازم مرو گشته چغر بيك صالح در توقف 
نديد و بسرخس شتافته طغرل بيك بوى پيوست و در ماه رمضان سنه احدى و ثالثين و اربعمائه در 
موضع دندانقان ميان غزنويه و سلجوقيه مقاتله روى نموده بهادران طرفين دندان بخون يكديگر تيز 

كردند و در ميدان ستيز آنچه غايت جالدت تواند بود بجاى آوردند و بار ديگر غزنويان انهزام 
يافته سلطان مسعود با خواص اصحاب خويش لحظه اى در معركه بايستاد و چون ديد كه فايده بر 

توقف مترتب نمى شود بر فيلى كوه پيكر عفريت منظر سوار شده روى بگريز نهاد و سلجوقيان 
غنيمت فراوان گرفته چغر بيك با سپاه منصور متوجه بلخ گشت و شخصى كه از قبل سلطان 

مسعود در آن واليت بحكومت اشتغال داشت برج و باره را استحكام داده در شهر تحصن نمود و 
چغر بيك آغاز محاصره فرمود در آن اثنا شنود كه مودود بن مسعود با جنود نامعدود متوجه آن 

حدود است و دوهزار كس از لشكر او برسم قراولى نزديك رسيده اند الجرم فوجى از تراكمه را 
بدفع ايشان مأمور گردانيد و آن جماعت قراوالن سپاه غزنين را منهزم ساخته و چون گريختگان 

 بمودود رسيدند او نيز عنان عزيمت بطرف مملكت پدر خويش انعطاف 
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داد و مقارن آن حال خبر فوت سلطان مسعود شيوع يافت بنابرآن حاكم بلخ از چغر بيك امان 
طلبيده شهر را تسليم نمود و چغر بيك ظل عاطفت بر مفارق خاليق آن خطه مبسوط ساخته علم 

توجه بكنار آب آمويه برافراخت و در آن مقام خوارزمشاه بموكب چغر بيك پيوسته عرضه داشت 
كه شاه ملك نامى از تربيت يافتگان من در مقام سركشى آمده و دست تصرف مرا از واليت 



موروث كوتاه كرده چغر بيك خوارزمشاهرا بمواعيد دلپذير مستظهر گردانيده بصوب خوارزم 
نهضت فرمود و شاه ملك در قلعه اى از قالع آن مملكت متحصن گشته چغر بيك تا وقت دستبرد 
سپاه برداه را محاصره كرد و چون فتح تيسير نپذيرفت مراجعت نموده راه خراسان پيش گرفت و 
بعد از آنكه آن زمستان بپايان رسيد و سلطان فروردين سپاه سبزه و رياحين بفضاء صحرا و بساتين 

كشيد طغرل بيك و چغر بيك بمرافقت يكديگر با لشكر ظفراثر متوجه خوارزم گشتند و 
روزى چند شاه ملك را محاصره كرده آخر االمر بجهت فريب يكدو كوچ بازپس نشستند و شاه 

ملك اين معنى را بر گريز حمل نموده از حصار بيرون آمد و از عقب سلجوقيان روانشد طغرل 
بيك و چغر بيك عنان مراجعت انعطاف داده ابواب جنگ و جدال بر روى خوارزميان برگشادند 
و در آن معركه از اتباع شاه ملك بسيارى بقتل رسيدند و چهل نفر از خويشان او را اسير كردند و 
شاه ملك گريز بر ستيز اختيار كرده خواست كه بغزنين رود و از حاكم آنجا استمداد نمايد اما در 

اثناء راه سفر ناگزير عالم عقبى او را از آنكار مانع گشت و چون صورت فتح خوارزم سلجوقيان را 
دست داد چغر بيك بخراسان شتافته طغرل بيك بدهستان خراميد و از آنجا بجرجان رفته پس از 

ضبط آنواليت لشكر برى كشيد و در كمتر از يكسال تمامى بالد عراق عجم را بحوزه تصرف 
درآورد و در سنه سته و اربعين و اربعمائه آذربيجان را نيز فتح نموده روى بغزو روم نهاد و چون از 

آن مرزوبوم مظفر و منصور بازآمد در سنه سبع و اربعين و اربعمائه بدار السالم بغداد شتافت و با 
قايم عباسى بيعت كرده خليفه او را سلطان ركن الدين يمين امير المؤمنين لقب داد و طغرل بيك 
بموجبى كه در ضمن وقايع خلفاء عباسيه و ذكر ملوك ديالمه گذشت دست ملك رحيم ديلمى 

را از تصرف در بغداد كوتاه ساخته علم استقالل در سر انجام امور ملك و مال برافراخت و در سنه 
خمسين و اربعمائه ابراهيم ينال كه برادر مادرى طغرل بيك بود و با او مخالفت مينمود از عراق 

عرب بهمدان نهضت فرمود و طغرل بيك از عقب ابراهيم روان گشته بعد از آنكه قريب بهمدان 
رسيد شنيد كه لشكر بسيار در ظل رايت ابراهيم جمع آمده اند الجرم خود را بيك جانب كشيد و 

از اقربا و خويشان مدد طلبيد و حال آنكه در آن اوان چغر بيك در خراسان فوت شده بود و 
پسرش الپ ارسالن بجاى پدر بر مسند ايالت تكيه زده چون الپ ارسالن از حال عم خود خبر يافت 
سپاه خراسانرا فراهم آورده بطرف عراق عرب شتافت و در مملكت رى بطغرل بيك پيوسته عم و 

برادر زاده باتفاق يكديگر متوجه همدان شدند و با ابراهيم ينال قتال كرده او را گريزانيدند و 



بعضى از لشكريان از عقب ابراهيم رفته او را گرفتند و باشارت طغرل بيك بزه كمان بكشتند و 
 بنابر آنكه در غيبت طغرل بيك بساسيرى بر بغداد استيال يافته و قايم خليفه را
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محبوس گردانيده و خطبه بنام مستنصر علوى خوانده بود طغرل بيك بعد از فراغ از قضيه ابراهيم 
نوبت ديگر بدار السالم بغداد شتافت و نايره فتنه بساسيرى را بآب يارى تيغ تيز تسكين داد و در 
ذيقعده سنه احدى و خمسين و اربعمائه قايم خليفه را بار ديگر بر مسند خالفت نشاند و در سنه 
اربع و خمسين و اربعمائه طغرل بيك يكى از مخدرات خليفه را خطبه فرموده و قايم نخست از 

قبول آن وصلت سرباز زده آخر االمر بسعى عميد الملك كندرى كه وزير طغرل بيك بود راضى 
شد و بعد از انعقاد عقد نكاح بچندگاه طغرل بيك دختر خليفه را مصحوب گردانيده متوجه رى 

 شهر »1 «گشت بخيال آنكه در آنواليت بامر زفاف پردازد اما قبل از وقوع آنصورت در هشتم 
رمضان سنه خمس و خمسين و اربعمائه بعلت رعاف در گذشت و آنسور بماتم مبدل گشت زمان 
حيات طغرل بيك هفتاد سال بود و ايام سلطنتش بيست و شش سال صاحب كتاب ويس و رامين 

كه موسوم بود بفخر الدين در عصر طغرل بيك بترتيب آن نسخه اشتغال نمود و بوزارت طغرل 
بيك عميد الملك كندرى مشغولى ميفرمود و عميد الملك بوفور عقل و فراست و صقوف فضل 
و ردايت اتصاف داشت و در صنعت انشا و كتابت و فن استيفا و سياقت علم مهارت مى افراشت و 

در زمان سلطنت طغرل بيك مدت بيست سال در كمال استقالل امور ملك و مال را بسرانجام 
 ايام پادشاهى الپ ارسالن مؤاخذ و مقيد گشته بحكم سلطان و »2 «مقرون ميگردانيد و در اوايل 

سعى خواجه نظام الملك بمرتبه شهادت رسيد نقلست كه در آن زمان كه عميد الملك دست از 
جان شسته بود بجالد گفت كه چون ازين كار فارغ گردى از زبان من بسلطان رسان كه بسبب 

عنايت عمت طغرل بيك بمنصب وزارت و حكومت رسيدم و بجهة عدم شفقت تو بدرجه شهادت 
و نعمت جنت فايز گرديدم پس بواسطه شما مرا سعادت دينى و دنيوى و دولت صورى و معنوى 

 حاصل 

______________________________ 
) در تاريخ وفيات االعيان بنظر رسيده كه طغرل روز جمعه شانزدهم شهر رمضان سنه خمس و 1(



خمسين و اربعمائه بسن هفتاد سالگى در رى وفات يافت نعش او را بمرو نقل نموده نزديك قبر 
 برادر وى داود دفن كردند و بروايتى در رى مدفون شد حرره محمد تقى التسترى 

) شهادت عميد الملك در اوايل ايام سلطنت الپ ارسالن بسعايت نظام الملك روز يكشنبه 2(
شانزدهم ذيحجه سنه ست و خمسين و اربعمائه اتفاق افتاد و از عجايبات آنكه آلت تناسل او را در 

خوارزم دفن كردند در اوانيكه سلطان الب ارسالن عميد الملك را نزد خوارزم شاه فرستاده بود 
بجهة خطبه دختر او زمره از مفسدان شهرت دادند كه وزير دختر شاه را از براى خود خواستگارى 
نمود و چون اينخبر باو رسيد ريش خويش را تراشيد و آلت رجوليت را بريد و اين حركت باعث 
نجات او گرديده خون او را در مرو ريختند و جسد او را در كندر مدفون گردانيدند و سر و دماغ 

او را به نيشابور برده دفن نموده و پوست او را پر كاه كرده بكرمان نقل فرمودند محمد تقى 
 التسترى 
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شده باشد و با وزير صايب تدبير بگوى كه در دودمان سلجوقيان بدبدعتى و زشت سنتى پديد 
آوردى زود باشد كه آنچه درباره من انديشيدى در حق اعقاب و اسالف تو بوقوع انجامد و آخر 

 االمر آنچه بر زبان عميد الملك گذشت نسبت بذريت خواجه نظام الملك واقع گشت بيت 
 ايدوست بر جنازه دشمن چه بگذرى 

 
 شادى مكن كه بر تو همين ماجرا رود

    

 ذكر سلطان الپ ارسالن بن چغر بيك 

والدت الپ ارسالن در شب جمعه دوم محرم سنه احدى و عشرين و اربعمائه دست داد و بموجب 
وصيت عم خود طغرل بيك در ماه رمضان سنه خمس و خمسين و اربعمائه قدم بر مسند سلطنت 

نهاد لقبش باشارت قايم خليفه بعضد الدين برهان امير المؤمنين قرار گرفت و بيمن عدالتش از كنار 
دجله بغداد تا جيحون صفت آبادانى پذيرفت عظمت و شوكتش بجائى رسيد كه نوبتى هزار و 

دويست كس از حكام اسالم در پيش تختش صف زده ايستاده بودند و بالتفات ضمير منيرش و 
توجه خاطر اقبال تأثيرش اظهار مفاخرت و مباهات مينمودند و سلطان الپ ارسالن در زمان 



جهانبانى رايت نصفت و سخاوت برافراخت و او هيأتى در غايت مهابت و محاسن كشيده داشت و 
طاقيه طوالنى بر سر ميگذاشت چنانچه بيننده از بدايت طاقيه تا نهايت لحيه او دو گز مى پنداشت و 
پيوسته مجلس او بوجود علما و فضال مشحون بودى و از غزوات امير المؤمنين حيدر عليه السالم و 
حاالت اسكندر سخن بسيار فرمودى از معظمات وقايع زمان سلطنتش يكى آن بود كه قيصر لشكر 

بديار اسالم كشيد و الپ ارسالن با ملك روم محاربه كرده او را اسير گردانيد و شهادتش در ماه 
ربيع االولى سنه خمس و ستين و اربعمائه در كنار آب آمويه بر دست كوتوال قلعه برزم كه 

يوسف نام داشت اتفاق افتاد و او باستقالل قرب ده سال تاج شاهى بر سر نهاد مدت حياتش چهل 
 و پنج سال بود و بوزارتش خواجه نظام الملك حسن طوسى قيام مينمود

 گفتار در بيان لشكر كشيدن قيصر بديار اسالم و ذكر بعضى ديگر از وقايع شهور و ايام 

دانندگان حقايق سخن و خوانندگان اخبار نو و كهن آورده اند كه در شهور سنه ثلث و ستين و 
اربعمائه كه سلطان الپ ارسالن اكثر معموره عالم را در حيطه ضبط و تسخير داشت و بجانب عراق 

عرب ميرفت در حدود خوى خبر متواتر شد كه پادشاه روم ارمانوس نام سيصد هزار يا دويست 
هزار مرد شمشيرزن پياده و سوار از ديار فرنك و روس و ارمن فراهم آورده متوجه بالد اسالم 

است و از بطارقه و اساقفه آن مقدار در ظل رايت او مجتمع گشته اند كه محاسب و هم از تعداد 
ايشان بعجز و قصور اعتراف مى نمايد و قيصر و علماء نصارى خاطر بر آن قرار داده اند كه بعد از 

 فتح بغداد جاثليقى بجاى خليفه بنشانند و تا
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سمرقند بالد اسالم را لگدكوب مراكب ضاللت و طغيان گردانند و صحايف قرآن را سوخته 
متابعان رسول آخر الزمان را بكشند و شعار ملت مسيحا ظاهر ساخته خط بطالن بر احكام فرقان 

كشند سلطان الپ ارسالن بعد از استماع اين سخنان عزم رزم روميان جزم كرده خواجه نظام 
الملك را با احمال و اثقال ببعضى از حدود واليات فرستاد و بنفس نفيس با پانزده هزار يا دوازده 

هزار مرد جرار كه در آن زمان در موكب نصرت شعار بودند باستقبال قيصر روان شد و بعد از 
تقارب فريقين ساونگين كه ركن ركين دولت الپ ارسالن بود جهة طلب مصالحه قاصدى نزد 

قيصر فرستاد قيصر اينمعنى را بر ضعف حمل كرده بباد نخوت آتش خصومتش تيزتر گشت و در 



مالذجرد روز جمعه كه خطباء ملت خير االنام عليه الصوة و السالم بر منابر اسالم زبان بدعاء (اللهم 
انصر جيوش المسلمين و سر اياهم) گشاده بودند اصحاب هدايت و ارباب ضاللت به تسويه 

صفوف قيام نمودند محمديان غلغله تكبير و صلوات از اوج سموات گذرانيدند و عيسويان صداى 
كوس و ناقوس بذروه فلك آبنوس رسانيدند و ارمانوس نيزه بدست گرفته در پيش صف بجوالن 
درآمد و بهادران روم و ارمن را بمحاربه گردان صف شكن تحريض نمود و سلطان الپ ارسالن نيز 

زبان باستمالت جنود ظفر ورود گشاده ميفرمود كه اگر اندك سستى در جنگ واقع شود ذريه اهل 
اسالمرا ارباب كفر و ظالم اسير گردانند و چون بباد جمله ابطال رجال غبار معركه هيجا در هيجان 

آمد و نيران قتال التهاب يافته روى زمين از خون مردان شجاعت آئين رنگين شد سلطان 
الپ ارسالن دستار از سر برداشته و كمر از ميان گشاده پيشانى مسكنت بر خاك نهاد و از پادشاه 

على االطالق ظفر و نصرت مسألت كرده در تضرع و زارى آنقدر مبالغه نمود كه هركس آوازش 
شنود بجاى اشك جوى خون از ديده گشوده و همان لحظه اثر اجابت دعا ظاهر گشته صرصر 

نكبت بجانب لشكر شقاوت اثر قيصر در اهتراز آمد و سلطان الپ ارسالن باستظهار فراوان بر بارگير 
قمر مسير سوار گشته باتفاق جمعى از فارسان ميدان نبرد بر روميان حمله كرد و قيصر ساعتى در 

مقام مقابله و مقاتله ايستاده باالخره تزلزل باقدام ثباب و قرار او راه يافته بهنگام غروب آفتاب عنان 
عزيمت بصوب باديه فرار تافت و سلطان در معسكر ارمانوس نزول اجالل فرموده سرير او را بعز 
وجود همايون زيب و زينت داد و گوهر آئين را كه در سلك امراء عظام انتظام داشت بتكامشى 
قيصر مامور گردانيد و او از عقب روميان شتافته يكى از غالمانش بقيصر رسيد و او را اسير كرده 

بنظر خواجه خود رسانيد و از غرايب آنكه در وقت عرض لشكر و ثبت اسامى بهادران در دفتر 
عارض آنغالم را بغايت حقيرجثه ديده از نوشتن نام او اعراض نمود و سلطان الپ ارسالن يا سعد 
الدوله شحنه على اختالف الروايتين عارض را گفت كه در تحرير نام اين غالم تقصير منماى چه 

شايد كه قيصر بر دست او گرفتار گردد و عاقبت آنچه بر زبان آن دولتمند گذشته بود از حيز 
قوت بفعل آمده القصه چون گوهر آئين ارمانوس را بنظر الپ ارسالن رسانيد سلطان او را سخنان 

درشت گفت و بقول امام يافعى سلطان بدست خود سه بار تازيانه بر سرش زد و او را بر عدم قبول 
 مصالحه سرزنش نمود و قيصر مراسم 
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اعتذار به تقديم رسانيده هزارهزار و پانصد هزار دينار جهة فداى نفس خود و ساير اسيران روم 
 قبول نمود و سلطان پوزش پذير رقم عفو بر جريده جريمه اش كشيد و اين آيه بر زبان گذرانيد كه 

 و همان لحظه اشارت فرمود تا نزديك بسرير سلطنت (حتَّى يعطُوا الْجِزْيةَ عنْ يد و هم صاغرُونَ)
مصير كرسى نهادند و قيصر را بر آن نشاندند و بعد از آن دختر ارمانوس را با پسر خود ملك 

ارسالن در سلك ازدواج منتظم گردانيد و او را با عظماء بطارقه خلع فاخره پوشانيد و رخصت 
انصراف بجانب روم ارزانى داشت و يك فرسخ بمشايعت قيصر قدم رنجه فرمود و ده هزار دينار 

باو عطا نمود و چون سلطان از مهم روميان بازپرداخت عنان عزيمت بجانب اصفهان معطوف 
ساخت و پس از وصول بدان بلده شنود كه برادرش قاورد كه والى كرمان بود خيال مخالفت دارد 
الجرم بدان صوب نهضت فرمود و قاورد بمجرد استماع خبر توجه سلطان مضطرب گشته رسوالن 

سخندان بآستان معدلت آشيان فرستاد تا بزالل معاذير دل پذير نايره غضب صاحب تاج و سرير را 
منطفى گردانيدند و سلطان از برادر راضى شده به تجديد سلطنت آن ممالك را بوى مسلم داشت 

 و رايت مراجعت بصوب نيشابور كه دار الملكش بود برافراشت و چون بدان بلده رسيد طو؟؟؟

بزرگ ترتيب كرده ولد ارشد خود ملك شاهرا وليعهد گردانيد و در ايام دولت سلطان الپ ارسالن 
جازغ نامى در حدود خوارزم لواء مخالفت مرتفع ساخت و سلطان از نيشابور بعزم رزم او در 

حركت آمده براه و طى مسافت نمود و جازغ در نواحى خوارزم با سى هزار سوار اسفنديارآثار در 
برابر آمده بين الجانبين محاربتى در غايت صعوبت وقوع يافت و سلطان الپ ارسالن بفتح و ظفر 
مخصوص شده جازغ روى از معركه برتافت آنگاه پادشاه نصرت پناه حكومت خوارزم را بولد 
خود ارسالنشاه تفويض كرده از آن ديار بجانب خراسان بازگشت و چون بواليت طوس رسيد 
بشرف طواف مزار فايض االنوار امام عالى مقدار على بن موسى الرضا سالم الّله عليهما مشرف 
گرديد و از آنجا بفضاء راحت افزاى رادكان شتافت و روزى چند در آن مرغزار جنت آثار قبه 

بارگاه باوج مهر و ماه افراشته مسرعان باطراف اقطار بالد و امصار ارسال داشت و باحضار حكام و 
اشراف و اعيان بلدان فرمان داد و بعد از اجتماع خاليق تختى مجسم از طالء احمر منصوب ساخته 
سلطان ملكشاه را گفت كه آن سرير را بعز وجود بياراست و اشارت عليه صدور يافت كه طبقات 

انام بار ديگر بواليت عهد آن شاه زاده واجب االحترام بيعت كردند و لوازم تهنيت و نثار و پيشكش 



بجاى آوردند و سلطان الپ ارسالن چون ازين مهم فراغت يافت بنيشابور رفته انوار معدلتش بر 
 وجنات احوال ساكنان آن واليت تافت 

 ذكر كيفيت شهادت آن پادشاه صاحب سعادت 

مستخبران اخبار ملوك ذوى االقتدار و مستحفظان آثار سالطين حيرت دثار بر صحايف روزگار و 
اوراق ليل و نهار مرقوم اقالم بالغت شعار گردانيده اند كه سلطان الپ ارسالن در اواخر ايام سلطنت 

 و كامرانى بعزم كشورگيرى و گيتى ستانى متوجه ماوراء
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النهر گشت و چون كنار آب آمويه از يمن مقدم همايونش بر تبت از سپهر برين درگذشت فى 
شهور سنه خمس و ستين و اربعمائه عساكر نصرت عطيه قلعه بزرم را كه بر كنار آب واقع بود فتح 
كردند و يوسف نامى را كه كوتوال آن حصار بود بنظر سلطان ستوده خصال آوردند الپ ارسالن 

از وى استفسار احوال نموده يوسف بسخنان پريشان متكلم شد و از موقف جالل م حكم الزم 
االمتثال بقتل آن متهور صادر گشت و محصالن قصد كردند كه او را از بارگاه عالم پناه بيرون برند 

يوسف خود را از دست ايشان خالص ساخته كاردى از ساق موزه بيرون كشيد و بجانب سلطان 
دويد حجاب و يساوالن خواستند كه گرك صفت چنگ در يوسف زنند اما آن عزيز مصر معدلت 

ايشانرا منع فرمود و بنابر اعتمادى كه بر تير انداختن خويش داشت تير در كمان نهاده بطرف 
يوسف انداخت و تير جناب سلطانى كه پيوسته بر هدف مراد آمدى بتقدير سبحانى در آنروز خطا 

شد و يوسف خود را بالپ ارسالن رسانيد و بزخم كاردى جان گزاى آن پادشاه عاليجاهرا بدرجه 
شهادت رسانيد و قرب دو هزار غالم كه در آن زمان بر آستان سلطنت آشيان ايستاده بودند متفرق 

گشته يوسف كوتوال كارد در دست ميدويد و ميخواست كه جان بتك پا بيرون برد كه ناگاه 
جامع فراش سر آن منكوب را بزخم ميخ كوب پريشان ساخت از جمله افاضل جهان ابو بكر عتيق 

بن محمد الهروى مشهور بسورآبادى معاصر سلطان الپ ارسالن بود و در ايام دولت او تفسيرى 
بلغت فارسى تاليف نمود و ديگرى از اعيان زمان الپ ارسالن ابو على حسان بن سعيد است و او 

رئيس مرو رود بود و بصفت علو همت و وفور بذل و سخاوت اتصاف داشت و پيوسته بذر بذل و 
احسان در اراضى قلوب اهل خراسان ميكاشت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه حسان بن 



سعيد در هرسال هزار كس را جامه مى پوشانيد و او در شهور سنه ثالث و ستين و اربعمائه كسوت 
 ممات پوشيد

 ذكر سلطان معز الدين ملكشاه بن عضد الدين الپ ارسالن 

بعد از شهادت سلطان الپ ارسالن بواسطه حسن اهتمام خواجه نظام الملك حسن طوسى امرا و 
اركان دولت سلجوقى بر سلطنت سلطان ملكشاه اتفاق كردند و او را باعزاز و احترام هرچه تمامتر 

بر سرير جهاندارى نشاندند و مراسم اطاعت و چاكرى بجاى آوردند و خليفه بغداد ملكشاه را 
جالل الدوله يمين امير المؤمنين لقب داد و جهة او خلع فاخره و منشور ايالت فرستاد و سلطان 

ملكشاه پادشاهى فرخنده سيرت پاكيزه سريرت بود و در ايام دولت خود در غايت عدالت سلوك 
مينمود و پيوسته در آبادانى بالد و قالع و نزاهت باغات و بقاع سعى و اهتمام مبذول ميداشت و 

همواره همت عالى نهمت بر ترفيه حال علما و فضال و افزونى وظايف فصحا و شعرا ميگماشت و 
بامر صيد و شكار شعف بسيار اظهار ميكرد و در اكثر اوقات در اطراف بالد و امصار مراسم آنكار 

بجاى مى آورد و بعدد هرصيدى كه بضرب دست او از پاى درمى افتاد يكدينار صدقه ميداد و 
 همچنين بسير در اقطار آفاق بغايت راغب بود چنانچه در مدت سلطنت دو
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نوبت از انطاكيه شام تا اوزكند سير فرمود و دايم االوقات در سفر و حضر چهل و هفت هزار سوار 
جالدت آثار در مالزمتش بسر ميبردند و مانند عرض كه الزم جوهر است در هيچ وقتى از درگاه 
عالم پناهش هجران اختيار نميكردند و سلطان ملكشاه در ايام سلطنت خويش پايه قدر و منزلت 

بيگانه و خويش را بلند گردانيده مملكت روم را بداود بن سليمان بن قتلمسش بن اسرائيل ارزانى 
داشت و كرمانرا بسلطان قاورد بن چغر بيك و بعضى از بالد شام را ببرادر خود تتش و خوارزم را 
بنوشتكين غرچه و حلب را بقسيم الدوله آقسنقر و موصل را بچكرمش و حصن كنيفى را بارتق و 

ماردين را بآقتيمور و فارس را بركن الدوله خمارتكين و سالهاى بسيار حكومت آن واليات و 
امصار بر آن جماعت و اوالد و احفاد ايشان مسلم بود و مدت مديد هيچكس آن منصب را از 

ايشان انتزاع نتوانست نمود تاريخ جاللى كه تا غايت در تواريخ و تقاويم مرقوم ميگردانند منسوب 
بسلطان جالل الدوله ملكشاه است و معزى شاعر نيز بروايتى خود را بآن پادشاه عزت پناه نسبت 



نموده معزى تخلص ميكرد وفات سلطان ملكشاه در شوال سنه خمس و ثمانين و اربعمائه در دار 
السالم بغداد اتفاق افتاد و امرا و اعيان جسد او را باصفهان كه دار الملكش بود برده مدفون ساختند 
اوقات حياتش سى و هشت سال بود و زمان سلطنتش بيست سال وزارت سلطان ملكشاه تعلق بوزير 

پدرش خواجه نظام الملك ميداشت اما در اواخر ايام زندگانى ازو رنجيده تاج الملك ابو الغنايم 
 رايت وزارت برافراشت 

گفتار در بيان مجملى از وقايع زمان جهانبانى ملكشاه و ذكر سبب رنجش او از وزير صائب تدبير 
 عاليجاه 

در اوايل ايام دولت سلطان ملكشاه عمش قاورد بن چغر بيك كه والى مملكت كرمان بود سپاه 
رزم خواه فراهم آورده در وادى مخالفت سلوك نمود و سلطان با لشكريان خراسان متوجه عراق 

گشته در حدود كرخ ميان او و قاورد نبرد اتفاق افتاد و مدت مقابله و مقاتله سه روز امتداد يافته در 
 رياح  و ما النَّصرُ إِلَّا منْ عنْد اللَّه*آن ايام بسيارى از هرطرف سر بباد فنا داد و عاقبت از مهب 

نصرت بر شقه رايت سلطان ملكشاه وزيد و قاورد در سرپنجه تقدير اسير شده مقيد و محبوس 
گرديد امرا و اركان دولت چون مانند قاورد دشمنى را بذل اسيرى گرفتار ساخته بودند در باب 

تزايد مرسوم و علوفه با خواجه نظام الملك سخن گفتند و بزبان آوردند كه اگر سلطان در 
تضاعف انعام و مقررى ما طريق اهمال مسلوك دارد سعادت قاورد باد و خواجه آغاز ماليمت 

نموده گفت امشب ملتمسات شما را بعرض سلطان رسانم و علوفات شما را برطبق مدعا زياده 
گردانم و چون خواجه سخن امرا و اعيان را معروض داشت همان شب قاورد مسموم شده عزم 

ملك آخرت كرد و روز ديگر طالبان سيم و زر جهة تقاضاء نزد خواجه رفتند خواجه فرمود كه 
سلطان در شب گذشته از غم عم خويش كه در محبس نگين زهرآلوده مكيده و مرده بغايت 

 محزون بود
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بنابرآن مصلحت ننمود كه سخن شما را عرض كنم معذور داريد امرا كه اين سخن شنيدند متوهم 
شده دم دركشيدند و ديگر از آن باب هيچ نگفتند و در سنه سبع و ستين و اربعمائه امير عز الدوله 

محمود بن نصر بن صالح الكالبى كه مدت ده سال بحكم عباسيه در حلب حاكم بود و بصفت 



سخاوت و شجاعت اتصاف داشت وفات يافت و پسرش نصر قايم مقام شد و نصر بعد از آنكه 
يكسال حكومت كرد بر دست بعضى از اتراك كشته گشت و در آن اوان كه خبر فوت عز الدوله 

بسمع سلطان ملكشاه رسيد برادر خويش تتش را بتسخير بالد شام نامزد فرمود و تتش بدانصوب 
شتافته بفتح بالد و امصار قيام مينمود تا در سنه احدى و سبعين و اربعمائه بلده حلب و دمشق را فتح 

فرمود و هم درين سال سلطان ملكشاه تسخير سمرقند را پيش نهاد همت ساخته حاكم آن ديار 
سليمان خان در شهر متحصن شد و سپاه منصور قهرا قسرا سمرقند را گرفته و سليمان خان را 

بدست آورده پياده پيش اسب پادشاه رسانيدند تا رخ بر خاك نهاد و سلطان او را مقيد باصفهان 
فرستاد منقول است كه در وقت مراجعت از ماوراء النهر خواجه نظام الملك اجرت مالحان 

جيحون را بر مال انطاكيه شام نوشت و مالحان برسم دادخواهان نزد سلطان رفته كيفيت حال 
عرضه داشت كردند پادشاه از وزير پرسيد كه حكمت درين امر چيست خواجه جواب داد كه 
خواستم كه بعد از ما سالها از بسطت مملكت سلطان بازگويند و ملكشاهرا اين معنى مستحسن 

نموده نظام الملك بروات مالحان را بزر نقد بخريد و هم درين سفر سلطان بحر و بر تركان خاتون 
بنت طمغاج خان بن بوغرا خان را بحباله نكاح درآورد و در سنه تسع و سبعين و اربعمائه سلطان 

ملكشاه از اصفهان متوجه شام شد و تنش از صولت برادر بترسيد و منهزم گرديد و سلطان 
روزى چند در آن مملكت بسر برده بدار السالم بغداد شتافت و در بيست و پنجم رجب سنه 

مذكوره در موضع سنجار حضرت آفريدگار سلطان ملكشاهرا پسرى ارزانى داشته آن مولود 
عاقبت محمود موسوم بسنجر گشت و در سنه احدى و ثمانين و اربعمائه سلطان ملكشاه بجهة 

گذاردن حج اسالم بمكه مباركه رفت و در آن راه خير موفور ازو صدور يافت و خراجاتى كه از 
حاجيان ميستاندند برانداخته در باديه رباطها و بركها ساخت در تاريخ گزيده مسطور است كه در 

نوبت دوم كه سلطان ملكشاه در ممالك خويش سير ميفرمود قيصر روم بخيال تسخير بالد اسالم از 
دار الملك خود در حركت آمد و سلطان ملكشاه بمقابله و مقاتله روميان متوجه شده چون هردو 
پادشاه در برابر يكديگر نزول كردند روزى سلطان با اندك نفرى از غالمان خاص از اردو بيرون 
رفته بشكار اشتغال نمود در آن اثنا فوجى از سپاه روم او را شكارى وار در ميان گرفتند و دستگير 
كردند و سلطان غالمانرا گفت زينهار مرا تعظيم مكنيد و يكى از خيل خود شمريد و از مالزمان 

موكب سلطانى شخصى گريخته اينخبر بخواجه نظام الملك رسانيد و خواجه همت عالى نهمت بر 



تخليص سلطان گماشته شب هنگام بعضى از مردم معتمد را بر در سراپرده فرود آورد و آوازه 
 درانداخت كه سلطان از شكار بازآمد و ديگر روز برسم رسالت پيش ملك روم رفته قيصر
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از وى التماس مصالحه نمود و خواجه اينمعنى را قبول فرمود و قيصر در اثناء گفت و شنيد بر زبان 
آورد كه جمعى از مردم شما بر دست لشكريان گرفتار شده اند خواجه جوابداد كه در اردوى ما 

اينخبر نبود ظاهرا مجهولى چندند قيصر اسيرانرا طلبيده بخواجه سپرد و خواجه نظام الملك در آن 
مجلس ايشانرا بسخنان درشت رنجانيده بطرف اردوى خود روان گشت و چون مقدارى مسافت 

طى نمود از اسب پياده شده ركاب پادشاه را ببوسيد و رخ بر خاك سوده از بى ادبى كه بجهة 
مصلحت ازو صدور يافته بود عذر خواست و سلطان آن وزير صايب تدبير را نوازشها كرده بسپاه 
خويش پيوست و بعد از آن ميان ملكشاه و قيصر مهم باستعمال شمشير و خنجر منجر شده ملك 
روم شكست يافته اسير گشت و چون او را ببارگاه ملكشاه درآوردند پادشاه را بشناخت و گفت 

اگر پادشاهى مرا ببخش و اگر بازرگانى بفروش و اگر قصابى بكش ملكشاه گفت پادشاهم و 
قيصر را يراق داده بجانب روم فرستاد و همدر آن نزديكى قيصر فوت شد و سلطان ايالت آن 

مملكت را بسليمان بن قيلمش بن اسرائيل ارزانى داشت نقلست كه در اواخر ايام دولت سلطان 
ملكشاه ميان تركان خاتون بنت طغماج و خواجه نظام الملك غبار كدورت و نزاع در هيجان آمد 

زيرا كه تركان خاتون ميخواست كه پسرش محمود با وجود صغر سن وليعهد باشد و سلطان را 
خواجه بر آن ميداشت كه بركيارق را بواليت عهد تعيين نمايد بنابرين تركان در خلوت تقريبات 

انگيخته زبان بغيبت خواجه نظام الملك ميگشاد و محاسن اعمال آنخواجه ستوده خصال را در 
لباس ناخوشى فرامينمود از جمله روزى گفت كه نظام الملك دوازده پسر دارد كه ايشانرا مانند 

ائمه اثنى عشر در نظر معشر بشر عزيز گردانيده و حكومت و منفعت ممالك را بريشان بخش كرده 
و ابواب منافع خواص و مقربانرا مسدود ساخته از شنيدن امثال اين مقاالت مزاج سلطان نسبت بآن 

وزير عاليشأن متغير گشت و روزى بخواجه پيغام فرستاد كه اگر ترا در ملك با ما شركتى است باز 
نماى و اال از چه جهة بى حكم و فرمان ما اوالد خود را بايالت واليات نامزد كرده و بر سبيل 

استقالل در سرانجام امور ملك و مال دخل ميكنى اگر من بعد ترك اين طريقه ندهى بفرمايم تا 
دستار از سر و دوات از پيش دست تو بردارند خواجه جوابداد كه كارپردازان قضا و قدر دستار و 



دوات مرا با تاج و تخت تو درهم بسته اند و استقامت اين چهار جنس مختلف با يكديگر منوط و 
متعلق ساخته ناقالن جهة خاطر تركان كلمات موحش برين افزوده بعرض سلطان رسانيدند و 
سلطان از جواب خواجه در غضب شده فرمان داد كه تاج الملك ابو الغنايم قمى كه صاحب 

ديوان تركان خاتون بود و با نظام الملك در غايت عداوت زندگانى مينمود تحقيق مهمات خواجه 
كند و مقارن اينحال سلطان ملكشاه از اصفهان بصوب بغداد در حركت آمده خواجه نظام الملك 

نيز از عقب روان شد و چون بنهاوند رسيد يكى از فدائيان حسن صباح كه او را ابو طاهر اوانى 
ميگفتند باشارت حسن و استصواب تاج الملك در ماه رمضان سنه خمس و ثمانين و اربعمائه 

 كاردى بخواجه رسانيد و روز ديگر آن وزير عالى گهر بروضه رضوان 
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خراميد جسد آنجناب را باصفهان برده بخاك سپردند و اين اول خونى بود كه رفيقان مالحده 
كردند نقلست كه نظام الملك بعد از خوردن زخم كارد اين قطعه در سلك نظم كشيد و نزد 

 سلطان روان گردانيد قطعه 
 يك چند باقبال تو اى شاه جهان دار

 
 گرد ستم از چهره ايام ستردم 

 طغراى نكونامى و منشور سعادت 
 

 پيش ملك العرش بتوقيع تو بردم 

 آمد ز قضا مدت عمرم نود و سه 
 

 و اندر سفر از ضربت يك كارد بمردم 

 بگذاشتم آنخدمت ديرينه بفرزند
 

 او را بخدا و بخداوند سپردم 

    

 ذكر انتقال سلطان ملكشاه بن الپ ارسالن از جهان گذران 

در كتب معتبره مسطور است كه سلطان ملكشاه بعد از عزل خواجه نظام الملك و نصب تاج 
الملك ابو الغنايم از اصفهان بجانب بغداد نهضت نمود و در بيست و چهارم رمضان سنه خمس و 

ثمانين و اربعمائه بدار السالم رسيده از آنجا بعزم صيد و شكار سوار شد و در سيوم شوال در 
شكارگاه بمرضى صعب مبتال گشته معاودت نمود و فصد كرده خون كمتر برداشت بنابرآن مرض 



سمت ازدياد پذيرفت و در منصف همان ماه راه سفر آخرت پيش گرفت و اينواقعه بعد از شهادت 
 خواجه نظام الملك بهژده روز روى نمود و معزى شاعر اين قطعه در باب نظم فرموده قطعه 

رفت در يك مه بفردوس برين دستور 
  پير

 شاه برنا از پى او رفت در ماه دگر

كرد ناگه قهر يزدان عجز سلطان 
  آشكار

 قهر يزدانى به بين و عجز سلطانى نگر

   
و بنابر آنكه سلطان ملكشاه در اواخر ايام حيات خواجه نظام الملك را كه ابو على كنيت داشت 

عزل كرده منصب وزارت را بتاج المك ابو الغنايم عنايت فرمود و شرف الملك ابو سعد كاتب را 
بمجد الملك ابو الفضل قمى بدل نمود و منصب كمال الدوله ابو رضاء عارض را بسديد الدوله ابو 

المعالى داد و اين تغيير و تبديل بر وى مبارك نيامد ابو المعالى نحاس اين قطعه در سلك انشا 
 كشيد كه قطعه 

 ز بو على بدو از بو رضاء و از بو سعد
 

 شها كه شير به پيش تو همچو ميش آمد

 در آن زمانه ز هرچه آمدى بخدمت تو
 

 مبشر ظفر و فتح نامه بيش آمد

 ز بو الغنايم و بو الفضل و بو المعالى باز
 

 زمين مملكتت را نبات نيش آمد

گر از نظام و كمال و شرف تو سير 
  شدى 

ز تاج و مجد و سديدت نگر چه پيش 
 آمد

   
 

 ذكر خواجه نظام الملك ابو على حسن طوسى 

باتفاق اكثر ارباب اخبار پدر بزرگوار آنخواجه عالى مقدار موسوم بعلى بن اسحق الطوسى بوده اما 
صاحب جامع التواريخ جاللى گويد كه والد خواجه نظام الملك محمد نام داشته و راقم حروف 

تتبع جمهور مورخين كرده معروض ميدارد كه على بن اسحق طوسى يكى از عمال ديوان 



سلجوقيان بود و بوفور جود و سخاوت و فرط كرم و مروت از امثال و اقتران ممتاز و مستثنى 
 مينمود و چون جهان بينش بطلعت جهان آراى آن جهان دانش و بينش روشنى 
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پذيرفت همگى همت بر تربيت او مقصور گردانيد و در مبادى سن رشد و تميز آن ولد ارشد را 
بمؤدب مناسب سپرد و نظام الملك در يازده سالگى از حفظ كالم الّله فارغ گشت آنگاه بخدمت 

علما و فضال مبادرت نموده بتحصيل كماالت و اكتساب فضايل مشغولى فرمود و بعد از تكميل 
اقسام فضل و هنر بغربت افتاده با اهل سياق و ارباب قلم درآميخت و در آن فن نيز قصب السبق از 

امثال و اقران درربود آنگاه چندگاه با ابن شاذان عميد بلخى روزگار گذرانيد و عميد هروقت 
گمان ميبرد كه خواجه را از امتعه دنيويه چيزى جمع گشته ميگفت حسن فربه شده و هرچه داشت 

از وى ميستاند و چون اينحركت ناپسند كه شيوه لئيمانست چند نوبت از ابن شاذان سر برزد خواجه 
نظام الملك از صحبتش متنفر گشته بمرو گريخت و عز بساطبوسى چغر بيك سلجوقى حاصل 

كرده شمه از احوال خود معروض داشت و چغر بيك را حسن تقرير نظام الملك دلپذير افتاده و 
در ناصيه او آثار دولت و اقبال مشاهده نموده خواجه را بالپ ارسالن سپرد و گفت بايد كه اين 

شخص كاتب و مشير و صاحب تدبير مهمات تو باشد و مقارن آنحال عرضه داشتى از ابن شاذان 
بنظر چغر بيك رسيد مضمون آنكه درينوال نويسنده بلخ گريخته است و بخدمت پيوسته و مهام 

اين واليت معطل و مهمل مانده اگر راى عالى اقتضا فرمايد او را بازگردانند چغر بيك فرمود كه 
نظام الملك پيش الپ ارسالن ميباشد ابن شاذان را با او سخن بايد گفت الجرم قاصد عميد بلخى 
بى نيل مقصود مراجعت نمود از انوشيروان بن خالد مرويست كه گفت من از لفظ مبارك خواجه 

نظام الملك شنودم كه فرمود كه در بدايت حال بنابر امرى كه در تفصيل آن فايده مقصور نبود 
محصالن مرا از جائى بجائى ميبردند و من بر اسب الغر بدرفتار سوار بودم و از غايت پريشانى و 

بى سامانى روز روشن در چشم من حكم شب تاريك داشت و در كمال حزن و مالل قطع مسافت 
ميكردم كه ناگاه در آن صحرا شخصى كه بر اسب فربه راهوار سوار بود پيش آمد و چون نزديك 
بمن رسيد گفت اى حسن ميخواهى كه اسب خود را با اسب تو بدل كنم گفتم اى جوان چه محل 

تمسخر و استهزاست گفت و الّله كه هزل نميكنم و على الفور پياده شده زين بگردانيد و مرا بر 
اسب خود سوار كرد و خود بر اسبم نشست و از نظرم غايب گشت و چون من و موكالن او را 



نمى شناختيم همه در تعجب افتاديم و من در ايام اختيار چشم ميداشتم كه آن شخص را بازيافته 
عذرخواهى كنم اما ديگر هرگز بنظرم درنيامد روايتست كه قبل از آنكه خواجه نظام الملك در 

امور وزارت دخل نمايد سلطان الپ ارسالن را سفرى پيش آمد و مقرر شد كه خواجه در آن 
يورش مالزم باشد و حال آنكه او را در آن وقت دستگاهى نبود كه يراق سفر نمايد الجرم در 

تفكر افتاد و در آن انديشه وضو ساخته بمسجدى كه بر در سرايش بود رفت و بعرض نياز بر در 
كريم بنده نواز مشغول گشت ناگاه نابينائى بدان بقعه درآمد و گفت درين مسجد كيست خواجه 

جواب نداد و نابينا بعصا گرد مسجد برآمده احتياط بجاى آورد و چون او را مطلقا محسوس نشد 
 كه كسى در مسجد است بمحراب رفته زمين را بشكافت و كوزه مملو از تنكجات مسكو كه 
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بيرون آورد و زرها را فروريخت و لحظه بآن بازى كرده چند درم ديگر بآن منضم ساخت و باز 
همه را در كوزه انداخته همانجا بخاك سپرد و چون نابينا از مسجد بيرون رفت خواجه بفراغ بال 

آن زرها را برداشته در بهاء اسباب سفر خرج نمود و در خدمت سلطان روان شد و بعد از آنكه 
بمرتبه بلند وزارت رسيد روزى با كوكبه عظيم در بازار ميراند ناگاه نظرش بر آن نابينا افتاده او را 

بشناخت و بيكى از مالزمان گفت اين اعمى را بوثاق من رسانيده نگاه دار و چون خواجه بخانه 
رفت نابينا را پيش خود طلبيده آهسته بوى گفت كه آن كوزه زر را كه در محراب فالن مسجد 

مدفون ساخته بودى و گم شد بازيافتى نابينا دست دراز كرده دامن خواجه بگرفت و گفت يافتم 
خواجه فرمود كه اين چه سخن است كه ميگوئى نابينا گفت تا وجوه مفقود گشته بهيچكس 

نگفته ام و اكنون كه از خواجه اين لفظ شنودم دانستم كه كيفيت حال چيست خواجه در خنده 
افتاده فرمود تا اضعف آن زر باعمى دادند و ايضا قريه معموره از متملكات خويش بوى بخشيد 

خواجه نظام الملك در وصاياء خويش آورده است كه در آن اوان كه سلطان ملكشاه مخدره از 
مخدرات المقتدى بالّله را خطبه فرمود و خليفه آن مواصلت و مصاهرت را قبول نمود از موقف 

خالفت فرمان واجب االذعان صدور يافت كه روز عقد بايد كه جميع اكابر و اشراف كه در 
اطراف و اكناف بالد عجم و عرب باشند در بغداد مجتمع شوند پس بتمامى ممالك محروسه از 

مكه معظمه و مدينه مكرمه و بالد شام و روم و فارس و عراق و خراسان و ماوراء النهر و تركستان 
ايلچيان رفتند و اعيان آن بلدانرا ببغداد احضار كردند جانب غربى بغداد مخيم سلطان بود و طرف 



شرقى مسكن خليفه و چون رسم تراكمه چنانست كه كسان داماد در وقت خطبه والدين عروس را 
خضوع و خشوع نمايند در روزى كه جهة عقد ساعت اختيار كرده بودند سلطان ملكشاه حكم 
فرمود كه مجموع اكابر عالم و اعاظم ديار عرب و عجم براى رضاى خاطر المقتدى بالّله پياده 
متوجه دار الخالفه شوند و خليفه ازين معنى وقوف يافته در محلى كه اشراف و بزرگان روان 

شدند كسى را باستقبال فرستاد و پيغام داد كه نظام الملك سواره و ساير اكابر پياده بدار الخالفه 
آيند آنگاه من بر اسب مراد سوار گشته جميع اعيان جهان پياده در ركاب من روان شدند و چون 

بسده خالفت رسيدم مسندى در غايت عظمت و زيب و زينت نهاده مرا بر آن نشاندند و بزرگان و 
متعينان بر يمين و يسار من قرار گرفتند و بعدد هركسى از سادات و علما و عظما خلعتى از دار 

الخالفه بيرون آوردند و خلعت من مطرز بود باين طراز كه باسم الوزير العالم العادل نظام الملك 
رضى امير المؤمنين و از ابتداء ظهور اسالم تا آن غايت كسى را از وزراء بامير المؤمنين منسوب 

نگردانيده بودند غرض از شرح اين حال آنكه شيطان در آن زمان در نفس من تهييج تعظيم و 
تكريم ميكرد و من در بيوفائى و كم بقائى دنيا تأمل مى نمودم و عجز و ضعف خود با وجود چنان 

دولتى مشاهده ميكردم و يقين ميدانستم كه آن مرتبه و امثال آن صد هزار درجه بيك تب و صداع 
 مى نشيند و كلمه ال حول و ال قوة اال بالّله بر زبان ميراندم و چون از عتبه خالفت باز
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گشتم و شب درآمد بخواب ديدم كه همان مسند بر مقامى بس رفيع بود و من بر آن نشسته و همان 
خلعت پوشيده اما از تنهائى خوف و وحشتى تمام داشتم ناگاه شخصى بشكل زشت و لقاى كريه 
و بوى بد پيدا شده نزديك من بنشست چنانچه از رايحه منكر او متوهم گشتم كه هالك شوم و 

متعاقب ديگرى بصد كراهت و ردائت آن پديد آمد و بر همان مسند قرار گرفت و همچنين از 
عقب يكديگر مردم عفريت منظر هريك از ديگرى قبيح تر مى آمدند و مى نشستند تا جاى بر من 

مضيق شده نزديك بآن رسيد كه از مسند نگونسار كردم و از روايح ناخوش ايشان روح از بدن من 
مفارقت كند از غايت اضطراب بيدار گشتم و خدايرا شكرها كردم و بامداد تصدقها نمودم و اين 

حال با هيچكس نگفتم شب ديگر بعينه همان واقعه ديدم و اين كرت چنان مضطرب شدم كه لرزه 
بر اعضاء من افتاد بمثابه اى كه اگر بيدار نمى گرديدم بيم آن بود كه بخواب ابدى روم و شب سيوم 

 تا نزديك صبح از وهم سلطان منام پيرامن سرادقات ديده من نگشت و در آخر شب مصراع 



 دلم ز درد سبك شد سرم ز خواب گران 

و چون چشم گرم كردم باز همان جماعت بدهيأت را ديدم كه آمدند و بنشستند و نزديك بآن 
رسيد كه از تنفر صحبت ايشان نفس من منقطع گردد و در آن حال طايفه خوبروى خوشبوى و 

نورانى طلعت روحانى هيأت پيدا شدند و چون يكنفر ازين جماعت آمدى و بر من سالم كردى و 
بنشستى يكتن از آن زمره نامقبول غايب گشتى تا تمامى طبقه اولى نابود شدند و از مجالست فرقه 
ثانيه راحتى يافتم كه زبان بيان از توصيف آن قاصر است در آن اثنا پرسيدم كه شما چه كسانيد و 
آن گروه چه نوع مردم بودند جواب دادند كه ما اخالق حميده توئيم و آن طايفه اوصاف ذميمه 

تو مدت مقاربت ما و مقارنت ايشان غايت و نهايت ندارد چه قرب ايشان با تو مؤيد خواهد بود و 
اقتران ما مخلد اگر طاقت مجالست آن جمع دارى ما را بگذار و اگر ميل همنشينى ما دامن گير 
تست ترك ايشان كن بالجمله از مكالمه و محاوره فرقه ثانيه بهجت و لذتى يافتم كه شرح آن 

نتوان كرد و هرگز حالتى ناماليمتر از آن مشاهده ننمودم كه مرا بيدار ساختند و خواجه در ذيل 
اين حكايت نوشته كه پس سزاوار آنست كه خداوند اين مسند يعنى منصب وزارت اكتساب سير 
مرضيه را از لوازم داند و اجتناب از اعمال سيئه بر خود واجب گرداند يكى از فضالء زمان سلطان 

ملكشاه حكايت كرده است كه در آن زمان كه سلطان در بغداد بود بر خاطر عاطر خواجه نظام 
الملك انديشه گذاردن حج اسالم و طواف روضه مقدسه خير االنام عليه الصلوة و السالم استيال 

يافته بمبالغه تمام از سلطان دستورى خواست و سلطان رخصت فرموده خدام خواجه عاليمقام 
احمال و اثقال آنجناب را بجانب غربى دار السالم كشيدند و آن موضع روزى چند مضرب خيام 

وزير آصف احتشام گشت و من نوبتى بمالزمت خواجه شتافته چون نزديك بآستان واليت آشيان 
رسيدم شخصى كه سيماى صلحاء داشت با من مالقات نموده رقعه بمن داد و گفت اين امانتى 

است از وزير لطف كرده بدو رسان و من آن كاغذپاره را گرفته بخيمه خواجه درآمدم و بى آنكه 
 مطالعه 
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نمايم بدست خواجه دادم خواجه نظر بر آن رقعه انداخته آغاز گريستن كرد و گريه خواجه 
آنمقدار امتداد يافت كه من از ايصال آن نوشته پشيمان شدم و چون اشك از چشم خواجه 

بازايستاد مرا گفت صاحب اين رقعه را بمجلس درآورد و من فى الحال بطلب آنشخص از خيمه 



بيرون آمدم فاما هرچند او را جستم نيافتم تا بالضرورة بازگشتم و از عدم وجدان درويش خواجه 
را اعالم نموده بعد از آن نظام الملك رقعه را بمن نمود و در آن مرقوم بود كه دوش حضرت 

رسول صلى الّله عليه و آله و سلم را بخواب ديدم كه فرمود نزد حسن رو و با او بگوى كه حج تو 
هم اينجاست بمكه چرا ميروى نه من ترا گفته ام كه بر درگاه اين ترك مالزم باش و مطالب ارباب 

حاجات را بانجاح و اسعاف مقرون گردان و بفرياد درماندگان امت رس را وى گويد كه خواجه 
بدين سبب فسخ عزيمت حج كرده بمن گفت كه هرگاه صاحب اين خواب را به بينى البته او را 
بمن رسانى و من بعد از مدتى آن شخص را يافته گفتم وزير مشتاق لقاى تست اگر رنجه شوى 

غايت لطف باشد جواب داد كه وزير را امانتى نزد من بود بوى رسانيدم بعد ازين مرا با او و او را 
با من هيچ مهمى نيست سديد الدين محمد بخارى در مؤلف خود آورده است كه خواجه نظام 

الملك در هراة و بغداد و بصره و اصفهان و ديگر بلدان بقاع خير و ابواب بر طرح انداخته باتمام 
رسانيد و از آنجمله در بغداد مدرسه ساخت كه آنرا نظاميه ميگفتند و آن مدرسه شريفه در غايت 
يمن و بركت بود چه هيچكس از طلبه در آن بقعه تحصيل ننمود كه از فنون علوم بهره ور نگشت 

و بسيارى از اعاظم علماء در آن مدرسه ساكن گشته بدرس و افاده قيام فرمودند مثل حجة االسالم 
غزالى و ابو اسحق شيرازى منقولست كه چون خواجه از عمارت نظاميه فراعت يافت كتابخانه را 
بشيخ ابو زكرياء خطيب تبريزى سپرد و او هرشب بشرب شراب و مصاحبت احباب قيام و اقدام 
مينمود دربان مدرسه نوبتى شمه ازين معنى بعرض خواجه رسانيد و آنجناب جواب داد كه مرا 

بشيخ ابو زكريا اعتقاد بسيار است و هرگز اين سخن درباره او باور ندارم اما دغدغه در خاطر 
عاطرش پيدا شد و در شبى از شبها تنها بمدرسه رفته و بر بام كتابخانه شتافته از روزن مشاهده حال 

شيخ ابو زكريا نمود و آنچه شنيده بود بعين اليقين مالحظه فرمود و فى الحال بمنزل شريف 
بازگشته روز ديگر وقفيه را طلب داشت و وظيفه شيخ ابو زكريا را مضاعف گردانيد و بروات 

نوشته يكى از نواب را فرمود كه اين براتها را نزد شيخ برده سالم من بايشان رسان و بگو كه نظام 
الملك ميگويد بخدا سوگند كه من در ابتدا نمى دانستم كه آن جناب را از اينگونه اخراجات 

ضروريه واقع ميشود و اال در آن زمان كه تعيين وظايف مينمودم باين محقر وظيفه كه در وقفيه بنام 
شيخ قلمى شده رضا نميدادم و چون فرستاده خواجه اين پيغامرا بشيخ ابو زكريا رسانيد شيخ 

دانست كه وزير بر اسرار نهانى او وقوف يافته است الجرم خجل و منفعل شده دست در دامان 



توبه و استغفار زد و مدت العمر پيرامن شرب خمر و ساير منهيات نگشت در روضة الصفا مسطور 
 است كه در زمان خالفت الناصر لدين الّله بعضى از مردم نمام بعرض خليفه 
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انام رسانيدند كه طلبه مدرسه نظاميه همواره مرتكب نامشروعات ميشوند و اكثر اوقات خود را 
بصحبت جوانان ساده عذار مصروف مى دارند و خليفه از جواب اين سخن اعراض كرده بخاطر 
گذرانيد كه بنفس خويش طلبه نظاميه را امتحان نمايد و چون در آن اوان از بيم خنجر فدائيان 

خلفا خود را بمردم نمينمودند و كسى ايشانرا نمى شناخت ناصر كه بغايت صبيح الوجه بود روزى 
بوقت استوا جامهاء سفيد موصلى پوشيده تنها بآن مدرسه رفت و در صحن آن بقعه در سير آمد 

طالب عالمى را صباحت خدو اعتدال قد ناصر مقبول افتاد و فى الحال از خانه بيرون دويده اظهار 
تعلق و تعشق كرد خليفه چون حقيقت طالب علم را مشاهده نمود پنداشت كه آنچه در باب طلبه 

نظاميه بوى گفته اند راستست الجرم بدار الخالفه بازگشته روز ديگر حكم كرد كه طلبه را از 
مدرسه نظاميه اخراج نمايند و جماعت استربانانرا بجاى ايشان بنشانند بعد از آن باندك زمانى شبى 

ناصر حضرت رسالت مآب را با خواجه نظام الملك در آن مدرسه بخواب ديد و بآداب تمام 
نزديك خير االنام عليه الصلوة و السالم رفته مراسم تحنيت و سالم بتقديم رسانيد و رسول از 

جواب سالم اعراض نموده روى مبارك بطرف ديگر گردانيد و ناصر خود را از آنجانب بنظر انور 
خير البشر رسانيد و همين صورت بوقوع انجاميد و در كرت سيوم ناصر خليفه بزبان تضرع و ابتهال 

معروض داشت كه يا رسول الّله از من چه جريمه صدور يافته كه موافق مزاج همايون نيفتاده 
رسول صلى الّله عليه و آله و سلم فرمود كه تا نظام الملك را از خود راضى نسازى سالم ترا 
جواب نميدهم و بحال تو نمى پردازم آنگاه ناصر نزد خواجه رفته از حقيقت رنجش خاطر او 

استفسار نمود خواجه جواب داد كه من جهة طلبه علوم دينيه مدرسه ساختم تا در آنجا متوطن بوده 
تحصيل نمايند و مثوبات آن سبب علو درجه من شود و تو بواسطه خطائيكه يكى از متوطنان آن 

بقعه مرتكب شده رسم تعليم و تعلم از آن مقام برانداختى و آنرا طويله استران ساختى ناصر با نياز 
وافر بر زبان آورد كه من عهد كردم كه آن مدرسه را برواج و رونق اول برده در اوقاف آن بيفزايم 

و كتابخانه متصل بآن بقعه بنا كرده كتب نفيسه بر آن مكان خجسته وقف نمايم آنگاه خواجه بسر 
رضا آمده حضرت مصطفى ناصر خليفه را در آغوش كشيد و نسبت باو عنايت و مرحمت ظاهر 



گردانيد و چون ناصر از آن حال بحالت يقظه و انتباه آمد همان شب حكم كرد كه استربانان از 
مدرسه نظاميه بيرون روند و فراشان بصفاء آن بقعه روح افزا پردازند و مقتضاء عهدى را كه در 

خواب كرده بود كاربند شده روز ديگر به بناء كتابخانه و وقف كردن كتب نفيسه اشتغال نمود 
 مصراع 

 زهى مراتب خوابى كه به ز بيداريست 

و ايضا در كتاب مذكور مزبور است كه خواجه نظام الملك از غايت غلو خلوص عقيدت در ايام 
دولت غم آخرت بيش از اندوه دنيا داشت بنابرآن روزى بخاطرش رسيد كه در باب حسن معاش 

خود نسبت برعايا و زيردستان محضرى نويسد و آنرا بخطوط مشايخ و اكابر موشح سازد تا آن 
 محضر را با او در قبر نهند و هرچند اين صورت معهود نبود علماء
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دين و سالكان طريق يقين بنابر التماس خواجه اسامى خويش بر آن كاغذ نوشتند و چون آن 
محضر بنظر مدرس نظاميه بغداد شيخ ابو اسحق شيرازى رسيد بر آنجا نوشت كه خير الظلمه حسن 
كتبه ابو اسحق و خواجه توقيع شيخ را بر آن نهج ديده بسيار بگريست و گفت سخن راست آنست 

كه شيخ ابو اسحق در قلم آورده بزرگى بعد از شهادت نظام الملك او را در خواب ديد و از 
كيفيت حالش پرسيد جواب داد كه ايزد تعالى بنابرآن كلمه مطابق واقع كه شيخ ابو اسحق نوشته 

بود بر من رحمت فرمود انتقال آن خواجه ستوده خصال از اين دار مالل بر وجهى كه سابقا مذكور 
شد در ماه رمضان سنه خمس و ثمانين و اربعمائه اتفاق افتاد و حكيم انورى در مرثيه آن جناب 

 اين رباعى را در سلك نظم انتظام داد رباعى 
 حامى جهان ز جور افالك برفت 

 
 بنياد نظام عالم خاك برفت 

 آن زهر زمانه را چو ترياك برفت 
 

 او رفت و سعادت از جهان پاك برفت 

    

 ذكر سلطان ابو المظفر ركن الدين بركيارق قسيم امير المؤمنين 



در چمن دولت آل سلجوق سلطان بركيارق گلى بود در غايت طراوت نفحات استحقاق جهانبانى 
از احوالش فايح و بر سپهر مملكت ملكشاهى اخترى بود در نهايت سعادت انوار استعداد كامرانى 
از افعالش اليح منصب واليت عهد پدر بسعى خواجه عالى گهر نظام الملك تعلق بوى گرفته بود 

الجرم بعد از استماع واقعه سلطان ملكشاه در اصفهان بر تخت حكومت نشسته بسرانجام مهام ملك 
و مال اشتغال نمود و در اوايل ايام ايالت او برادرانش محمود و محمد و اعمامش تتش و ارسالنشاه 

در مقام مخالفت آمده محمود بسبب تقدير بمرض آبله درگذشت و تتش در جنگ بچنك اسار 
گرفتار شده كشته گشت و مهم ارسالن شاه بزخم كارد پسرى تمشيت پذيرفت و مهم محمد بعد 

 از محاربات بسيار بصلح قرار گرفت نظم 

 مخالفان ترا هريكى بنوع دگر
 

 زمانه در ستم آخر الزمان افكند

 يكى بمرد و يكيرا فلك بخنجر تيز
 

 گلو بريد و يكى را ز خانمان افكند

   
وفات بركيارق در جمادى االخرى سنه ثمان و تسعين و اربعمائه روى نمود و اوقات حياتش بيست 

و پنجسال و زمان سلطنتش سيزده سال بود و مؤيد الملك و فخر الملك ابناى نظام الملك در 
 سلك وزراى بركيارق انتظام داشتند و نقش تدبير و كفايت بر لوح خواطر مينگاشتند.

 501، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

گفتار در بيان وقايع ايام پادشاهى سلطان ركن الدين بركيارق و ذكر مخالفتى كه ميان او و برادران 
 واقع شد بارادت قادر مطلق 

سلطان بركيارق بوقت وفات پدر در اصفهان اقامت داشت و چون آنخبر شنود افسر سلطنت بر سر 
نهاده رايت عظمت برافراشت اما تركان بنت طمغاج با پسر خود محمود در بغداد بود و چون از 

تعزيت سلطان ملكشاه بازپرداخت از خليفه التماس نمود كه محمود را قايم مقام پدر گرداند خليفه 
بسبب صغر سن محمود نخست باين امر همداستان نشد و تركان در آن باب مبالغه و الحاح از حد 

اعتدال درگذرانيد و خليفه و اركان دولت او را بايثار درم و دينار بسيار خشنود گردانيد تا نام 
پادشاهى بر محمود اطالق گرداند آنگاه تركان خاتون سرهنگى باصفهان روان ساخت تا سلطان 

بركيارق را بدست آورد و بركيارق بنابر مصلحت وقت بامداد بعضى از غالمان خواجه نظام 



الملك از اصفهان گريخته نزد تكش تكين كه حاكم رى و اتابك او بود رفت و در ساوه بدو 
پيوسته تكش تكين بركيارق را برى برد و صاحب تخت و نگين گردانيد و چون تركان خاتون 
استماع نمود كه عرصه اصفهان از وجود بركيارق خاليست از بغداد بدان بلده رفته محمود را بر 

سرير جهانبانى نشاند و بركيارق بيست هزار سوار فراهم آورده عازم اصفهان گشت و سفرا آغاز 
آمدشد نموده مهم بر مصالحه قرار يافت برين موجب كه تركان پانصد هزار دينار از متروكات 

سلطان ملكشاه تسليم سلطان بركيارق نمايد و او ترك محاصره اصفهان داده بازگردد و بركيارق 
بعد از اخذ آن وجه بطرف همدان رفته تركان خاتون خال بركيارق امير اسمعيل ياقوتى را بوعده 
مناكحت و مواصلت فريب داد تا با سپاه اصفهان روى بحرب بركيارق نهاد و در ماه رمضان سنه 

سته و ثمانين و اربعمائه ميان خال و خواهرزاده قتالى صعب روى نموده اسمعيل اسير و قتيل گشت 
و در شوال همين سال تتش بن الپ ارسالن كه سلطان ملكشاه او را ميل كشيده بود خروج كرده با 
سپاه فراوان قصد بركيارق فرمود و سلطان از مقاتله او محترز گرديده بجانب اصفهان خراميد زيرا 
كه تركان خاتون وفات يافته بود و چون نزديك بدان بلده رسيد محمود رسم استقبال بجاى آورد 
و هردو برادر بمرافقت و موافقت يكديگر بشهر درآمدند و مقارن آن حال اتروملكايك و غيرهما 
از امراء حلقه هوادارى محمود در گوش كشيده بركيارق را محبوس كردند و ميل نمودند كه ميل 

كشند اما پيش از آنكه اين انديشه از حيز قوة بفعل رسد محمود آبله برآورده عزيمت ملك 
آخرت كرد و امرا بقدم اعتذار نزد بركيارق رفته او را بر تخت سلطنت نشاندند و سلطان بركيارق 
همت بر انتظام امور مملكت مقصور داشته زمام امور وزارت را در كف كفايت مؤيد الملك ابو 

 بكر بن نظام الملك نهاد و چون مؤيد الملك چند روزى بتمشيت آن مهم پرداخت 
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برادرش فخر الملك بخدمت بركيارق رسيد و سلطان مؤيد الملك را معزول گردانيده فخر الملك 
را بمرتبه وزارت رسانيد بعد از آن با سپاه فراوان متوجه دفع تتش گشته در صفر سنه ثمان و ثمانين 

و اربعمائه در نواحى همدان ميان ايشان مقاتله اتفاق افتاد و تتش گرفتار شده در قلعه تكريت 
محبوس گشت و هم در آن محبس درگذشت و چون بركيارق از مهم تتش بازپرداخت رايات 

فتح آيات بصوب خراسان برافراخت زيرا كه عم ديگرش ارسالن شاه در آنواليت در طريق 
مخالفت سلوك مينمود و قبل از آنكه بركيارق بخراسان درآمد ارسالنشاه بر دست پسرى كه 



قصد مباشرتش كرده بود بقتل رسيد و بركيارق از مبشر اقبال اين خبر شنيده بر سبيل استعجال 
بخراسان درآمد و بى شايبه دغدغه بر سرير كامرانى نشسته در سنه تسعين و اربعمائه زمام ايالت 

آنواليت را در قبضه اقتدار برادر خود سنجر بن ملكشاه نهاد و عنان مراجعت بجانب عراق انعطاف 
داد نقلست كه در آن اوان كه بركيارق در خراسان اقامت داشت مؤيد الملك معزول در مقام 

هيجان غبار فتنه گشت و باترا كه از جمله بندگان خاص سلطان ملكشاه بمزيد استعداد ممتاز و 
مستثنى بود آغاز اختالط و انبساط كرد و او را بر مخالفت بركيارق باعث شده باترا از عراق عازم 

خراسان گرديد اما در ساوه بزخم كارد يكى از مالحده سفر آخرت اختيار كرد و مؤيد الملك 
بگنجه رفته سلطان محمد بن ملكشاه كه والى آنخطه بود او را منظورنظر عنايت گردانيد و مؤيد 
الملك سلطان محمد را بر مخالفت برادر دلير ساخت تا لشكر فراهم آورده در شوال سنه اثنى و 

تسعين و اربعمائه از گنجه بخيال قتال بيرون آمد و بركيارق نيز متوجه برادر گشته در اثناء راه 
اعاظم امرا قصد قتل مجد الملك قمى كه منصب استيفا داشت نمودند بسبب آنكه مجد الملك 

درصدد كفايت اموال ديوانى شده ابواب منافع مقربان بارگاه سلطانيرا مسدود گردانيده بود و مجد 
الملك چون سيل بال را متوجه خود ديد بكشتى عاطفت بركيارق پناه برد و از امرا گريخته خود را 

در دولت خانه پادشاه انداخت و امرا او را تعاقب نموده در حوالى سرا پرده عالى صف زدند و 
كس نزد بركيارق فرستاده مجد الملك را طلبيدند و سلطان دست رد بر سينه ملتمس ايشان نهاد و 
امراء لواء بى حرمتى برافراختند و بمنزل پادشاه درآمده مجد الملك را پاره پاره كردند و بركيارق 

ازين جهة هراس بيقياس بخود راه داده دامن خيمه برداشت و از راه قهستان بدار الملك رى 
شتافت و سلطان محمد بى ارتكاب كلفت محاربه بر سرير سلطنت متمكن شد و منصب وزارت را 

بمؤيد الملك داد و بركيارق در رى مسرعان باطراف و جوانب قلم رو خود فرستاده باحضار شيران 
بيشه پيكار فرمان فرمود و پس از اجتماع سپاه متوجه سلطان محمد گشته در ماه رجب سنه ثالث و 

تسعين و اربعمائه لشكر هردو برادر تيغ و خنجر در يكديگر نهادند و شحنه بغداد گوهر آئين در 
آن معركه كشته شد و نسيم نصرت و فيروزى بر پرچم علم سلطان محمد وزيد و بركيارق 

بخوزستان گريخته در آن واليت امير اياز غالم سلطان ملكشاه بدو پيوست و بركيارق باز بعراق 
 رفته در جمادى االخرى سنه اربع و تسعين و اربعمائه كرة بعد اخرى ميان برادران 
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مقاتله واقع شد و درين نوبت بركيارق ظفر يافته بحسب تقدير مؤيد الملك اسير گشت و سلطان او 
را محبوس گردانيد و مؤيد الملك در آن محبس همت بر استرضاء خواطر امرا مصروف داشت و 
از مقربان تقبالت كرد تا سلطانرا بر آن آوردند كه رقم عفو بر ورق جرايمش كشيد و او را بوعده 

منصب وزارت مسرور گردانيد در آن اثنا روزى بوقت استوا كه حرارت بر هوا استيال داشت 
طشت دارى بتصور آنكه سلطان در خوابست با ديگرى گفت كه سلجوقيان بغايت مردم 

بى حميت اند و غيرت ندارند شخصى را كه اين همه كفران نعمت از وى صدور يافته و مدتى 
بشآمت عصيان او سلطان از دار الملك دور افتاد اكنون وزير ميسازند و معتمد مى پندارند سلطان از 

شنيدن اينسخنان بى تحمل شده نايره غضب او برافروخت و باحضار مؤيد الملك فرمان داده 
شمشيرى در دست از خرگاه بيرون آمده بيكضربت گردن او را از بار سر سبك ساخت و 

طشت دار را گفت ديدى كه غيرت و حميت سلجوقيان در چه درجه است و بعد از وقايع مذكوره 
دو سه نوبت ديگر ميان سلطان بركيارق و سلطان محمد قتال و جدال دست داده در جمادى 

االخرى سنه سته و تسعين و اربعمائه منازعت بمصالحت مبدل گشت مقرر آنكه شام و دياربكر و 
آذربايجان و موغان و ارمن و گرجستان از سلطان محمد باشد و ساير ممالك از سلطان بركيارق 

بود و هيچ يك از برادران در قلم رو خود نام ديگرى را در خطبه مذكور نسازند و تا آخر ايام 
حيات بركيارق مبانى مصالحه ممهد بوده انهدام بقواعد آن راه نيافت و در سنه ثمان و تسعين و 

اربعمائه بركيارق در راه بغداد مريض گشته در منزل بروجرد عالم را وداع نمود و منصب 
 واليت عهد را به پسر خود ملكشاه داده امير اياز را باتابكى او تعيين فرمود.

 ذكر سلطان محمد بن ملكشاه 

ابو شجاع غياث الدين محمد پادشاهى بود بتائيد ربانى مؤيد نصفتى كامل و مرحمتى شامل داشت 
و در ايام جهانبانى اعالم عدل و رعيت پرورى برافراشت بصفت زهد و عفت و ثبات عهد و صدق 

سخن موصوف بود و در اعالم مبانى اسالم و انهدام قواعد ملت مالحده بدنام مساعى مشكوره 
ظاهر فرمود و در مبادى جلوس آنخسرو بناموس اياز و صدقه غالمان سلطان ملكشاه بن بركيارق 

را بپادشاهى برداشته لشكر بسيار فراهم كشيدند و لواء مخالفت ارتفاع داده مستعد تهيج غبار جنگ 
و نزاع گرديدند و سلطان محمد با سپاه كثير العدد متوجه ايشان شده در حين تالقى فريقين و 

تساوى صفين ابرپاره بهيأت اژدهائى كه آتش از دهانش مى باريد بر زبر لشكر اياز و صدقه نمودار 



گشت بنابرآن مخالفان ترسيده فرياد االمان برآوردند و سالح افكنده بموكب سلطان محمد 
پيوستند و سلطان اياز و صدقه را گرفته و كشته ملكشاه را محبوس ساخت آنگاه بعنايت الهى 

مستظهر شده ببغداد خراميد و از مستظهر خليفه قسيم امير المؤمنين لقب يافته در سلطنت مستقل 
 گرديد
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در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در روز جمعه سلخ جمادى االخرى سنه احدى و خمسمائه 
ميان سلطان محمد بن ملكشاه و سيف الدوله صدقة بن منصور كه امارت مكه و بعضى از بالد 

عرب تعلق بوى ميداشت حربى صعب اتفاق افتاد و صدقه با سه هزار سوار از لشكريان خود در 
روز معركه كشته گشته رخت هستى بباد فنا داد و صدقه شيعى مذهب بود و مدت بيست و دو سال 
امارت نمود و در آن اوان كه سلطان محمد در بغداد اقامت داشت احمد بن عبد الملك عطاش بر 

دژكوه اصفهان استيال يافته رايت عصيان برافراشت بنابرآن سلطان بدانجانب شتافت و بعد از 
محاصره دژكوه بر احمد مظفر گشته او را بكشت و سلطان محمد در اوايل سنه احدى عشر و 

خمس مائه باجل طبيعى درگذشت اوقات حياتش سى و هفت سال بود و زمان سلطنتش سيزده 
سال سعد الملك آوجى و فخر الملك و ضياء الملك احمد بن نظام الملك در سلك وزراء 
سلطان محمد منتظم بودند و هريك از ايشان در اشاعت عدل و انصاف و رفع رسوم جور و 

 اعتساف يد بيضا مينمودند

گفتار در ذكر دفع شر احمد بن عبد الملك باهتمام آن پادشاه عالى گهر و بيان بعضى از وقايع و 
 حكايات ديگر

در روضة الصفا مرقوم قلم صحت اثر گشته كه سلطان ملكشاه در ايام پادشاهى خود در واليت 
اصفهان قلعه اى در غايت حصانت بنا نهاد و آن حصار موسوم بدژكوه گشته طايفه از ديالمه كه بر 

جانب ايشان اعتماد بود بمحافظت آن قيام مى نمودند و احمد بن عبد الملك عطاش كه از جمله 
داعيان مالحده رودبار و قهستان بود ببهانه معلمى صبيان بآن قلعه رفت و با ديالمه آغاز اختالط و 

انبساط كرد و در خلوات آنجماعت را بمذهب اسمعيليه دعوت كردن گرفت و باندك روزگارى 
اكثر مردم قلعه مطيع احمد شده و او در ظاهر اصفهان دعوت خانه مرتب ساخت و هرشب آنجا 



بوده طايفه ى از اصفهانيان بدان مكان ميرفتند و مذهب باطلش را مى پذيرفتند تا عدد متابعان او 
بسى هزار رسيد و در آن اوقات كه سلطان محمد بن ملكشاه در بغداد بود احمد بران قلعه استيالء 

تمام يافته ذخيره بسيار جمع گردانيد و سلطان بعد از تحقيق اينخبر از بغداد باصفهان شتافته 
بمحاصره دژكوه مشغول گشت و بعد از چندگاه كه قوت محصوران نزديك باتمام رسيد احمد 
عطاش قاصدى نزد سعد الملك آوجى كه در آن زمان وزارت سلطان تعلق بوى ميداشت و در 

خفيه دعوت مالحده را قبول كرده بود فرستاد و پيغام داد كه اهل قلعه را ذخيره نمانده الجرم 
داعيه دارم كه امان طلبيده قلعه را بسپارم سعد الملك در جواب گفت كه يكهفته ديگر تحمل بايد 

نمود تا من اين سك يعنى سلطانرا بقتل رسانم آنگاه فصاد پادشاهرا بانعام هزار دينار و خلعتى 
فريفته با وى مقرر نمود كه سلطانرا به نيشتر زهرآلود فصد كند و حال آن كه سلطانمحمد بنابر 

 غايت دموية مزاج در هرماه يكنوبت فصد ميكرد و چون وقت آنكار
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نزديك رسيد حاجب سعد الملك از تزوير وزير آگاه شده آنراز را با منكوحه خويش در ميان 
نهاد و زن حاجب كيفيت حال را با شخصى كه متعلق او بود بازگفت و بمقتضاء كلمه (كل 

سرجاوز االثنين شاع) اين حديث بگوش پادشاه رسيده تمارضى كرد و فصاد را حاضر گردانيد و 
چون فصاد بازوى او را بسته دست به نيشتر برد سلطان از روى قهر و غضب در وى نگريست فصاد 

را لرزه بر اعضاء افتاده كيفيت واقعه را بر سبيل راستى معروض داشت آنگاه سلطان فرمود كه 
بهمان نيشتر فصاد را رك زدند تا جان بقابض ارواح سپرد و سعد الملك را با متعلقان هالك 

ساخته زن حاجب را عقد بست و چون مالحده ازين صورت آگاهى يافتند قلعه را تسليم كردند و 
احمد عطاش اسير گشته محصالن بموجب فرموده سلطان او را دست وپابسته بر شترى نشاندند و 

باصفهان درآوردند و بعد از چند روز آن ملحد باطل را بتيغ قاتل گذرانيده سوختند در تاريخ 
گزيده مسطور است كه در زمان طغيان احمد عطاش نابينائى كه موسوم و ملقب بعلوى مدنى بود 

در اصفهان پيدا شد و آخرهاى روز بر سر كوچه عصائى بدست گرفته مى ايستاد و ميگفت 
خدايش بيامرزاد كه اين پير فقير را بمنزلش رساند و مردم جهة مالحظه كسب مثوبت پير نابينا را 

گرفته بسراى او كه در اقصاى آن كوچه بود ميبردند و حال آنكه آن كورباطن با جمعى از 
مالحده در آن سرا كه مبتنى بود بر سردابها توطن داشت و هركس كه او را بدر سرا مى رسانيد 



جمعى از سرا بيرون ميجستند و آنشخص را گرفته در سردابه مى كشيدند و بانواع عقوبت 
مى كشتند و در آن اوقات اصفهانيان عزيزان خود را گم كرده بازنمى يافتند و نميدانستند كه 

حقيقت حال چيست تا روزى ضعيفه گدا بدر آنخانه رسيد و زبان بسؤال گشاده در آن اثنا آواز 
ناله شنيد و تصور كرد كه بيماريست الجرم گفت به نيت شفاء بيمار خويش مرا چيزى دهيد 

مالحده پنداشتند كه آن زن گدا بافعال ايشان پى برده تمسخر مى كند الجرم قصد گرفتنش كردند 
و ضعيفه فرصت يافته خود را بسر كوچه رسانيد و كيفيت حادثه را با مردم تقرير كرد اصفهانيان 

خود درپى جست وجوى گم شده گان خويش بودند و چون اين حديث را از آن پيره زن گدا 
شنودند فى الحال بآنخانه شتافتند و علوى مدنى و معاونانش را گرفته در آنمنزل چاههاى و سردابها 
يافتند مملو از كشته و خسته و بر ديوارها چهارميخ كرده از مشاهده آنصورت فرياد از نهاد خاليق 
برآمده مالحده را بخوارى هر چه تمامتر كشته و سوخته اجساد اموات خود را بگورستان بردند و 

دفن كردند و ايضا در كتاب مذبور مذكور است كه سلطان محمد در اواخر حيات بغزو هندوستان 
رفته بسيارى از هندوان بى ايمانرا بقتل رسانيد و در آن ديار بتى سنگين كه قريب دو هزار من وزن 
داشت بدست سلطان افتاد و هندوان كس بدرگاه پادشاه فرستاده پيغام داند كه اگر آن صنم را بما 

بازدهند هم سنك آنمرواريد تسليم نمائيم سلطان محمد اين ملتمس را قبول نفرمود و فرمود كه 
اگر همچنين كنم مردم مرا محمد بت فروش گويند همچنانكه آذر را بت تراش گويند آنگاه آن 

 بت را باصفهان نقل كرده در آستانه مدرسه كه حاال مقبره اوست انداخت 
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نقلست كه وزارت سلطان محمد چندگاه تعلق بفخر الملك مظفر بن نظام الملك مى داشت چون 
او بسببى از اسباب بخدمت سلطان سنجر پيوسته و بزخم خنجر يكى از فدائيان ملحد كشته گشت 
برادرش ضياء الملك احمد رايت وزارت برافراشت و ضياء الملك نسبت بسيد ابو هاشم همدانى 

كه بوفور مال و استعداد از اكثر اغنيا ممتاز و مستثنى بود پيوسته اظهار عداوت مينمو و امور واقع و 
غيرواقع از وى بسلطان ميرسانيد تا مزاج پادشاه برسيد متغير گرديد وزير از سلطان قبول نمود كه 

اگر سيد را بدو سپارند مبلغ پانصد هزار دينار بخزانه عامره رساند و ابو هاشم از صورت واقعه خبر 
يافته از راهى كه معروف نبود بيك هفته خود را از همدان باصفهان رسانيد و در شب بيكى از 

خواص پادشاه كه او را قراتكين مى گفتند مالقات فرمود و مبلغ ده هزار دينار باو بخشيد و التماس 



نمود كه همان شب او را بمجلس پادشاه برد تا دو سه كلمه عرضه دارد و قراتكين چون بغايت 
مقرب بود فى الحال بمالزمت سلطان محمد رفته رخصت حاصل كرده سيد را بمجلس پادشاه برد 

و سيد ابو هاشم زبان باداء دعا و ثنا گشاده در دانه كه مقومان ذو البصيره از دانستن قيمت آن عاجز 
بودند پيشكش كرد و عرضه داشت نمود كه مدت مديد است كه احمد كمر عداوت من بر ميان 
بسته و در اين ايام چنان مشهور گشته كه بنده را به پانصد هزار دينار از سلطان كامكار خريده و 

حال آنكه اليق نيست كه پادشاه مسلمان فرزندزاده پيغمبر خود را بعرض بيع درآورد و اكنون اگر 
جهة اخراجات لشگر محقرى ضرورت باشد من هشتصد هزار دينار تسليم مينمايم بشرط آنكه 

سلطان وزير را بمن سپارد و چون حب مال بر حفظ وزير غلبه كرد التماس ابو هاشم درجه قبول 
يافت و سيد مبتهج و مسرور از اصفهان بصوب همدان روانشد و غالمى از خازنان سلطان جهت 

اخذ آن زر از عقب ابو هاشم در حركت آمد و چون بهمدانرسيد قصد نمود كه در منزل سيد فرود 
آيد و روزى چند باخذ قوللقه و مهلتانه قيام نمايد سيد باو گفت منزل تو كاروانسرا يا فضاء 

صحراست و مقام تو در اين واليت چندان خواهد بود كه زر شمرده شود و آنچه ترا از مأكول و 
عليق االغ ضرورت باشد از خاصه خود بهم خواهى رسانيد غالم چون اين سخن بشنيد خواست كه 

قدم در وادى بى ادبى نهد ابو هاشم گفت انديشه باطل مكن و اال فرمايم كه ترا از اين در سرا 
بياويزند و صد هزار دينار ديگر بخزانه فرود آرم تا هزار غالم كه هريك از تو بهتر باشد بخرند و 

غالم ترسيده از خانه سيد بيرون رفت و آنجناب در عرض يكهفته بى از آنكه چيزى قرض كند يا 
متاعى فروشد مبلغ هشتصد هزار دينار بر غالم شمرد و فلسى زياده از آن بغالم نداد و غالم 

باصفهان بازگشته كيفيت حال بعرض پادشاه رسانيد سلطان از وفور مال ابو هاشم تعجب كرده 
فرمود كه احمد بن نظام الملك را بوى سپارند بعضى از مورخان گفته اند كه سيد ابو هاشم بر 

ضياء الملك منت نهاده او را مطلق العنان گردانيد و زمره بر آن رفته اند كه در مقام انتقام شده بنياد 
حياتش را برانداخت در روضة الصفا مسطور است كه چون محمد بن ملكشاه بسكرات گرفتار 

گشت پسر ولى عهد خود محمود را گفت تاج بر سر نهاده بر تخت بايد نشست محمود عرض كرد 
 كه امروز روز نيك نيست سلطان 
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فرمود كه بر پدرت نيك نيست اما بر تو نيك است از نتايج طبع سلطان محمد اين سه بيت اشتهار 
 دارد ابيات 

 بزخم تيغ جهانگير و گرز قلعه گشاى 
 

 جهان مسخر من شد چو تن مسخر راى 

 بسى بالد گرفتم بيك اشارت دست 
 

 بسى قالع گشودم بيك فشردن پاى 

چو مرك تاختن آورد هيچ سود 
  نداشت 

 بقا بقاى خدايست و ملك ملك خداى 

    

 ذكر سلطان السالطين سنجر بن ملك شاه برهان امير المؤمنين 

پادشاه عالى گهر معز الدنيا و الدين سنجر بطول عمر و طيب عيش و فتح بالد و قمع اهل عنان 
موصوف و معروف بود و در تمهيد بساط عدالت و رعيت پرورى و تشئيد اساس عبادت و 

پرهيزكارى مبالغه تمام مينمود مراسم لشگركشى و كشورگشائى نيكو دانستى و لوازم خسروى و 
فرمانفرمائى كما ينبغى توانستى اگرچه در ادراك جزئيات امور چندان غورى نمى كرد اما در 

فيصل قضاياء كليه بر نهج عقل و سداد شرايط اهتمام بجاى مى آورد و در تعظيم و تبجيل سادات 
عظام و اعزاز و احترام علماء اعالم و فضالء كرام بقدر امكان مى كوشيد و در ترويج احكام دين 

اسالم و تمشيت مهام شريعت حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم همواره شرط سعى و اجتهاد 
بتقديم ميرسانيد سالها به نيابت برادرن خويش سلطان بركيارق و سلطان محمد در خراسان رايت 

ايالت برافراشت و چهل و يكسال در كمال استقالل در بسيارى از معموره ربع مسكون ظالل 
معدلت مبسوط داشت با سالطين عراق و آذربايجان و حكام غزنين و غور و خوارزم و تركستان او 

را نوزده مصاف معتبر روى نمود و در هفده معركه از آن معارك ظفر و نصرت او را بود اما در 
غزو گور خان و جنگ حشم غزان شكست يافت و از غصه بيداد غزان مريض شده بعالم عقبى 

شتافت والدت باسعادتش در سنجار از واليات شام فى سنه تسع و سبعين و اربعمائه اتفاق افتاد و 
در سنه احدى عشر و خمسمائه باستقالل تاج سلطنت بر سر نهاد و در بيست و ششم ربيع االولى 

سنه اثنين و خمسين و خمسمائه از دار غرور بسراى سرور انتقال فرمود اوقات حياتش هفتاد و دو 



سال و چند ماه بود و اسامى وزراء سلطان سنجر در ذيل وقايع ايام دولت او سمت تحرير خواهد 
 يافت و پرتو اهتمام بر ذكر شمه از اسباب نصب و عزل آن طايفه خواهد تافت 

گفتار در بيان مجملى از وقايع اوايل ايام سلطنت سنجر بن ملكشاه بن الپ ارسالن و ذكر شكست 
 يافتن آن پادشاه عاليشان از حاكم قراختاى كور خان 

چون سلطان محمد بن ملكشاه در عراق فوت شد پسرش سلطان محمود بجاى پدر نشست و بحال 
سلطان سنجر كه عمش بود التفات ننمود بنابرآن سلطان سنجر تأديب برادرزاده را پيش نهاد همت 
عالى نهمت ساخته رايت آفتاب اشراق بجانب آذربايجان و عراق برافراخت و آن دو نير اوج اقبال 

 در ميدان قتال باستعمال آالت جنگ؟؟؟ سلطان محمود شكست يافت و
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بساوه شتافت و چون بديده بصيرت وفور قوت و مكنت سنجرى را مشاهده نمود بپاى عجز و 
اضطرار نزد عم بزرگوار رفت و زبان اعتذار و استغفار برگشاد و سلطان سنجر از سر جريمه 

برادرزاده درگذشت و ايالت عراق عرب و عجم را بوى مسلم داشت مشروط بآنكه در خطبه نام 
سلطان را بر نام محمود مقدم مذكور سازند و چند موضع از امهات بالد عراقين مخصوص بديوان 

سنجر باشد و چون خاطر خطير خسرو جهانگير از آن مهم فراغت يافت عنان يكران بجانب 
خراسان تافت و در سنه خمس عشر و خمس مائه والده سلطان سنجر فوت شده افاضل علما و 

اعاظم فضال جهت اداء نماز بجنازه مهدعليا حاضر گشته سلطان بآنجماعت گفت بايد كه از شما 
كسى پيش نمازى كند كه مدة العمر عمدا ترك فريضه نكرده باشد و تمامى آن طايفه توقف 

نموده سلطان سنجر بنفس نفيس پيش رفت و ساير اركان بآن پادشاه سعادت انتما اقتدا كرده نماز 
كردند و در سنه اربع و عشرين و خمسمائه حاكم سمرقند احمد بن سليمان نسبت بسلطان در مقام 

عصيان آمده رايات فيروزى شعار سنجرى از آب آمويه عبور فرمود و سايه وصول بر حدود 
سمرقند انداخته احمد در شهر متحصن شد و بعد از امتداد ايام محاصره و وقوع قحط و غال امان 
طلبيده از شهر بيرون آمد و سلطان يكى از غالمان خاصه را بحكومت سمرقند بازداشت و احمد 
خائن را مصحوب خود گردانيده رايت مراجعت برافراشت و پس از چندگاه از احمد عفو كرده 

بار ديگر او را بسمرقند فرستاد و در سنه سته و عشرين و خمسمائه سلطان سنجر بعزم رزم برادرزاده 



خود سلطان مسعود با صد و شصت هزار مرد از جنود ظفر ورود متوجه عراق گشت و سلطان 
مسعود با سى هزار نفر در برابر آمده بنواحى دينور محاربه از هرچه تصور توان كرد صعب تر اتفاق 
افتاد و قرب چهل هزار كس از جانبين كشته گشته نسيم نصرت و برترى بر پرچم علم سنجرى در 

وزيدن آمده سلطان مسعود غايت اقتدار عم بزرگوار و نهايت عجز و انكسار خود مشاهده نموده 
هم در آن معركه نزد سلطان رفت و چون سلطانرا چشم بر برادرزاده افتاد عرق شفقت در حركت 

آمده سلطنت عراق عجم و آذربايجان بر وى مسلم داشت و امارت بغداد و عراق عرب را 
ببرادرش طغرلبيك بن محمد داده بجانب خراسان بازگشت و در سنه ثلثين و خمسمائه سلطان 

سنجر شنيد كه خواهر زاده اش سلطان بهرام شاه غزنوى كه بمعاونت مالزمان آن پادشاه با داد و 
دين بر سرير سلطنت آبا و اجداد تكيه زده خيال استقالل دارد و از اداء خراجى كه بر گردن گرفته 

بود سر مى پيچد بنابرآن رايات ظفرقرين بصوب غزنين در حركت آمده حال بهرام شاه از استماع 
توجه خال تغيير يافته قاصدان سخن دان بآستان سلطنت آشيان ارسال داشت و مراسم عذرخواهى 
بتقديم رسانيده خراج گذشته ادا كرد الجرم سلطان رقم عفو بر جريده جريمه بهرامشاه كشيده 

بطرف مرو بازگرديد و در سنه خمس و ثلثين و خمسمائه بار ديگر از والى سمرقند مخالفت گونه 
فهم شد و ثانيا سلطان سنجر لشكر بدان طرف كشيده احمد خان كه بعلت لغوه و فالج مبتال بود در 

 شهر تحصن نمود و بعد از انقضاء ششماه كار او بجان 
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رسيده ابواب شهر بازگشاد و مالزمان آستان سلطنت آشيان او را در محفه نهاده پيش سلطان 
آوردند در حالى كه دهانش كج شده بود و لعاب از آن ميرفت و سلطان سنجر احمد را از امر 

ايالت معاف داشته پسرش نصر خان را والى سمرقند گردانيد و در آن اثنا بعضى از امرا بنابر 
اغراض فاسده خويش بعرض رسانيدند كه مردم قراختاى كه در حدود اين مملكت توطن دارند 
مكنت تمام و تجمل ماال كالم پيدا كرده اند مناسب آنكه موكب همايون بقصد تاديب ايشان در 

حركت آيد و اال امكان دارد كه فتنه روى نمايد كه تدارك پذير نباشد و اين سخن در ضمير 
آفتاب تأثير پادشاه كشورگير مؤثر افتاد و حكم عالى از موقف غضب شرف نفاذ يافت كه مراعى 
و مواشى آن جماعت را بتازيانه تاراج بجانب مرو رانند و بعضى از آن طايفه بدرگاه عالم پناه آمده 
معروض داشتند كه پنجهزار اسب و پنجهزار شتر و پنجهزار گوسفند بطيب نفس پيشكش مينمائيم 



مشروط بآنكه سلطان طريق عنايت و التفات مسلوك دارد و امرا باين مصالحه راضى شده در آن 
اثنا جمعى از مردم شرير نزد گور خان كه پادشاه قراختاى بود و بمزيد شوكت و حشمت از ساير 

سالطين تركستان امتياز داشت رفتند و او را بر مقابله و مقاتله سلطان سنجر اغوا نمودند و گور خان 
سپاهى بيكران فراهم كشيده متوجه سلطان گشت و سلطان سنجر و امراى خراسان بغرور فراوان در 

برابر قراختائيان رفته بباد حمله مبارزان نايره قتال سمت التهاب گرفت و از تحرك سم بادپايان 
غبار معركه كارزار صفت هيجان پذيرفت و لشكر سلطان سنجر بخالف معهود و مقصود شكستى 
فاحش يافته قرب سى هزار كس كشته شدند و سلطان سنجر متحير گشته تاج الدين ابو الفضل كه 

والى سيستان بود عرض نمود كه اى خداوند جهد بايد كرد كه بسرعت هرچه تمامتر خود را از 
اين گرداب مهلك بساحل نجات كشيم كه زياده از اين ثبات و قرار مستلزم ازدياد نكال و 

خسارت خواهد بود و سلطان با سيصد سوار اسفنديار آثار بر صفوف كفار حمله كرده با ده پانزده 
كس جان بكنار كشيد و بحصار ترمذ شتافت و تاج الدين ابو الفضل با منكوحه سلطان تركان 

خاتون گرفتار گشت و گور خان او را حريف مجلس بزم خود ساخت و ساير اسيران را رخصت 
انصراف داد و از اين شكست شكوه سلطان سنجر در ضماير نقصان يافته اموال و خزاينى كه 

اندوخته بود تلف گرديد و فريد الدين كاتب در آن واقعه اين رباعى بر لوح بيان مرتسم گردانيده 
 رباعى 

 شاها ز سنان تو جهانى شد راست 
 

 تيغ تو چهل سال ز اعدا كين خواست 

 گر چشم بدى رسيد آن هم ز قضاست 
  

كانكس كه بيك حال بماندست خداست و در سنه ثالث و اربعين و خمسمائه سلطان سنجر بعراق 
خراميده سلطان مسعود بمالزمت عم مبادرت نمود و لوازم خدمت و اخالص بتقديم رسانيد و در 
خالل آن احوال بهرامشاه غزنوى فتح نامه غور و خبر فوت سام و سرسورى را كه از جمله حكام 
آن ديار بودند نزد سلطان فرستاد و فخر الدين خالد هروى اين رباعى در سلك نظم انتظام داد كه 

 رباعى 
 آنانكه بخدمتت نفاق آوردند

 
 سرمايه عمر خويش طاق آوردند

 دور از تو سرسام بسرسام نماند
 

 وينك سرسورى بعراق آوردند

 و در سنه اربع و اربعين و خمسمائه عالء الدين حسين    
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غورى بانتقام برادر خود سورى از غور بغزنين رفت و بهرامشاه را منهزم گردانيده روى توجه 
بخراسان نهاد و على چترى كه سلطان سنجر او را از مرتبه مسخرگى بدرجه امارت رسانيده بود 

بوى پيوسته علم مخالفت سلطان ارتفاع دادند و چون اين خبر بعرض سنجر رسيد متعرض محاربه 
ايشان گرديد و در حدود قصبه او به از واليت هراةرود بين الجانبين مقابله و مقاتله روى نمود و 

بعد از كشش و كوشش بسيار عالء الدين غورى و على چترى شكست يافته گرفتار شدند و سلطان 
سنجر عالء الدين حسين را بخواجه مثقال سپرده اشارت كرد تا على چترى را در زير علم دونيم 
زدند و از وقوع اين فتح نامدار بار ديگر هيبت و شوكت سلطان سنجر در خواطر اكابر و اصاغر 

قرار گرفت و اساطين سالطين رسل و رسايل بدرگاه عالم پناه فرستاده عرصه مملكت مجدد رواج 
و رونق پذيرفت و عالء الدين حسين چندگاهى در اردوى سلطان سنجر مقيد بوده چون لطف 
طبعش بر ضمير جناب سلطانى ظاهر شد نوبت ديگر ايالت واليت غور را بوى ارزانى داشت و 

 عالء الدين بوطن اصلى بازگشته همت بر تعمير آن مملكت گماشت 

گفتار در بيان عصيان حشم غز و كشته شدن والى بلخ و ذكر مقاتله سلطان سنجر با آن قوم بداختر 
 و گرفتار گشتن بزندگانى تلخ 

در زمان جهانبانى سلطان سنجر چهل هزار خانه وار تركمانان كه مشهور بودند بحشم غز در واليت 
ختالن و چغانيان و حدود بلخ و قندز و بقالن اقامت مى نمودند و هرسال بيست و چهار هزار 

گوسفند جهت شيالن سلطان تسليم خان ساالران كرده بفراغت روزگار ميگذرانيدند نوبتى بطريق 
معهود نوكر خوانساالر شهريار كامكار بميان آن قوم رفته طلب گوسفند نمود و بخالف 

فرستادگان سابق در غث و سمن گوسفندان با ايشان مناقشه آغاز نهاد و حشم غز تحمل آنمعنى 
نياورده آن شخص را هالك كردند و ديگر از ارسال گوسفندان ياد نياوردند خوانساالر از بيم 

سياست سلطانى اين قضيه را پنهان داشته مدتى گوسفند شيالنرا از خاصه خود سرانجام مينمود در 
آن اثنا والى بلخ امير قماج بمرو آمد خوانساالر كيفيت احوال بعرض او رسانيد و قماج كلمه چند 
در باب تسلط و تغلب غزان با سلطان در ميان نهاد و نشان داروغگى ايشان بنام خود حاصل كرد و 
چون ببلخ مراجعت نمود كس نزد حشم غز فرستاده گوسفندان باقى را طلب داشت آنقوم گفتند 



ما بندگان خاص سلطانيم و غير از وى كسى را حاكم خود نميدانيم و فرستاده قماج را در كمال 
اهانت و اذالل از ميان خود بيرون كردند و قماج از اين معنى در خشم شده متوجه محاربه ايشان 

گرديد و با پسر خود ملك الشرف در معركه بقتل رسيد و روايت حمد الّله مستوفى آنكه قماج و 
ملك الشرف در نواحى منازل غزان شكار ميكردند و ايشان چون پدر و پسر را باهم ديدند هردو را 

 شكارى وار در ميان گرفته معروض حسام انتقام گردانيدند بر هرتقدير بعد
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از آنكه سلطان سنجر از قتل قماج و ملك الشرف خبر يافت باستصواب امرا عنان عزيمت بحرب 
ايشان تافت و چون حشم غزان استماع نمودند كه سلطان سنجر بعزم غزو ايشان متوجه است 

قاصدى بدرگاه عالم پناه روان ساختند و زبان اعتذار گشاده پيغام دادند كه اگر سلطان مراجعت 
نمايد برسم جرمانه و خون بهاء امير قماج مبلغ صد هزار دينار و صد غالم ماه پيكر تسليم مى كنيم 

سلطان خواست كه عذر غزانرا بسمع قبول جاى دهد و عنان عزيمت بمستقر دولت معطوف 
گرداند اما امرا بر اين معنى انكار نموده عرضه داشتند كه اگر غزان گوشمالى بسزا نيابند در 

ساحت مملكت فتنه پديد آيد كه تدارك پذير نباشد بنابرآن سلطان بجانب منازل غزان كوچ 
فرمود و چون نزديك بديشان رسيد آنقوم تضرع و نيازمندى بسيار اظهار كرده گفتند كه اگر 
سلطان از سر جريمه ما بندگان درگذرد از هرخانه يكمن نقره با آنچه سابقا قبول نموده بوديم 

 منضم ميگردانيم پادشاه عاليجاه را بر آن قوم رحم آمده بيت 
 خواست تا از مصاف كردن غز

 
 مركب خويش را عنان تابد

ليكن بنابر كمال مبالغه امير مؤيد بزرگ و بر نقش مروى صف قتال برآراست و حشم غزان دل از    
جان برگرفته فدائى وار بمقام مدافعه آمدند و شمشير و خنجر از غالف خالف بركشيده آغاز 

كارزار كردند و اكثر اعيان سپاه سلطان بسبب نزاعى كه با مؤيد و بر نقش داشتند در جنگ سستى 
نموده غزان غالب گشتند و سلطان عنان بطرف مرو گردانيده غزان متعاقب روان شدند و يكى از 

حواشى را كه موسوم بود بمودود بن يوسف و با سلطان بحسب صورت مشابهت داشت بگرفتند و 
او را سنجر تصور نموده بر تخت نشاندند و زمين خدمت ببوسيدند و مودود هرچند گفت كه من 
سلطان نيستم باور نكردند تا يكى او را بشناخت و گفت اين شخص مطبخى زاده سلطانست بعد از 

آن غزان انبانى پرآرد كرده و از گردن مودود آويخت و او را باهانت تمام از ميان خود بيرون 



تاختند و عنان عزيمت از عقب سلطان معطوف ساختند و سلطانرا در اثناء راه ديده يا در مرو گرفته 
بر سرير جهانبانى نشاندند و شرط زمين بوس بجاى آورده بلده فاخره مرو را كه در نهايت معمورى 

بود سه شبانروز غارت نمودند آنگاه جهت طلب مخفيات اشراف و اعيانرا مؤاخذه كرده در 
تعذيب و شكنجه كشيدند و چون خاطر شوم ايشان از مهم مرو فراغت يافت به نيشابور و ديگر 

بالد خراسان شتافتند و در هرجا هرچيز ديدند متصرف گرديدند و مسلمانانرا بخاك و نمك 
شكنجه كرده از ايشان مخزونات و مدفونات مى طلبيدند و بسيارى از علما و مشايخ بتعذيب آن 

مالعين شهيد شدند از آنجمله يكى شيخ فاضل عالم متقى محمد بن يحيى بود كه در حين شكنجه 
 بخاك شهد شهادت چشيده بعالم پاك پيوست خاقانى در حق او گويد نظم 

 در ملت محمد مرسل نداشت كس 
 

 فاضلتر از محمد يحيى فناى خاك 

 آن كردگاه مهلكه دندان فداى سنك 
 

 وين كرد روز قتل دهانرا فداى خاك 

القصه در تمامى بالد خراسان منزلى نماند كه از ظلم و بيداد غزان ويران نشد و سلطان سنجر مدت    
 چهار سال در دست ايشان اسير بوده شب آنجناب را در قفس آهنين ميكردند و روز
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بر تخت سلطنت مى نشاندند و بحسب تمناى خود مناشير مى نوشتند و بتكليف سلطانرا بر آن 
ميداشتند كه آن احكام را مهر ميكرد و چون حرم سلطان تركان خاتون در دست آن قوم گرفتار 

بود شهريار نامدار تدبير فرار نمى نمود و در سنه احدى و خمسين و خمسمائه تركان فوت شده 
سلطان انديشه مخلص خود كرد و بامير احمد قماج كه حاكم ترمذ بود پيغام داد كه كشتيها در 

كنار آب آمويه معد و مهيا سازد و روزى امير الياس غز را كه موكلش بود بفريفت تا برسم شكار 
او را بكنار جيحون برد و در حين اشتغال مردم بصيد و شكار امير احمد قماج ناخبر از كمينگاه 

بيرون تاخته سلطانرا از ميانه غزان درربود و در كشتى نشانده بقلعه ترمذ رساند و سلطان چند روزى 
در ترمذ ساكن بود تا بعضى از غالمان و لشكريان كه در اطراف و جوانب پريشان بودند بوى 

پيوستند آنگاه بمرو شتافت و آن بلده را در كمال خرابى ديده و رعيت را در نهايت بدحالى يافته 
غم و اندوه بر مزاج شريفش مستولى گشت و اين معنى منجر بمرض شده سلطان سنجر در بيست و 

 پنجم ماه ربيع االولى سنه اثنين و خمس و خمسمائه درگذشت قطعه 



 جهاندار سنجر كه در باغ ملك 
 

 سرافراز بودى بكردار سرو

 چو در مرو ميبود آنجا بمرد
 

 بجو سال فوت وى از شاه مرو

در روضة الصفا مسطور است كه بعد از وفات سلطان سنجر خواهرزاده اش محمود خان بن محمد    
خان كه از جانب پدر نسبش ببقرا خان مى پيوست در خراسان پادشاه شد چون پنجسال و ششماه 

باقبال گذرانيد يكى از خواص سلطان خروج نموده محمود خان را بدست آورده ميل كشيد و بعد 
از آن بعضى از واليات خراسان بحيز تسخير خوارزمشاهيان درآمد و برخى تعلق بديوان غوريان 

 گرفت 

گفتار در بيان شمه اى از حال بعضى از وزراء سلطان سنجر و ذكر افاضلى كه معاصر بودند با آن 
 پادشاه عالى گهر

در اوايل ايام دولت سنجر كيا عبد المجيد بر مسند وزارت نشست و ملقب بمجير الملك گرديد و 
او در تدبير امور وزارت و معرفت ابواب كفايت بى شبه و نظير بود و در اكتساب مجد و معالى و 

تحصيل اسباب حشمت و بزرگى بمرتبه بلند ترقى نمود و در ايام وزارت او فخر الملك مظفر بن 
نظام الملك از عراق بخدمت سلطان سنجر شتافته بوسيله انواع خدمات پسنديده خاطر والده 

سلطان و امير ارغوش بجانب خود مايل ديد و ايشان مجير الملك را نزد سلطان بمعايب واقع و 
غيرواقع متهم ساختند تا سلطان بمؤاخذه و مصادره او مثال داد و چون نواب درگاه سلطانى هرچه 

مجير الملك در تحت تصرف داشت از وى بستدند او را ببهانه رسالت بغزنين فرستادند و مجير 
الملك بآن واليت رفته در خدمت بهرامشاه غزنوى اوقات ميگذرانيد تا متوجه عالم عقبى گرديد 

فخر الملك مظفر بن نظام الملك بعد از عزل مجير الملك وزير سلطان سنجر شد و چندگاه در 
 تمهيد قواعد عدل 
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و انصاف و تربيت علما و فضال و اشراف كوشيده چون اجل موعود رسيد بزخم كارد يكى از 
فدائيان شربت شهادت چشيد و پسرش صدر الدين محمد قايم مقام شده صفت تكبر و نخوت شعار 

خود ساخت و در اخذ اموال سلطانى دليرى نمود و در آن ايام كه سنجر دار الملك غزنين را 



مسخر گردانيد دست تصرف بقبض جواهر گرانمايه كه در خزاين آل سبكتكين موجود بود دراز 
كرد و اين معنى بعرض سلطان رسيده حكم عالى بقتل او صدور يافته بعضى از متجنده صدر الدين 

را بضرب گرز و چماق هالك ساختند شهاب االسالم عبد الرزاق طوسى از جمله قرابتان خواجه 
نظام الملك بود و در اوايل حال بتحصيل علوم دينى مشغول مينمود و سلطان سنجر او را از خانه 

مدرسه بيرون آورد و متعهد امر وزارت كرد و شهاب االسالم با وجود انتظام در سلك علماء عظام 
در وقت اشتغال بسرانجام امور ملك و مال بخار غرور و پندار بكاخ دماغ جاى داده در مجلس 

سلطانى بشرب شراب ارغوانى قيام مى نمود و در آنسال كه سلطان در عراق عجم بود از عالم انتقال 
فرمود شرف الدين ابو ظاهر سعد بن على القمى در شهور سنه احدى و ثمانين و اربعمائه بموجب 
پروانچه خواجه نظام الملك ضابط و عامل سركار مرو شد و ملقب بوجيه الملك گشت و بعد از 
آنكه مدتى مديد بسرانجام آن مهم پرداخت وزارت والده سلطان سنجر تعلق بوى گرفت و چون 

آفتاب حيات شهاب االسالم بسرحد زوال انتقال يافت كوكب وجيه الملك بدرجه كمال رسيده بر 
مسند وزارت سلطان سنجر نشست اما بموجب (اذا تم امردنا نقصه) پس از آنكه سه ماه بدان امر 
مشغولى كرد روى بجهان جاودان آورد صاحب جامع التواريخ گويد كه مرقد شرف الدين در 

جوار روضه طيبه رضويه على راقدها تحف السالم و التحية واقع است و در نواحى مشهد مقدسه 
قريه معتبر وقف مرقد اوست و الّله تعالى اعلم بصحته تغار بيك محمد بن سليمان الكاشغرى در 

اوايل حال در بالد تركستان بامر تجارت اشتغال داشت و در خالل آن احوال نزديكى از خانان راه 
سخن يافت و علم وزارت برافراشت و اندك زمانى بتكفيل آن مهم پرداخته بسبب عدم قابليت 
معزول شد و از تركستان بمرو شاهجهان رفته در سلك مالزمان درگاه سنجرى انتظام يافت و 

بسبب دانستن لغت تركى و صرف امتعه دنيوى پرتو التفات سلطانى بر وجنات احوالش تافت و 
محمد بن سليمان بعد از چندگاه كه در مرو اقامت نمود از سلطان اجازت طلبيده بحج رفت و 
چون از آنسفر باز آمد بضبط اموال واليت بلخ منصوب شد و در آن اوقات نسبت بامير قماج 
خدمات پسنديده بجاى آورده مقارن آن حال شرف الدين ابو طاهر وفات يافت و امير قماج 

هزارهزار دينار از سلطان تقبل نموده تا منصب وزارت را بمحمد بن سليمان مفوض ساخت و تغار 
 بيك خلعت وزارت پوشيده امير معزى در تهنيت او اين قطعه در سلك نظم كشيد

صدر نيك اختر محمد بن سليمان آنكه 
  هست 

چون محمد دين پرست و چون سليمان 
 ملك دار



 از نظام امر او شد شغل گيتى با نظام 
 

وز نگار كلك او شد كار عالم چون 
 نگار

 باغ ملت را ز رسم او پديد آمد درخت 
 

 سال دولت را بعهد او پديد آمد بهار

 در جامع التواريخ جاللى مسطور است كه محمد بن سليمان از فضايل نفسانى بغايت عارى بود و   
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در وقت شروع بمنصب وزارت تقليد خواجه نظام الملك نموده در نگين خود نقش فرمود كه 
(احمد اللّه على نعمه) بعد از آن روزى از وى پرسيد كه نه محمد و احمد بحسب عربيت يك 

معنى دارد و هردو نام رسولست صلى الّله عليه و آله و سلم جواب دادند كه بلى گفت پس من 
توقيع خود را تغيير داده (محمد اللّه على نعمه) ميسازم حضار مجلس بر آن تحريف تحسين كردند 
و معين الدين اصم كه از كبار فضال و منشى ديوان سلطان بود آغاز هزل نموده خندان شد و محمد 

بن سليمان با معين الدين سفاهت كرده او را غرزن دشنام داد و معين الدين رنجيده چند روز از 
خانه بيرون نيامد و چون كيفيت واقعه بعرض سلطان رسيد وزير را مخاطب ساخته فرمود كه معين 
الدين را عذرخواهى نمايد محمد بن سليمان با وجود عدم استحقاق و قلت قابليت بسبب مساعدت 

طالع روزى چند در كمال استقالل بسرانجام امور ملك و مال قيام نمود و چون آفتاب دولت او 
بنقطه زوال انتقال كرد فخر الدين طغان بيك كه از نزد سلطان محمود برسم رسالت آمده بود در 
خلوتى حقيقت حال محمد بن سليمان را بعرض سلطان رسانيد حكم عالى باخذ و قيد او صدور 

يافته مالزمان آستان سلطنت آشيان هرچه در تحت تصرف تغار بيك بود از وى بستدند بعد از آن 
ضبط بعضى از بالد تركستان بوى مفوض گشت و چون محمد ضعفى داشت كجاوه بر شتر بسته و 

در آنجا نشسته متوجه آن ديار شد اما در اثناء راه دست قضا مركب حيات او را پى كرد و محمد 
رخت بقا بباد فنا داده روى بعالم عقبى آورد معين الدين ابو نصر بن احمد الكاشانى در اوايل حال 

منشى ديوان سلطان محمود بن محمد بن ملكشاه و مستوفى ممالك عراق و آذربايجان بود و در 
آن اوقات كه سلطان سنجر جهت تأديب سلطان محمود در عراق رايت آفتاب اشراق برافراخت 
زيور فضايل و كماالت معين الدين بر ضمير انور سلطان معدلت آئين ظاهر گشته حكومت بلده 

رى را بوى تفويض فرمود و بعد از عزل تغار بيك او را از رى بمرو طلبيده خلعت وزارت پوشانيد 



و بانعام دوات زرين و طبل سيمين و علم مفتخر و مباهى گردانيد و معين الدين كماينبغى در تنظيم 
امور ملك و مال سعى نموده در ارتفاع اعالم عدل و انصاف و انتساخ ارقام ظلم و اعتساف غايت 
جد و اهتمام بجاى آورد و در اقطار بالد و اطراف امصار مدارس و خوانق و اربطه و بقاع نقاع بنا 

كرد و قرى معمور و مستقالت موفور از خالص اموال خويش خريده وقف فرمود و چون ايام 
حيات او نزديك باتمام رسيد برد مظالم ملهم گشته قاصدان باكناف ممالك فرستاد تا منادى 

كردند كه هركس بمعين الدين وزير بر سبيل رشوت و خدمت و هرجهت نقدى يا جنسى داده 
باشد بوكالء او رجوع نموده عوض ستاند و از قضاة و اكابر واليات التماس فرمود كه سعى نمايند 

كه حقوق مردم بديشان رسد و چون معين الدين بر جاده شريعت سيد المرسلين ثابت قدم بود 
پيوسته سلطانرا بر قلع و قمع مالحده باعث مى گشت و اسمعيليه از صولت پادشاه و تدبير وزير 

خائف شده دو فدائى را به طويله معين الدين فرستادند تا بلوازم سايسى اقدام نمايند و بوقت 
فرصت او را بعز شهادت رسانند و آن دو ملعون چندگاه در اصطبل جناب وزارت پناه بسر ميبردند 

 تا معتمد گشتند و در روز نوروزى كه وزير جهت پيشكش سلطان تحفه و تبركات 
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ترتيب مى نمود اختاچيانرا فرمود كه جميع اسبان خاصه را بنظر آورند تا هركدام را مناسب داند به 
طويله سلطان فرستد و آن دو ملعون دو اسب ايغر سركش پيش آوردند و آن اسبان با يكديگر 

جنك كرده خدام وزير بجدا ساختن آن اسبان مشغول شدند و فدائيان فرصت يافته بيك ضربت 
كارد آن خواجه نصفت نهاد را بدرجه شهادت رسانيدند نصير الدين محمود بن مظفر الخوارزمى 
در فنون علوم عقلى و نقلى خصوصا فقه شافعى بغايت متبحر بود و بدانستن ساير اقسام فضيلت و 

فن استيفا و سياقت مباهى و مفتخر پيوسته برعايت اهل فضل و كمال اقدام مينمود و قاضى عمر بن 
سهالن الساوجى كتاب بصاير نصيرى در علم حكمت و منطق بنام او تصنيف فرمود در جامع 

التواريخ مسطور است كه نصير الدين محمود در اوايل حال بامر اشراف مطبخ و اسطبل سلطان 
سنجر مى پرداخت و چون از عهده آن مهم كماينبغى بيرون آمد سلطان او را مشرف جمع و خرج 

ممالكساخت بعد از آن متقلد منصب جليلة المراتب وزارت گشت اما بواسطه جبن و مشرب طالب 
علمى مهام وزارت را متمشى نتوانست ساخت و سلطان او را معاف داشته حكم شد كه بار ديگر 
بامر اشراف پردازد و نصير الدين محمود از مسند وزارت برخاسته منصب اشراف را به پسر خود 



شمس الدين على بازگذاشت در آن اثنا ميان نصير الدين و مقرب الدين جوهر خادم كه در سلك 
اعاظم خواص سنجرى منتطم بود غبار نقار ارتفاع يافته نصير الدين زبان بتقرير جوهر گشاده اين 

معنى بعرض سلطانرسيد و حكم عالى نافد گرديد كه امراء عظام مجمعى ساخته پرسش آنمهم 
نمايند و بعد از انعقاد مجلس نصير الدين بعضى از تصرفات جوهر خادم را تقرير كرد و ثقة الدين 
ابو جعفر كه وزير نايب جوهر بود در صدد جواب آمده گفت كه ده هزار غالم در تا بين مخدوم 

من بسر ميبردند و او را بحسب ضرورت جهت مايحتاج آنجماعت از هرممر آنچه ميسر گردد 
چيزى ميبايد گرفت چه تاخير و تعويق در سرانجام مهام غالمان موجب اختالل احوال مملكتست و 

تو كه دوات زرين مرصع در پيش و پشت بر مسند وزارت نهاده بودى بايستى بر وجهى ضبط 
اموال واليت كردى كه كسى را مجال تصرف و تقصير نماندى نصير الدين گفت من در وقت 

وزارت حكمى نافد نداشتم ثقة الدين جواب داد كه بى وقوفى كه در ايام وزارت كردى در وقت 
اشراف تالفى نتوان نمود و در آن روز بين الجانبين انواع قيل وقال و جواب و سؤال واقع شد و 

چون كيفيت بعرض سلطان رسيد فرمود كه من بنفس خود اين قضيه را فيصل خواهم داد تا 
حقيقت بظهور پيوند دو جوهر از استماع اين سخن مانند ماهى در شبكه مضطرب گشت و بامير 

على چترى كه منصب حجابت داشت و بواسطه مزاح و مطايبه نزد سلطان بغايت گستاخ شده بود 
توسل جست و امير على تدبيرى انديشيده بلطايف الحيل سلطان سنجر را بخانه مقرب الدين جوهر 
برد و مقرب الدين بزمى بهشت آئين ترتيب نموده آنچه توانست و مناسب دانست بنظر انور سلطان 

رسانيد و پيشكش كرد از آنجمله هشتاد كنيزك مشكله مغنيه بود كه از رشك ساز و آواز ايشان 
ناهيد خنياگر بر سپهر كبود صعود مينمود و سلطان از جوهر خادم راضى گشته بنصير الدين 

 محمود پيغام فرمود كه ما را معلوم شد آنچه تو درباره 
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جوهر ميگفتى مطابق واقع بوده اما علو همت پادشاهانه اقتضا نمى كند كه خدمتكاران قديم را 
بسبب جزئيات مخاطب و معاتب گردانند اكنون بايد كه با جوهر در مقام صلح و صفا بوده ديگر 
پيرامن مخاصمت و منازعت نگردى الجرم نصير الدين زبان در كام خاموشى كشيد و جوهر بعد 

از انقضاء اندك زمانى شمس الدين على ولد نصير الدين را بتردد نزد بعضى از روى پوشان سراپرده 



سلطنت متهم گردانيد و بدان واسطه پدر و پسر در قيد بال افتاده محبوس گشتند و شمس الدين 
 على در آن محبس اين رباعى نظم نمود رباعى 

 دى بد پدرم صدر و خداوند و وزير
 

 و امروز من و پدر ذليليم و اسير

 من بنده جوانم و جوانى كم گير
 

 يا رب تو ببخشاى بر آن پير فقير

القصه اوقات حيات پدر و پسر در زندان بپايان رسيد و الحكم لّله العلى الحميد قوام الدين ابو    
القاسم بن حسن الدركوتى بعلو همت و تهور و وفور شجاعت و سخاوت و تكبر موصوف و 

معروف بود و از بعضى فضايل مثل شعر و انشا وقوف داشت در مبادى احوال به نيابت يكى از 
حجاب سلطان محمد بن ملكشاه قيام مينمود و در زمان سلطان محمود بن محمد وزارت مملكت 

عراق بر وى مقرر گشت و بعد از عزل نصير الدين سنجر او را از عراق طلبيده خلعت وزارت 
پوشانيد و فرمان قوام الدين در شرق و غرب عالم مانند حكم قضا نفاذ يافت و فضال و شعرا در 

مدح او اشعار غرا گفته پرتو انعام و احسانش بر وجنات احوال اين طايفه تافت در جامع التواريخ 
مذكور است كه قوام الدين ابو القاسم بر قتل اكابر و اعاظم بغايت دلير بود و باندك زلتى و جزئى 

خطيتى در كشتن مردم سعى و اهتمام مى نمود چنانچه روزى در سر ديوان ميان او و عز الدين 
اصفهانى كه در ممالك سلطانى منصب استيفا تعلق بوى مى داشت اندك گفت و شنيدى واقع شد 
قوام الدين در حال بحبس و قيد عز الدين مثال داد و آن بيچاره بمحبس شتافته بر سبيل اعتذار اين 

 رباعى در سلك نظم كشيد و نزد وزير فرستاد رباعى 
 گر تو ز گناه من خبر داشتئى 

 
 چون گرك عزيز مصر پنداشتئى 

 من گرك عزيز مصرم اى صدر بكن 
 

 با گرك عزيز مصر گرك آشتئى 

 و قوام الدين اين رباعى در جواب نوشت كه رباعى    
 گر ز آنكه تو تخم كينه كم كاشتئى 

 
 در جنگ نصيب صلح بگذاشتئى 

 اكنون كه زمانه پايدار است مرا
 

 بى بهره نمانداى و گرك آشتئى 

و عز الدين اصفهانى هم در آن حبس از جهان فانى انتقال نمود و همچنين قوام الدين وزير عين    
القضاة همدانى را كه اعلم علماء زمان خود بود بسبب اندك سخنى كه در باب فساد اعتقاد از وى 
نقل كردند و سلطان فرمود تا بر در مدرسه كه آنجا درس ميگفت از حلق آويختند باالخره شآمت 
خونهاى ناحق شامل روزگار قوام الدين گشته سلطان سنجر او را معزول گردانيد طغرل بن محمد 



بن ملكشاه بقتلش رسانيد ناصر الدين طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك بعد از عزل قوام الدين 
وزير سلطان سنجر گشت و در ايام وزارت او سلطان بدست حشم غزان گرفتار شده ناصر الدين 

در وقت وقوع واقعه درگذشت و از جمله شعراء فضيلت پرور امير معزى مالزم سلطان سنجر بود و 
 معزى مالزمت پدر سلطان سنجر سلطان معز الدين ملكشاه نيز مينمود و بروايتى خود را بوى 
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نسبت كرده معزى تخلص ميفرمود و قولى آنكه در تخلص منسوب بسلطان معز الدين سنجر بود و 
باتفاق مورخان آن چه معزى را از دولت و اقبال در زمان سلجوقيان ميسر گشت كم شاعرى را 

دست داده باشد در تاريخ گزيده مسطور است كه نوبتى سلطان سنجر بگوى باختن اشتغال داشت 
 ناگاه اسب سلطان خطا كرده او را بينداخت و معزى بديهه اين رباعى منظوم ساخت رباعى 

 شاها ادبى كن فلك بدخو را
 

 كو چشم رسانيد رخ نيكو را

 گر گوى خطا كرد بچوگانش زن 
 

 ور اسب خطا كرد بمن بخش او را

 سلطان اسب را بوى بخشيد و معزى اين رباعى ديگر در سلك نظم كشيد رباعى    
 رفتم بر اسب تا بجرمش بكشم 

 
 گفتا كه نخست بشنو اين عذر خوشم 

 نى گاو زمينم كه جهان برگيرم 
 

 يا چرخ چهارمم كه خورشيد كشم 

گويند كه سبب فوت معزى آنشد كه روزى سلطان سنجر از درون خرگاه تيرى انداخت و او در    
بيرون بود ناگاه تير خطا شده بمقتلش رسيد و در حال متوجه عالم عقبى گرديد ديگر از جمله 

اعاظم فارسان ميدان سخنورى و اكابر ديوان مدح گسترح حكيم انورى معاصر سلطان سنجر بود و 
او ملقب است با باوحد الدين الخاورى و حكيم انورى از اصناف علوم و فنون بهره تمام داشت و 

 اين قطعه كه زاده طبع نقاد اوست مصداق اين دعوى است قطعه 
گرچه در بستم در مدح و غزل 

  يكبارگى 
 ظن مبر كز نظم و الفاظ معانى قاصرم 

 بلكه بر هر علم كز اقران من داند كسى 
 

 خواه جزئى گير آنرا خواه كلى بگذرم 

 منطق و موسيقى و هيأت شناسم اندكى 
 

 راستى بايد بگويم با نصيبى وافرم 

وز الهى آنچه تصديقش كند عقل 
 

گر تو تصديقش كنى بر شرح و بستش 



 ماهرم  صريح 

وز طبيعى رمز چند از چند بى تشوير 
  نيست 

 كشف دانم كرد اگر حاسد نباشد ناظرم 

 نيستم بيگانه از اعمال و احكام نجوم 
 

ورهمى باور ندارى رنجه شو من 
 حاضرم 

 اين همه بگذار با شعر مجرد آمدم 
 

چون سنائى هستم آخر گرنه هم چون 
 صابرم 

مشهور است كه قوت حافظه معزى بمرتبه بود كه قصيده كه يكبار مى شنود ياد ميگرفت و پسرى    
داشت كه هرشعرى را كه دو بار استماع مينمود از بر ميكرد و غالمش چون سه كرت مى شنود 

حفظ مينمود بنابرآن هر شاعرى كه نزد سلطان سنجر قصيده ميگذرانيد چون اشعار را بتمام 
ميخواند اگر مطبوع مى بود معزى ميگفت اين قصيده را من گفته ام و ياد دارم و از مطلع تا مقطع 

ميخواند آنگاه بر زبان ميراند كه پسر من نيز ياد دارد و او را نيز اشاره مى كرد تا قصيده را مى 
خواند آنگاه بر زبان ميراند كه غالم من نيز اين ابيات را از بر دارد و غالم را نيز مى گفت اشعار را 

ميخواند بنابرآن شعراء زمان در بحر حيرت افتاده نمى دانستند كه بچه طريقه شعرى بر سلطان سنجر 
عرض كنند كه او را باور آيد كه آن نظم نتيجه طبع معزى نيست و انورى همت بر حل اين عقده 
گماشته و تدبيرى صائب كرده جامهاى كهنه در بر افكنده و سرپيچى غريب بر سر بسته بصورت 

مجانين نزد معزى رفت و گفت مردى شاعرم و در مدح سلطان سنجر بيتى چند گفته ام توقع آنكه 
 شعر مرا گذرانيده جهت من صله 
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 كرامند بستانيد معزى گفت آن چه گفته اى بخوان انورى بر زبان آورد كه شعر
 زهى شاه و زهى شاه و زهى شاه 

 
 زهى مير و زهى مير و زهى مير

 معزى گفت اگر مصراع آخر را چنان خوانى كه    
 زهى ماه و زهى ماه و زهى ماه 



تا اين بيت مطلع شود بهتر است انورى گفت ظاهرا تو آن را ندانسته اى كه شاه را ميرى 
ضرورتست و امثال اين سخنان هزل آميز گفته معزى انورى را مسخره تصور كرد و گفت فردا 

صباح بر درگاه پادشاه حاضر شو تا من حال ترا بسلطان عرض نموده رخصت مالزمت حاصل كنم 
روز ديگر انورى جامهاى نفيس پوشيده و دستارى موقر بر سر بسته در وقتى كه معزى در پيش 

سلطان بود بدرگاه پادشاه رفت و همان لحظه كسى بيرون آمده او را طلبيد زيرا كه معزى عرض 
كرده بود كه مسخره كه اوحد الدين نام دارد و ابيات غريب ميگويد بر آستان سلطنت آشيانحاضر 
است و چون انورى بمجلس عالى رفت معزى ديد كه لباس و هيأت او تغيير يافته دانست كه آنچه 

ديروز ظاهر كرده بود فريب و تزوير بوده اما تدبيرى نتوانست كرد و گفت قصيده كه در مدح 
 سلطان گفته بخوان انورى اين دو بيت را خواند كه قصيده 

 گر دل و دست بحر و كان باشد
 

 دل و دست خدايگان باشد

 شاه سنجر كه كمترين خدمش 
 

 در جهان پادشه نشان باشد

آنگاه رو بجانب معزى كرده گفت اگر اين قصيده را شما نظم فرموده ايد باقى ابياتش را بخوانيد و    
اال اعتراف نمايند كه نتيجه فكر بكر منست تا من تتمه اشعار را عرض كنم معزى خجل شده 

سلطان دانست كه معزى با ساير شاعران چه معامله ميكرده و انورى آن قصيده را تمام خوانده پرتو 
التفات سلطان بر صفحات احوالش تافت و در سلك فضال و ندماى مجلس اشرف اعلى انتظام 

يافت در تاريخ گزيده مسطور است كه حكيم انورى در آخر ايام حيات تائب گشته از مالزمت 
 درگاه عالم پناه احتراز نمود و چون سلطان او را طلبيد اين قطعه روان گردانيد قطعه 

 كلبه كاندرو بروز و بشب 
 

 جاى آرام و خورد و خواب منست 

 حالتى دارم اندران كه از آن 
 

 چرخ در عين رشك و تاب منست 

 آن سپهرم درو كه گوى سپهر
 

 ذره نور آفتاب منست 

 وان جهانم درو كه بحر محيط
 

 واله لمعه سراب منست 

 هرچه در مجلس ملوك بود
 

 همه در كلبه خراب منست 

 رحل اجزا و نان خشك برو
 

 گرد خوان من و كباب منست 

 شيشه صبر من كه بادا پر
 

 پيش من شيشه شراب منست 

 قلم كوته و صرير خوشش 
 

 زخمه نغمه رباب منست 



 خرقه صوفيان ازرق پوش 
 

 از هزار اطلس انتخاب منست 

 هرچه بيرون ازين بود كم وبيش 
 

 حاش لّله معين عذاب منست 

 كنده پير جهان جنب فكند
 

 همتى را كه در جناب منست 

 خدمت پادشه كه باقى باد
 

 نه ببازوى خاك و آب منست 

 زين قدر راه رجعتم بستست 
 

 آنكه او مرجع و مآب منست 

 وين طريق از نمايشست خطا
 

 چكنم اين خطا ثواب منست 

 گرچه پيغام روح پرور او
 

 همه تسكين اضطراب منست 

 نيست مربنده را زبان جواب 
 

 خانه و جاى من جواب منست 

 ديگرى از شعراء زمان سلطان سنجر اديب صابر ترمذى است و اديب در سلك فضالء شعرا انتظام    
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داشت و اشعار فصاحت شعار بر صفحات روزگار مى نگاشت و مهارت او درين فن بمرتبه اى بود 
كه حكيم انورى او را بر خود ترجيح كرده در آن قطعه كه در باب تعداد فضايل خود بنظم آورده 

 چنانچه سابقا مسطور شد و اين قطعه از منظومات اوست قطعه 
 دوات اى پسر آلت دولتست 

 
 بدو دولت تند را رام كن 

 چو خواهى كه دولت كنى از دوات 
 

 الف را تو پيوند باالم كن 

و در آن ايام كه اتسز پسر قطب الدين محمد بن نوشتكين كه حاكم خوارزم بود و با سلطان سنجر    
اظهار مخالفت نمود سلطان اديب را برسم رسالت نزد آتسز فرستاد و سخنان مشفقانه پيغام داد و 

اتسز كلمات پسنديده سلطان بسمع رضا اصغا ننمود و اديب را در خوارزم توقيف فرمود و دو 
سفاك بى باك را فريفته بمرو فرستاد تا فرصت جسته سلطان را بقتل رسانند اديب بر اين مكيدت 

اطالع يافته صبر نتوانست كرد الجرم عريضه مشتمل بر خيال آن مختال نزد سلطان باستقالل فرستاد 
و سلطان سنجر بعضى از منهيان را بوجدان آن دو بداختر مأمور گردانيده آن جماعت فدائيانرا در 
خرابات يافتند و حسب الحكم هردو را بقتل رسانيدند و چون اين خبر باتسز رسيد فرمود تا اديب 
صابر را در جيحون انداختند و ديگرى از شعراء زمان سلطان سنجر سوزنى است و كنيت سوزنى 

ابو بكر سلمانى بود در بهارستان مسطور است كه سوزنى نسفى االصل است و در سن رشد و تميز 



به نيت تحصيل ببخارا آمده عاشق شاگرد سوزن گيرى شد و بشاگردى استاد وى رفت بنابرآن 
تخلص خود را بر سوزنى قرار داد و چون او بمزاح ميل تمام داشت در اكثر اوقات ابيات هزل آميز 

بر لوح بيان مى نگاشت اما در جد نيز اشعار نيك دارد و اين دو بيت از اول قصيده ايست كه در 
 باب اعتذار از اشعار هزل آثار گفته قصيده 
 تا كى ز گردش فلك آبگينه رنگ 

 
 بر آبگينه خانه طاعت زنيم سنگ 

 بر آبگينه سنگ زدن كار ما و ما
 

 تهمت نهيم بر فلك آبگينه رنگ 

در تاريخ گزيده مسطور است كه 
  سوزنى 

به اين بيت بخشيد نيست چار چيز 
 آورده ام 

 شاها كه در گنج تو نيست 
 

 نيستى و حاجت و عجز و نياز آورده ام 

و ديگرى از شعراء زمان سنجر عبد الواسع جبلى است حمد الّله مستوفى گويد كه عبد الواسع پسر    
 گردهقانى بود و سلطان سنجر او را در پنبه زارى ديد كه ميگفت 

 اشتر دراز و كرد نادانم خواهى كردنا
 

گردن درازى كردنا پنبه بخواهى 
 خوردنا

و سلطان از آن گفتار استشمام لطف طبع كرده عبد الواسع را مالزم ساخت و بواسطه خاصيت    
تربيت سلطانى كار او بجائى رسيد كه سرآمد شعراء زمان خود گرديد در بهارستان مذكور است 

كه شعرا را اتفاقست كه هيچكس از عهده جواب قصيده مشهور وى كه مصراع مطلع اولش 
 اينست مصراع 

 كه دارد چون تو معشوقى نگار و چابك و دلبر

 چنانچه مى بايد بيرون نيامده است و اين سه بيت در اوايل بعضى از قصايد او مندرجست ابيات 
 در دهر نيست از تو دل افروزتر نگار

 
 در شهر نيست از تو جگرسوزتر پسر

 تا كرده ام بالله سيراب تو نگاه 
 

 تا كرده ام به نرگس پرخواب تو نظر

 گاهى چو الله ام ز وصالت شكفته رو
 

 گاهى چو نرگسم ز فراقت فكنده سر
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 ذكر سلطان مغيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه يمين امير المؤمنين 

سلطان محمود پادشاهى بود زيباصورت نيكوسيرت بلطف طبع و جودت ذهن اشتهار داشت و 
بمصاحبت و معاشرت نسوان بسيار ميل نموده اكثر اوقات همت بر مجالست ايشان ميگماشت مع 

ذلك جمع و خرج ممالك بقلم او محفوظ و مضبوط بود و بدفترستان و واجب و تعين مرسومات 
و مواجب گاه و بيگاه توجه مى فرمود و بجمع ساختن طيور شكارى و كالب معلم شعف تمام 
اظهار ميكرد چنانچه چهار صد سگ با قالدهاى مرصع و جلهاى زربفت جمع آورد و در سنه 

احدى عشر و خمسمائه در عراق بر مسند سلطنت نشست و بدو دختر داماد سلطان سنجر گشته 
كمر خدمتكارى عم بر ميان بست و چون زمان سلطنتش بچهارده سال نزديك رسيد در پانزدهم 

شوال سنه خمس و عشرين و خمسمائه در همدان متوجه عالم عقبى گرديد اوقات حياتش بيست و 
هفت سال بود و او در وقت مرض پسر خود داود را بواليت عهد تعيين نمود وزارت سلطان محمود 
در اوايل حال تعلق به كمال الدين على الثميرى داشت و او بصفت عقل و كياست و فهم و فراست 

موصوف و معروف بود و در زمان دولت تخم نصفت ميكاشت نقلست در آن اوان كه سلطان 
محمود از سلطان سنجر بساوه گريخت و از مخالفت عم بزرگوار پشيمان شده بدست نياز در دامن 

اعتذار آويخت نخست كمال الدين را نزد سلطان سنجر فرستاد و چون چشم سلطان بر آنوزير 
عاليشأن افتاد پرسيد كه فرزند محمود كجاست جواب داد كه (انا آتيك به قبل ان تقوم من 

مقامك) باز سؤال كرد كه سردار لشكرش على با او بكدام طرف است وزير گفت (انا اتيك به 
قبل ان يرتد اليك طرفك) سلطان را تقرير وزير دلپذير افتاده او را باصناف الطاف مخصوص 

گردانيد و از جريمه محمود گذشته بار ديگر او را بمرتبه سلطنت رسانيد اما بحسب تقدير هم در 
آن ايام كمال الدين بزخم خنجر يكى از فدائيان لعين روى بعالم آخرت آورد سلطان محمود 

خطير الملك ابو منصور النورى را وزير كرد و خطير الملك از حليه فضايل نفسانى و زيور 
كماالت انسانى عارى و عاطل بود و از تدبير ملك و ترتيب امور دولت بغايت ذاهل و غافل در 

جامع التواريخ مذكور است كه خطير الملك در ايام وزارت روزى در دار السالم بغداد با جمعى 
كثير از فضالء بالغت نهاد سوار گشته در غايت عظمت اسب ميراند در آن اثنا از خواجه ابو العال 

كه در سلك صناديد افاضل عالم انتظام داشت پرسيد كه لواطه رسم قديم است يا نو پيدا شده 
خواجه جواب داد كه رسم قديم است و قوم لوط پيغمبر عليه السالم مرتكب اين امر شنيع 



مى شده اند وزير باز سؤال كرد كه لوط مقدم بوده است يا پيغمبر ما صلى الّله عليه و آله و سلم 
خواجه گفت الّله الّله ايد الّله الوزير پيغمبر ما صلى الّله عليه و سلم خاتم النبيين است خطير گفت 

 (لَتَأْتُونَ الرِّجالَ كه ايزد تعالى در حق امت لوط چه فرموده است ابو العال اين آيه بر زبان راند كه 
*مقَو لْ أَنْتُمب ونِ النِّساءنْ دةً موشَه 
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 خطير گفت اين سهل وعيد و تهديد است القصه اين قيل وقال در ميان اهل فضل و مسرِفُونَ)*
كمال اشتهار يافته سبب عزل خطير الملك گشت و آن وزير بى قابليت در وقت حرمان از منصب 
وزارت درگذشت بعد از آن شمس الدين عثمان بن نظام الملك وزير سلطان محمود شد و او در 

جمع اموال و مصادره توانگران بغايت حريص بود و از طريقه ناپسنديده ظلم و بيداد اجتناب و 
احتراز نمى نمود و چون خبر شيوه غيرمرضيه او بعرض سلطان سنجر رسيد برادرزاده را بدفع شر او 

مأمور گردانيد و سلطان محمود شمس الدين عثمان را كشته سرش بخراسان فرستاد و رعايا را از 
جور و اعتساف او نجات داد آنگاه ناصر بن على بوزارت سلطان محمود اشتغال نمود و تا زمان 
وفات آن پادشاه عاليجاه بر مسند وزارت متمكن بود در جامع التواريخ جاللى مسطور است كه 

دلقك و امير احمد پسر خطيب گنجه و مهستى معاصر سلطان محمود بودند و به نديمى او اشتغال 
مينمودند و صاحب تاريخ گزيده جماعت مذكوره را از جمله نديمان سلطان محمود غزنوى 

شمرده و ظاهرا او سهو كرده يا كاتب غلط نوشته و مناظرات امير احمد و مهستى بغايت مشهور 
است و در آن باب رساله عليحده مسطور حمد الّله مستوفى گويد كه قبل از آنكه مهستى بحباله 
نكاح امير احمد درآيد امير احمد كس بنزد او فرستاد و اظهار تعشق نموده طلب مباشرت كرد 

 مهستى اين رباعى را بوى نوشت كه رباعى 
 تن با تو بخوارى اى صنم در ندهم 

 
 با آنكه ز تو به است هم در ندهم 

 يك تاى سر زلف بخم در ندهم 
 

 بر آب بخسبم خوش و نم در ندهم 

پسر خطيب او را فريب داده بنام ديگرى بگوشه برد و بعد از حصول مقصود اين رباعى نظم كرد    
 رباعى 

 تن زود بخوارى اى جلب بنهادى 
 

 وز گفته خويش نيك بازاستادى 



 گفتى خسبم براب و نم در ندهم 
 

 بر خاك بخفتى و نم اندر دادى 

    

 ذكر سلطنت ركن الدين طغرل بن ملكشاه يمين امير المؤمنين 

چون سلطان محمود بملك عقبى توجه فرمود ناصر وزير خواست كه بموجب وصيت محمود 
پسرش داود را بر مسند سلطنت نشاند اما سران سپاه برطبق اشارت سلطان سنجر عروس مملكت 
عراق را با طغرل بيك عقد بستند و مراسم مبايعت و متابعت بجاى آورده دل داود را بخار عدم 

التفات خستند و طغرل پادشاهى بود بعدل و سياست مشهور و از ارتكاب مناهى و مالهى بغايت 
مهجور بكرم و شجاعت موصوف و بحيا و مروت معروف اما زمان كامرانيش مانند گل اندك بقا 

بود و چون سه سال و چند ماه باقبال گذرانيد در همدان برياض جنت توجه نمود و اين صورت در 
ماه محرم سنه تسع و عشرين و خمسمائه بوقوع انجاميد و مدت حياتش در بيست و پنجسالگى 
بنهايت رسيد بامروز ارتش شرف الدين على بن رجا مشغولى ميكرد و او در آخر عمر بدست 

 فوجى از لشكر خوارزم افتاده روى بعالم عقبى آورد
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 ذكر سلطان غياث الدين مسعود بن محمد بن ملكشاه قسيم امير المؤمنين 

در وقتى كه سلطان طغرل از اقامت در منزل آب و گل دل برگرفت سلطان مسعود در بغداد بود و 
بعضى از امرا مسرعى بدانجا فرستاده او را طلب داشتند و طايفه اى قاصدى بآذربايجان ارسال نموده 

داود بن محمود را طلبيدند اما مسعود بر داود سبقت گرفته ناگاه بهمدان رسيد فرقه اى از اركان 
دولت بطوع و رغبت و زمره اى بكراهت و ضرورت كمر مطاوعت و متابعتش بر ميان بستند و 

چنانچه در ضمن وقايع ايام دولت عباسيه مذكور شد در اوايل اوقات جهانبانى مسعود را بامستر 
شد عباسى محاربات اتفاق افتاد و چون مهم آندو خليفه از هم گذشت سلطان مسعود در سلطنت 

عراقين و آذربايجان و فارس مستقل گشت و بعد از آن ميان او و بعضى از اخوان و خويشان 
منازعت روى نمود و در جميع وقايع فتح و فيروزى مسعود را بود و سلطان مسعود بصفت شجاعت 

و سمت مروت و فتوت اتصاف داشت و در زمان جهانبانى همت بر احياء مراسم خيرات و اشاعه 



لوازم مبرات ميگماشت از وفور بذل و ايثار همواره خزانه او از درم و دينار خالى بودى و از غايت 
محبت بسلوك درويشان پيوسته با شكستگان و گوشه نشينان مصاحبت نمودى چون مدت هجده 

سال بسلطنت و اقبال اوقات گذرانيد در غره ماه رجب سنه سبع و اربعين و خمسمائه در ظاهر 
همدان بجهان جاودان خراميد مدت عمرش چهل و پنج سال بود حال وزرايش را در ذيل وقايع 

 ايام دولتش قلم شرح خواهد نمود

گفتار در بيان مخالفت بعضى از امرا و اعيان حضرت و استسعاد يافتن سلطان مسعود بفيروزى و 
 نصرت 

مورخان صاحب فضيلت مرقوم قلم فصاحت صفت گردانيده اند كه چون خاطر مسعود از جانب 
مسترشد و راشد عباسى فراغت يافت در كمال عظمت و استقالل بدار السالم بغداد شتافت و 

المقتفى المر الّله را بر مسند خالفت نشانده بصوب همدان مراجعت نمود آنگاه شنود كه والى 
فارس سالك مسالك خالف گشته و علم طغيان برافراشته است بنابر آن برادر خود سلجوقشاه و 

اتابك قراسنقر را بدفع آن حادثه نامزد كرد و قراسنقر بكمال دالورى و تهور شيراز را مسخر 
ساخته تسليم سلجوقشاه نمود و خود بمالزمت سلطان مسعود مراجعت فرمود و هم در آن اوقات 
پهلو بر بستر ناتوانى نهاده رخت بقا بباد فنا داد سلطان اتابك ايلدگز و اتابك جاولى را بجاى وى 

تربيت كرده حكومت آذربيجانرا بايلدكز مسلم داشت و بعد از چندگاه كه سلجوقشاه وفات يافت 
جاولى در شيراز علم ايالت برافراشت نقلست كه در آن زمانكه كوكب سلطان مسعود بدرجه جاه 

 و جالل صعود نمود فرمان فرمائى واليت رى از قبل سلطان سنجر تعلق بعباس نامى داشت و
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بسببى از اسباب سلطان از عباس رنجيده مسعود را بگرفتن او مامور گردانيد و سلطان مسعود از 
همدان روى برى آورد و عباس بلوازم استقبال استعجال نمود و پيشكشهاى اليق كشيده چندان 

اظهار عبوديت كرد كه سلطان مسعود از سرگرفتن او در گذشت بلكه درباره او الطاف پادشاهانه 
مبذول داشته بجانب همدان بازگشت آنگاه جهة آنكه با خليفه عهد مالقات تازه كند بصوب بغداد 
شتافت و عباس حق ناشناس در غيبت آن پادشاه عاليجاه بكفران نعمت دليرى كرده سليمانشاه برادر 

مسعود را بپادشاهى برداشت و با عبد الرحمن و بوزابه كه ميخواستند محمد و ملكشاه پسران 



محمود بن محمد بن ملكشاه را بسلطنت بردارند متفق شد و بين الجانبين قواعد عهد و پيمان بغالظ 
ايمان تاكيد يافته در اصفهان كووس مخالفت سلطان فروكوفتند و سلطان مسعود از اتفاق دشمنان 
مردود خبردار شده بعد از اجتماع جنود ظفر ورود در قلب زمستان از بغداد بصوب اصفهان توجه 
نمود و چون بحلوان رسيد سپاه برف و سرما بمرتبه اى هجوم كرد كه دست سواران از كار و پاى 
ستوران از رفتار بازماند بنابرآن سلطان بدار السالم مراجعت فرمود و در اول فصل بهار كه لشگر 

سبزه و ازهار بر اطراف دشت و كوهسار استيال يافت سلطانمسعود با سپاهى نامعدود عنان عزيمت 
بجانب تبريز تافت و در آنوقت سليمانشاه و عباس و محمد و ملكشاه و عبد الرحمن و بوزابه در 

ناحيه اعلم از توابع همدان علم اقامت منصوب ساخته بودند و انتظار سلطان مسعود ميكشيدند تا آن 
مهم فيصل يابد از اتفاقات حسنه آنكه در شبى كه صباحش وعده محاربه بود بى جهتى ظاهر 

سليمانشاه بجانب رى در حركت آمد و عباس نيز از عقب وى شتافته پاى ثبات و قرار بوزابه و عبد 
الرحمن از مشاهده آنحالت از جاى رفت و طبل رحيل كوفته روى باصفهان آوردند سلطان مسعود 
بعد از استماع اين خبر بهجت اثر بعنايت ملك اكبر مستظهر و اميدوار گشته بر اثر برادر برى رفت 
و سليمانشاه بمالزمت شتافته بنابر استصواب امرا محبوس شد آنگاه عباس و عبد الرحمن و بوزابه 
متعاقب يكديگر از سلطان مرحمت گستر امان طلبيده بمالزمت شتافتند و بانواع تربيت و رعايت 

اختصاص يافتند و در خالل اين احوال اتابك جابلى كه حاكم شيراز و امير االمراء سلطان واجب 
االذعان بود روزى فصد كرد و همان لحظه به تير انداختن مشغول شد و نيشتر قضاء الهى رك 

دستش را گسيخته در ساعت رشته حياتش انقطاع يافت و اين خبر بعرض سلطان رسيده منصب او 
را بعبد الرحمن عنايت فرمود و بنابر بعضى از مصالح ملكى مقرر فرمود كه على الفور بجانب اران 

رود و چون او از خاص بك و بهاء الدين قيصر و بعضى ديگر از خواص امرا دغدغه داشت كه 
مبادا او را نزد سلطان غيبت كنند بعرض رسانيد كه التماس چنانست كه جماعت مذكوره درين 

سفر با من مرافقت نمايند و سلطان ملتمس او را مبذول داشته بنفس نفيس متوجه دار السالم گشت 
و پس از رسيدن عبد الرحمن باران ياران عالمات نفاق و امارات شقاق در ناصيه احوالش مشاهده 

نموده بوقت فرصت او را عازم سفر آخرت گردانيدند و اين خبر در بغداد بسمع سلطان مسعود 
 رسيد و بغايت مبتهج و مسرور
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گرديد و چون عباس كه دوست جانى و هم سوگند عبد الرحمن بود شنود كه او را چگونه از پاى 
درآوردند با مقتفى خليفه قرار داد كه روز عيد كه سلطان بمصلى رود تيغ كين از نيام كشيده او را 

از ميان بردارند و بحسب اتفاق در آن روز طغيان باران بمرتبه رسيد كه شاه و سپاه را مجال رفتن 
بعيدگاه نشد و سلطان معدلت شعار بسبب فيضان ابر موهبت پروردگار از گزند تيغ آتش بار نجات 
يافت و بعد از چند روز جوانى از متعلقان طشت دار خليفه با غالم يكى از ركابداران جناب سلطانى 

بشرب مى ارغوانى مشغول شد و چون بخار شراب بكاخ دماغ آن جوان تصاعد نمود بر زبانش 
جارى گشت كه قد استولى الوسواس على العباس من مطر يوم العيد غالم بفراستى كه داشت 

دانست كه اين كالم متضمن امرى كلى است الجرم گفت اى جوان يكى از متعلقان عباس اين 
كيفيت واقعه را بتفصيل با من تقرير كرده آيا تو چنانچه ميبايد صورت حال را ميدانى يا نى جوان 

گفت بلى مى دانم و حقيقت قصد عباس را بشرح بازگفت و غالم آن قضيه را بعرض سلطان 
رسانيده همانروز عباس بر كنار دجله مصلوب گشت و چون بوزابه كه حاكم فارس و ثالث عبد 

الرحمن و عباس بود قضيه قتل دوستان خود را شنود لشگرى فراهم آورده خاطر بر مخالفت 
سلطان مسعود قرار داد و سلطان از استماع اينخبر عنان شكيبائى از دست داده بتعجيل بسيار و 

گروهى اندك از بغداد بهمدان شتافت و در آن بلده خاصبك و اتابك ايلدكز و شيرزاد از اران و 
آذربيجان با سپاه فراوان بمالزمت سلطان رسيده رايت فتح آيت بصوب اصفهان كه در آن اوان 

معسكر بوزابه بود نهضت نمود و بوزابه سلطانرا استقبال كرده در مرغزار قراتكين آن دو سپاه 
پرخشم و كين بهم رسيدند و بباد حمله ابطال آتش قتال اشتعال يافته نسيم و فتح و فيروزى بر 

پرچم علم سلطان مسعود وزيده غالمى حبشى از مماليك حسن جاندار بوزابه را گرفته خواجه 
خود را از صورت حال آگاهى داد و حسن او را نزد سلطان برده خاصبك حسب الحكم بوزابه را 

از ميان دونيم زد و بعد از اين فتح مبين سلطان ظفرقرين بكام دل روزگار مى گذرانيد تا در غره ماه 
رجب سنه سبع و اربعين و خمسمائه متوجه ملك عقبى گرديد و در نفس شهر همدان مدفون 

گشت وزارت سلطان مسعود در اوايل حال به عماد الدين ابو البركات كه نسبش از طرف پدر به 
بنى سكمه مى پيوست و از جانب مادر نبيره قوام الدين ابو القاسم در گزينى بود تعلق داشت و 

عماد الدين بسبب منازعت كمال الدين ثابت بن محمد القمى و مؤيد الدين مرزبان منشى كه از 
جمله مالزمان قديمى سلطان مسعود بودند بعد از انقضاء اندك زمانى از دخل در امور وزارت 
معزول گشته آن منصب بكمال الدين محمد خازن كه بصفت دراية و كاردانى اتصاف داشت 



مفوض شده كمال الدين كماينبغى در ضبط و ربط مهمات سركار سلطانى كوشيده امور ديوانى را 
بنوعى سرانجام نمود كه بعد از خواجه نظام الملك هيچ وزيريرا آنمعنى تيسير نپذيرفته بود اما در 

باب كفايت مبالغه از حد اعتدال درگذرانيده ابواب منافع امرا و اركان دولت را مسدود گردانيد و 
آنجماعت كمر عداوت وزير صايب تدبير بر ميان بستند و در كمينگاه غدر منتهز فرصت نشستند و 

 در
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آن وقت كه اتابك آق سنقر بهمراهى سلجوقشاه جهت دفع شر حاكم فارس از اردوى سلطان 
مسعود جدا شد در يكمنزلى سلطان قرار گرفته قاصدى بدرگاه فرستاد و پيغام داد كه تا پادشاه سر 
و دست محمد؟؟؟ نزد من نفرستد محالست كه قدمى ازين موضع پيشتر نهم و ميترسم كه اگر اين 

ملتمس شرف اجابت نيابد بعيب عصيان منسوب گردم و هرچند سلطان معاذ دير دلپذير گفته 
خواست كه آق سنقر را از سر قتل وزير درگذراند بجائى نرسيد الجرم آخر االمر برطبق مدعاء 

اتابك حكم فرمود و چون سر آن سردفتر اهل هنر بنظر آق سنقر رسيد از سلطان خشنود شده روى 
بجانب فارس آورد عز الملك مجد الدين البروجردى از كمال حرص و شرارت نفس در سن 

هفتاد سال وزارت سلطان مسعود را تكفل نمود و در تشييد قواعد ظلم و جور اهتمام فرمود بنابرآن 
كمال الدين ثابت قمى كمر عداوت عز الملك بر ميان بسته خواست كه او را خوار گرداند عريضه 

نزد سلطان سنجر فرستاد مضمون آنكه پيوسته تعيين وزراء ممالك عراق مفوض براى نواب 
كامياب سلطان ميبود اما حال اتابكان باختيار و اعتبار خود مغرور شده بى استجازه از آنحضرت 

وزير نشان ميكنند و مضمون اين عريضه بسمع اتابك آقسنقر رسيده كمال الدين ثابت را در قلعه 
همدان بقتل رسانيد و اين صورت موجب ازدياد عزت عز الملك شده بيشتر از پيشتر باندوختن 

مظلمه مشغول گشت اما مقارن آن حال اتابك آقسنقر وفات يافت و سلطان مسعود باخذ و قيد عز 
الملك اشارتفرمود و محصالن تعيين شدند كه آنچه وزير پرتزوير از اموال حرام جمع آورده بود 
از وى گرفتند آنگاه او را بزندان فراموشان فرستادند و بعد از عزل عز الملك مؤيد الدين مرزبان 

منشى بر مسند وزارت مسعودى نشست و بعد از دو سال كه بضبط امور ملك و مال پرداخت 
سلطان مسعود او را بسعى اتابك بوزابه معزول ساخت و آن شغل بتاج الدين ابو طالب شيرازى كه 
از اكابر بزرگ زادگان فارس بود سمت تعلق پذيرفت و چون تاج الدين از صفت عقل و كياست 



بهره نداشت بعد از قتل بوزابه معزول گشته راه شيراز پيش گرفت شرف الدين انوشيروان بن خالد 
الكاشى در اقسام فضل و ادب و تبحر در لغات عرب يگانه روزگار بود و بسيارى از اوقات بمطالعه 
علوم معقول و منقول صرف نموده بر جاده تقوى و امانت مدت العمر ثبات قدم ورزيده و با وجود 

علوشان هرگز پيرامن عجب و نخوت نگرديد چندگاه بوزارت سلطان محمود و المستر شد بالّله 
عباسى اشتغال داشت و بعد از شهادت مستر شد بخدمت سلطان مسعود پيوسته مدت هفت سال 

علم وزارت برافراشت اما بواسطه بخل و خست رياض جاه و جالل او هرگز برشحات شوكت و 
استقالل نضارت نپذيرفت و وفور خفت و عدم وقارش بمثابه بود كه در صدر ديوان و مسند 

وزارت از براى همه كس بى كلفت قيام مى نمود بنابرآن يكى از فضالء در آن زمان اين دو بيت در 
 سلك انشا كشيد بيتين 

 مرا پيريست بى شرم و معاند
 

 ولى را بازنشناسد ز؟؟؟

 براى هركسى بر پاى خيزد
 

 تو گوئى هست نوشروان خالد

كتاب نفثة الصدور از جمله مصنفات انوشروانست و مقامات حريرى بنام نامى او تزئين دارد    
 نقلست كه روزى 
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جمعى با آن وزير صافى ضمير سفاهت بى نهايت كردند و او از كمال تواضع و سالمت نفس 
چنانچه بايد جوابى نداد نواب درگاه وزارت در خلوت بوى گفتند كه ما را ديگر طاقت اين 

بى حميتى نيست جواب گفت كه من چهل سال است كه در پناه اين بى حميتى بسر ميبرم القصه 
انوشروان بجهة كمال بردبارى و كم آزارى در غايت فراغت روزگار ميگذرانيد تا وقتى كه متوجه 

 عالم عقبى گرديد نظم 
 چون خاك باش در همه احوال بردبار

 
 تا چون هوات بر همه كس قادرى رسد

چون آب نفع خويش بهركس همى 
  رسان 

 تا همچو آتشت ز جهان برترى رسد

    

 ذكر سلطان مغيث الدين ملكشاه بن محمود يمين امير المؤمنين 



سلطان ملكشاه بن محمود بشجاعت و سخاوت مشهور بود و بحسن خلق و لطف طبع بر السنه و 
افواه مذكور بعد از فوت عم خويش سلطان مسعود بر معارج سلطنت صعود نمود اما چون بعيش و 

طرب شعف تمام داشت ابواب اختالط را بر امرا و اركان دولت بربست و با جمعى از نديمان 
شيرين گفتار و فوجى از مطربان خورشيدرخسار در بزم عشرت نشسته صبوح را بغبوق و غبوق را 

بصبوح درپيوست مع ذلك گرفتن خاص بك را كه سرآمد خواص و مقربان سلطان مسعود بود با 
خود مخمر گردانيد بناء على هذا خاص بك و اكثر امرا در باب خلع او متفق اللفظ و المعنى شدند 

و در شوال سال مذكور حسن جاندار ببهانه ضيافت ملكشاه را بخانه برد و مدت سه روز بساط 
نشاط بگسترد آنگاه عظماء امراء آن پادشاه ساده لوح را گرفته در برجى از قلعه همدان محبوس 

كردند و كس بطلب برادرش محمد فرستاده چون او بهمدان رسيد باتفاق اشراف و اعيان بر تخت 
سلطنت متمكن گرديد و ملكشاه چند روز در آن محبس بسر برده آخر االمر محافظانرا بفريفت تا 

شبى ريسمانى بر ميانش بستند و او را از راه آبريز بزير گذاشتند و ملكشاه بر اسبى تيزرفتار كه 
غالمش در پايان آن برج آماده كرده بود سوار شده بخوزستان گريخت و مدتى در آن واليات 

گذرانيد و بعد از فوت برادر فى سنه خمس و خمسين و خمسمائه باصفهان شتافت تا عروس 
مملكت را بى مزاحمت اغيار در كنار كشد كه ناگاه هادم اللذات دو اسبه بر سرش تاخت و 

ملكشاه در پانزدهم ربيع االول سنه مذكوره حجله آخرت را منزل ساخت مدت عمرش سى و دو 
 سال بود و ايام سلطنتش سه ماه و چند روز

 ذكر سلطان عياث الدين محمد بن محمود قسيم امير المؤمنين 

پادشاه امجد سلطان غياث الدين محمد بوفور عقل و كمال فضل و اصابت راى و تدبير موصوف 
بود و در ايام سلطنت بقدر مقدور رعايت احكام شريعت مطهره كرده علما و صلحا را كما ينبغى 

تعظيم و تبجيل نمود و در اوايل محرم الحرام سنه ثمان و اربعين و خمس مائه بنابر استدعاء امرا 
 بهمدان رسيده تاج سلطنت بر سر نهاد و در همان ماه خاصبك را
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كشته ابواب فتنه و تشويش بر روى خود گشاد زيرا كه بعد از استماع قتل خاص بك امراء 
آذربايجان سليمانشاه بن محمد بن ملكشاه را بپادشاهى برداشتند و بدانجهت تفرقه بسيار بروزگار 



سلطان محمد رسيد اما باالخره بفتح و فيروزى اختصاص يافته مدت هفت سال در سلطنت اوقات 
گذرانيد وفاتش در ماه ذى الحجة سنه اربع و خمسين و خمسمائه روى نمود و اوقات حياتش سى 

 و دو سال بود

گفتار در بيان كشته شدن خاص بك و مخالفت امراء آذربايجان و ذكر لشكر كشيدن سلطان 
 محمد بجانب بغداد بجهة دفع فتنه مخالفان 

چون ملكشاه مخلوع و محبوس گشت خاص بك جمال الدين بن قيماز را بخوزستان فرستاد تا 
سلطان محمد را بهمدان رساند و ابن قيماز در اثناء راه بسلطان محمد گفت مناسب آنست كه 

پادشاه بعد از جلوس بر سرير سلطنت و استقالل در دفع خاصبك اصال اغفال و اهمال ننمايند و اال 
مهم مالزمان اين آستان بسان قضيه ملكشاه فيصل خواهد يافت و سلطان محمد اينسخن را كالنقش 

فى الحجر بر لوح دل مرتسم گردانيد و چون بهمدان رسيد و بر مسند پادشاهى متمكن گرديد 
روزى خاصبك در كوشك مرغزار همدان غرايب اقمشه و نفايس امتعه و اسلحه گوناگون و 

اثواب قيمتى برسم پيشكش بنظر آن شهريار جمشيدوش رسانيد و بعد از آنكه اهل مجلس متفرق 
شدند بزانوى ادب درآمده در باب تمشيت امور جهاندارى سخنان بعرض جناب شهريارى 

ميرسانيد در آن اثنا ابن قيماز عزرائيل وار گريبانش بگرفت و گفت برخيز كه اين جاى موعظه 
نيست و همانساعت صارم و محمد بن يونس خاصبك و زنگى جاندار كه از جمله مخصوصان وى 

بود بگوشه بردند و سر آن دو بيگناه را از تن جدا كردند دوستان و مالزمان آستان خاص بك از 
استماع اين واقعه بفرياد و فغان آمده بگرد كوشك پادشاه رفتند و خدام بارگاه سلطنت سرهاء 
كشتگان را از بام قصر بزير انداختند و آن جماعت چون آنحال ديدند متفرق گرديدند پوشيده 

نماند كه خاصبك در اصل از حشم غز بود و در ميدان جالدت از امثال و اقران قصب السبق مير 
بود بوفور فراست و كياست اتصاف داشت و در ايام اختيار نقش عدل و انصاف بر صحايف 

خواطر مينگاشت بنابرآن سلطان مسعود او را از جميع اعيان امرا بخود نزديكتر گردانيده بود و در 
 سوانح وقايع و حاالت بمقتضاء راى صوابنمايش عمل مى فرمود نظم 

 چه نيكو متاعيست كار آگهى 
 

 كزين نقد عالم مبادا تهى 

 بعالم كسى سر برآرد بلند
  



كه در كار عالم بود هوشمند و چون خاص بك بقتل رسيد خواص و مقربان سلطان محمد بضبط 
خزاين و اموال او پرداختند و از جمله نفايس اجناس سيزده هزار اطلس سرخ يافتند باقى اشياء را 

برين قياس بايد كرد القصه بعد از آنكه خبر كشته شدن خاص بك در آذربايجان بسمع شمس 
 الدين اتابك ايلدكز و نصرة الدين اقسنقر بن خاص بك رسيد
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رايت خالف افراشته سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه را بپادشاهى برداشتند و با سپاه فراوان متوجه 
همدان گشتند و سلطان محمد بنابر قلت لشكر و بيوفائى مالزمان دل از ملك و مال برگرفته بطرف 

اصفهان گريخت و سليمانشاه بتختگاه رسيده در كمال استقالل بر چهار بالش حكومت نشست 
درين اثنا امرا بعرض رسانيدند كه مناسب آنست كه منصب حجابت بمظفر الدين الپ ارغو مفوض 

گردد و شمس الدين ابو النجيب وزير باشد و حال آنكه در آن زمان خوارزمشاه نامى حاجب بود 
و امر وزارت تعلق بفخر الدين كاشى مى داشت و چون خوارزمشاه خبر عزل خود شنود با خواهر 

خود كه منكوحه سليمانشاه بود گفت امرا بر سلطنت سلطان محمد اتفاق كرده ميخواهند كه 
امشب سليمانشاه را بگيرند و آن عورت اين حديث را بسمع شوهر رسانيد و سليمانشاه از غايت 

وهم همانشب با فوجى از خواص روى بمازندران نهاد و روز ديگر امرا ازين حركت ناهنجار 
وقوف يافته در بحر تحير افتادند و لشكر دست بفتنه و فساد برآورده آنچه در خزانه و اصطبل 

سليمانشاه ديدند بجاروب غارت و تاراج پاك گردانيدند و منهى اينخبر بسلطان محمد رسانيده 
پادشاه عنان بصوب همدان انعطاف داد و نوبت ديگر بر مسند استقالل نشسته تاج اقبال بر سر نهاد 

آنگاه سليمانشاه از مقتفى خليفه استمداد نموده ملتمس او مبذول افتاد و اتابك ايلدكز نيز 
بسليمانشاه پيوسته در كنار آب ارس ميان ايشان و سلطان محمد محاربه صعب وقوع يافت و 

سليمانشاه منهزم گشته بموصل رفت و بعد از آن سلطان محمد لشكر ببغداد كشيد و مقتفى در شهر 
متحصن گرديد و سلجوقيان در امر محاصره غايت اهتمام بظهور رسانيده چون نزديك بدان رسيد 

كه صورت فتح و ظفر جلوه گر گردد اين خبر در اردو شايع گشت كه ملكشاه باتفاق بعضى از 
امراء شجاعت پناه در خوزستان خروج نموده و قصد همدان دارد بنابرآن سلطان محمد طبل 
مراجعت فروكوفت و در وقت عبور لشكر بر دجله جسر ويران گشته رنود و اوباش بغداد در 

اردوى سلطان آغاز تاراج و غارت نمودند و هرطايفه از سپاه روى براهى نهاده سلطان بتشويش 



بسيار خود را بلشكريان رسانيد و چون به پنج منزلى همدان رسيد اندك جمعيتى كه ملكشاه را 
ميسر شده بود به پريشانى تبديل يافت و آن پادشاه بيسر و سامان بار ديگر بصوب خوزستان شتافت 
و بعد از اينواقعه سلطان محمد ترك مخاصمت و محاربت داده تابستان در ييالق همدان بسر ميبرد 
و زمستان در ساوه قشالق ميكرد تا وقتى كه بسبب حلول اجل طبيعى روى بوادى خاموشان آورد 

از جمله فضال قاضى ابو بكر طرسوسى معاصر سلطان محمد بود و كتاب شكر و شكايت را در آن 
اوان تصنيف نمود و از زمره وزراء جالل الدين ابو القاسم در گزينى در زمان سلطان محمد بر 
مسند وزارت تكيه زد و جالل الدين بعلو همت و سمو مرتبت و لطف گفتار و حسن كردار و 

صورت خوب و سيرت مرغوب اتصاف داشت و همواره بوفور انعام و احسان تخم مهر و محبت 
در زمين دل علما و فضال و شعراى كاشت و چون جالل الدين چندگاهى به تمشيت آن مهم 

 پرداخت شمس الدين ابو النجيب 
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الدر گزينى امرا و اركان دولت سلطانى را بانواع خدمات اليقه و اصناف تنسوقات رايقه ممنون 
ساخت تا جالل الدين را معزول گردانيده او را بر مسند وزارت نشاندند و شمس الدين با وجود 

عدم استحقاق و قابليت تا اواخر ايام دولت سلطان محمد بآن امر اشتغال داشت و فوت او و سلطان 
در عرض يكهفته روى نموده نقلست كه در آن ايام كه شمس الدين خواطر اكابر و اصاغر را 

 بوزارت خود مايل گردانيد و جالل الدين اين قطعه گفته نزد سلطان روانساخت قطعه 
 خصمم ز بهر تربيت خويش و عزل من 

 
 بفريفت خلق را بزر و سيم بيكران 

 خصمم اگر بسيم و زر خويش واثقست 
 

 من بنده واثقم بخدا و خدايگان 

اما هيچ فايده بر آن مترتب نگشت و جالل الدين معزول شده اين قطعه ديگر بخاطرش گذشت    
 قطعه 

 عشوه دادى مرا و بخريدم 
 

 الجرم باد دارم اندر دست 

 در تو بستم دل و ندانستم 
 

 كه دل اندر خداى بايد بست 

و قاضى شروان بعد از عزل جالل الدين در باب مدح و تسلى خاطر او اين ابيات گفته نزد وى    
 فرستاد ابيات 



 در خواب دوش مسند صدر جهانيان 
 

 با بنده گفت خواجه مرا ياد مى كند

 گفتم كه شاد باش كه فردا بكام دل 
 

 پشت مباركش دل تو شاد مى كند

 و جالل الدين در كنج انزوا مى بود تا آنزمان كه از عالم رحلت نمود   

 ذكر سلطان معز الدين سليمانشاه بن محمد بن ملكشاه برهان امير المؤمنين 

چون سلطان محمد بن محمود عزيمت عالم آخرت نمود امرا و اركان دولت بر سلطنت سليمانشاه 
بن محمد اتفاق كرده قاصدى بموصل فرستادند تا او را بهمدان آورد و سليمانشاه در ماه ربيع 

االول سنه خمس و خمسين و خمسمائه بدار الملك رسيده لواء پادشاهى مرتفع گردانيد و جهت 
جذب خاطر اتابك ايلدگز ملك ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملكشاه را كه پسر سببى اتابك 

بود ولى عهد خويش ساخت آنگاه ببسط نشاط عيش اشارت كرده در صباح و رواح بشرب راح و 
مشاهده عارض صباح و مالح مشغولى نموده از ضبط مملكت و استمالت سپاهى و رعيت فراغت 

ورزيد و باغواء عز الدين قيماز و نصرة الدين آقسنقر قصد گرفتن موفق گرد بازو كه از جمله 
اعيان امرا بود فرمود و موفق بر ما فى الضمير صاحب تاج و سرير مطلع شده باتابك ايلدگز پيغام 
داد كه مناسب آنست كه ملك ارسالن تخت مملكت را بوجود خود بيارايد تا فتنه ها آرام يافته 

دست ستم روزگار ابواب فساد نگشايد و اتابك باين امر همداستان گشته از آذربايجان در مرافقت 
ملك ارسالن روى بجانب همدان نهاد و چون نزديك بدان بلدان رسيد ساير اركان دولت كه 

بسبب شرب مدام سليمانشاه از مالزمتش متنفر شده بودند با زمانه يار گشتند و آن پادشاه ساده را 
گرفته در قلعه همدان محبوس كردند و سليمانشاه در آن محبس فى سنه سته و خمسين و خمس 

مائه وفات يافت اوقات حياتش چهل و پنجسال بود و زمان سلطنتش ششماه و كسرى وزارتش 
 تعلق بشهاب الدين حامدى داشت و شهاب الدين در آخر عمر بنابر قصد بعضى از امرا شهيد شد

 530، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر سلطان ابو المظفر ركن الدين ملك ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 

چون ملك ارسالن هم عنان بخت و دولت بهمدان رسيد باتفاق اشراف و اعيان بر سرير عدل و 
احسان متمكن گرديد و او پادشاهى حليم صبور صاحب سخاوت بود و از غايت علو همت بتحقيق 



جمع و خرج ممالك التفاتى نميفرمود طريق عفو و اغماز دوست داشتى و جرايم و آثام اهل 
عصيان را نابوده انگاشتى و در تكلف مأكوالت و ملبوسات كوشيدى و زبان او و مالزمانش هرگز 

بلفظ فحش گويا نگرديدى اطراف مملكت و اكناف واليتش بيمن اهتمام و حسن اجتهاد پدر 
سببى او اتابك ايلدگز معمور بود و هركس قصد مملكتش ميكرد بسبب وفور شجاعت و جالدت 

برادران مادرى او جهان پهلوان محمد و قزل ارسالن منهزم مراجعت مى نمود وفاتش در منتصف 
جمادى االخرى سنه احدى و سبعين و خمسمائه اتفاق افتاد و او در چهل و سه سالگى رخت بقا 

بباد فنا داد و سلطان ارسالن مدت پانزده سال و هشت ماه و كسرى بامر سلطنت و جهانبانى اشتغال 
نمود و در آن اوقات وزارتش بر سبيل بدليت مفوض بفخر الدين طاهر الكاشى و قوام الدين ابو 

 القاسم الدر گزينى و كمال الدين ابو شجاع زاكانى مى بود

گفتار در بيان عصيان حاكم رى و ظفر يافتن ملك ارسالن بر وى و ذكر انهزام والى آنجا از ضرب 
 تيغ مجاهدان دين و فتح بعضى از قالع حدود قزوين 

روات اخبار سالطين و ثقات اخيار مورخين چنين آورده اند كه در مبادى سرافرازى ملك ارسالن 
عز الدين قيماز والى اصفهان و حاكم رى حسام الدين اينانج عصابه عصيان بر پيشانى بسته و ابواب 
فتنه بر روى بانى مبانى جهانبانى گشاده محمد بن سلجوقشاه را بپادشاهى برداشتند و متوجه همدان 

گشته رايات جنگ و جدال برافراشتند و ملك ارسالن باتفاق اتابك ايلدگز مخالفانرا استقبال 
نموده در نواحى كره رود آن دو لشكر بيكديگر رسيدند و مانند بحر اخضر در جوش وخروش 

آمدند و بعد از تقديم كشش و كوشش فراوان سلطان ارسالن ظفر يافته محمد بن سلجوقشاه پناه 
بخوزستان برد و قيماز و اينانج بجانب رى و مازندران گريختند و در خالل اين احوال ملك ابخاز 

كه كافرى متهور بود قصد خون و مال مسلمانان را پيش نهاد همت ساخته بصوب آذربايجان در 
حركت آمد و سلطان ارسالن با سپاه فراوان متوجه دفع كافران گشته در نواحى قلعه كاك جنگى 
سهمناك واقع شد و بسيارى از كفار بر خاك هالك افتاده فرمان فرماى ايشان فرار بر قرار اختيار 
كرد و غنيمت بسيار بدست سپاه پادشاه ظفر شعار درآمد بعد از آن سلطان ارسالن بقصد تخريب 

 قالع مالحده بى دين كه در حدود قزوين ساخته بودند و بدان واسطه پيوسته اموال 
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و جهات قزوينيان را غارت مينمودند كمر بست و باندك زمانى چهار صفه استوار را مسخر 
گردانيده فرمود تا مانند خاك راه هموار ساختند و در آخر سنه تسع و خمسين و خمسمائه حسام 

الدين اينانج كه سابقا بطرف مازندران گريخته بود بمالزمت سلطان تكش كه در خوارزم حكومت 
مينمود رفته و از وى لشكرى ستانده بواليت عراق شتافت و در نواحى قزوين و ابهر از روى غلبه و 

قهر دست بقتل و غارت برآورد و سلطان ارسالن بمرافقت اتابك ايلدگز متوجه مخالفان گشته 
اينانج كرت ديگر بمازندران گريخت و در سنه ثلث و ستين و خمسمائه باز بملكت رى درآمد و 
سلطان برادر مادرى خود اتابك نصرة الدين محمد بن ايلدگز را بجنگ او فرستاد و اتابك منهزم 

بازگشت آنگاه اتابك ايلدگز متوجه مخالفان شده سخن صلح در ميان افتاد برينجمله كه اينانج در 
مصاحبت اتابك بمالزمت سلطان شتابد و ارسالن از سر جرايمش گذشته پرتو انعام و احسان بر 

وجنات احوال اينانج تابد و بحسب تقدير در شبى كه صباحش موعد مالقات بود اينانج را در 
منزلش كشته يافتند و هيچكس ندانست كه آن امر از كه صادر شده و سلطان ارسالن بعد از 

استماع اين خبر مملكت رى را بجهان پهلوان نصرة الدين محمد بن ايلدگز عنايت كرد و محمد 
دختر اينانج را بعقد خود درآورد و قتلغ اينانج از وى متولد گشت و در سنه ثمان و ستين و 

خمسمائه والده سلطان ارسالن كه در خانه اتابك ايلدگز بسر ميبرد و باتفاق ارباب اخبار قابله دهر 
هرگز بعفت و ديانت و ديندارى و رعيت پرورى او مولودى در مهد عزت نپرورده بود از عالم 

انتقال نمود و بعد از يكماه از اين واقعه ايلدگز نيز از عقب خاتون روان شد قاضى ركن الدين در 
 آن باب گويد رباعى 

 دردا كه زمانه را نكو خواهى رفت 
 

و اندر پى او چو شمس دين شاهى 
 رفت 

 وز گردش چرخ كس ندادست نشان 
 

 در پانصد و اند آنچه در ماهى رفت 

و سلطان ارسالن منصب اتابك ايلدگز را عالوه حكومت رى كرده بجهان پهلوان محمد ارزانى    
داشت اما از فوت والده مرحومه و اتابك بغايت متأثر گشته پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و در منتصف 

جمادى االخرى سنه احدى و سبعين و خمسمائه نقد بقا بقابض ارواح داد و از جمله افاضلى كه 
معاصر سلطان ارسالن بودند يكى شرف الدين اصفهانى است و شرف الدين بجودت طبع و 

 سالمت نظم موصوف بود و اين مطلع از جمله منظومات اوست كه مطلع 



گر توانى اى صبا بگذر شبى در كوى 
  او

ور دلت خواهد ببر از من سالمى سوى 
 او

    

 ذكر سلطان ركن الدين طغرل بن ارسالن قسيم امير المؤمنين 

سلطان طغرل بوفور شجاعت و رعيت پرورى نقاوه اساطين سالطين عادل بود و از كمال بالغت و 
فصاحت گسترى زبده اعاظم افاضل مى نمود صورت خوب و سيرت مرغوب داشت هرگز نقش 

اعمال دنيه و افعال نكوهيده بر صحيفه ضمير منير نمى نگاشت با سپاهى و رعايا لوازم انعام و احسان 
بجاى مى آورد و گاهى بنظم اشعار لطايف شعار مشغولى ميكرد اين رباعى از جمله منظومات 

 اوست كه رباعى 

 دى روز چنان وصال جان افروزى 
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 و امروز چنين فراق عالمسوزى 

 
 حيفست كه در دفتر عمرم ايام 

 آنرا روزى نويسد اين را روزى 
  

و سلطان طغرل بعد از فوت پدر افسر سلطنت بر سر نهاد و زمام ملك و مال را بكف كفايت و 
قبضه درايت عم خود جهان پهلوان محمد بن ايلدگز داد و در مبداء پادشاهى او ملك ابخاز قصد 

آذربايجان نمود و محمد بن طغرل بن سلطان محمد بن ملكشاه نيز خروج كرده بجانب عراق توجه 
فرمود و جهان پهلوان محمد و برادرش قزل ارسالن در عرض يكماه مرتكب دو يورش گشته بدفع 

دشمنان پرداختند و بموجب دلخواه دوستان مهم هردو گروه را ساختند و تا اتابك محمد بن 
ايلدگز در قيد حيات بود عرصه مملكت سلطان طغرل در غايت نضارت طراوت روضه رضوان 

داشت و هركس خيال مخالفت آن پادشاه عادل نمود دست تقدير نقش وجود او را بر لوح هستى 



باقى نگذاشت و اتابك محمد در شهور سنه احدى و ثمانين و خمسمائه بعالم مخلد انتقال نمود و 
بعد از آن نظام امور سلطنت از هم بگسيخت و از هرطرف نايره فتنه اشتعال يافته باد قضا خاك 

ادبار بر مفارق سلجوقيه بيخت و در سنه مذكوره سبعه سياره در سوم درجه نيران كه از بروج 
هوائيست قران كردند و منجمان گفتند كه درين سال بادى پيدا شود كه تمامى عمارات را نيست و 
نابود سازد بلكه جبال راسيات را از زمين براندازد و حكيم انورى درين حكم از ساير ارباب نجوم 
بيشتر مبالغه نمود مردم از بيم جان و حفظ متاع خان ومان در زير زمين سردابها ساختند و اجناس و 
اموال خود را بدانجا نقل كرده از روى زمين بازپرداختند اما بنابر مشيت حضرت عزت در آن ايام 

كه اوقات حكم ايشان بود چندان باد نوزيد كه دهقانان كاه را از دانه جدا توانند كرد يكى از فضال 
 در اين معنى گويد نظم 

 گفت انورى كه از سبب بادهاى سخت 
 

 ويران شود سراچه و كاخ سكندرى 

 در روز حكم او نوزيد است هيچ باد
 

 يا مرسل الرياح تو دانى و انورى 

ارباب تحقيق گفته اند كه اگرچه درين صورت كذب اهل تنجيم ظاهر گشت اما در سنه مذكوره    
چنگيز خان در بالد توران سردار ايل و الوس خود شده باندك زمانى استقالل يافت و بسبب 

مخالفت سلطان محمد خوارزمشاه روى بممالك ايران آورده باد بى نيازى بمرتبه در اهتزاز آمد 
كه در اكثر واليات تركستان و ماوراء النهر و خراسان ساكن دارى و نافخ نارى نماند و هم در اين 

سال ميان سلطان طغرل و عمش قزل ارسالن نيران خالف اشتعال پذيرفت و تزلزل باركان قصر جاه 
و جالل سلطان راه يافت و بعد از ارتحال قزل ارسالن از دار مالل قتلغ اينانج بمددگارى سلطان 

تكش خوارزمشاه كرة بعد اخرى لشكر بعراق كشيد و در نوبت اخير بر سلطان طغرل مستولى 
گشته او را بقتل رسانيد و اين واقعه در ماه ربيع االخرى سنه تسعين و خمسمائه اتفاق افتاد و 

سلطانطغرل قرب نوزده سال افسر اقبال بر سر نهاد وزارتش مدتى مديد بكمال الدين ابو عمر 
االبهرى تعلق ميداشت و او بعلو اصل و نسب و زيور فضل و ادب موصوف بود و پيوسته نقش 

زهد و عبادت بر لوح خاطر مينگاشت و در آن اوقات كه هرج ومرج بمملكت سلطان طغرل راه 
يافت ابو عمر از اعدا توهم نموده و محاسن خود را تراشيده و در لباس صوفيان بعربستان شتافت و 

 در باديه حجاز اين رباعى در سلك 
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 نظم انتظام داده بابهر فرستاد رباعى 
 بيچاره دلم چو محرم راز نيافت 

 
 وندر قفس جهان هم آواز نيافت 

 در سايه زلف خوبروئى گمشد
 

 تاريك شبى بود كسش بازنيافت 

و بعد از غيبت ابو عمر عز الدين الكاشى بمنصب وزارت معزز گشت و او بغايت عالى همت بود و    
در ايام دولت بقاع خير بنا فرمود و چون عز الدين نسبت بقزل ارسالن قاعده اخالص مرعى داشت 

در آنوقت كه قزل ارسالن مخالفت طغرل نمود سلطان اساس حيات او را منهدم ساخت و آن 
منصب بمعين الدين بن الوزير فخر الدين تعلق گرفت و در وقت وزارت او ايام حكومت سلجوقيه 

 »1 «در عراق سمت انقطاع پذيرفت و از جمله اعاظم و مشايخ و افاضل جناب افصح االنامى شيخ 
نظامى معاصر سلطان طغرل بود و آن جناب از علوم ظاهرى و مصطلحات علماء رسمى بهره تمام 
داشت اما بتوفيق ازلى تمامى امور دنيوى را باز گذاشت و روى بكسب درجات اخروى آورده و 

 اين ابيات بر لوح بيان نگاشت ابيات 
 هرچه هست از دقيقهاى نجوم 

 
 با يكايك نهفتهاى علوم 

 خواندم و سر هرورق جستم 
 

 چون ترا يافتم ورق شستم 

و شيخ نظامى عمر عزيز را از بدايت ايام شباب تا نهايت اوقات شيب بقناعت و عزلت گذرانيد و    
هرگز چون سائر شعرا بسبب غلبه مشتهيات نفس و هوا پيرامن درگاه سالطين و اصحاب جاه 
نگرديد بلكه پيوسته ارباب حكم و فرمان بمالزمتش ميرفته اند و بصحبت كيميا اثرش تبرك 

 مى جسته و اين ابيات كه از نتايج طبع نقاد اوست مشعر باين معنى است ابيات 
 چون بعهد جوانى از بر تو

 
 بدر كس نرفتم از در تو

 همه را بر درم فرستادى 
 

 من نمى خواستم تو مى دادى 

 چونكه بر درگه تو گشتم پير
 

 پير افتاده ام تو دستم گير

و آنشيخ صافى ضمير خمسه دلپذير خود را كه در روى زمين شبيه و نظير ندارد باستدعاء اصحاب    
تاج و سرير نظم نموده و سالطين حشمت آئين باميدوارى آنكه بوسيله آن اشعار معارف آثار نام 

ايشان بر صحيفه روزگار پايدار بماند از آنجناب التماس ترتيب كتب مينموده اند تاريخ اتمام 
سكندرنامه كه آخرين كتابهاى پنج گنج است سنه اثنين و تسعين و خمسمائه بوده است و در آن 

 »2 «وقت عمر عزيز شيخ 



______________________________ 
) واضح باد كه در سنه وفات شيخ نظامى اقوال مختلفه بنظر رسيده اصح آنست كه شيخ سكندر 1(

نامه را فى سنه سبع و تسعين و خمسمائه باتمام رسانيده چنانچه اين بيت خاتمه كتاب مذكور است 
 كه بيت 

 بتاريخ پانصد نود هفت سال 
 

 كه خواننده را زو نگيرد مالل 

   
بر آن دال است و بعد از اتمام آن پنجسال ديگر زيسته چنانچه صاحب تذكره و نتايج االفكار از 

صبح صادق نقل نمود پس در اين صورت وفات شيخ در سنه اثنين و ستمائه اتفاق افتاده و الّله 
 اعلم بحقيقت الحال حرره محمد تقى التسترى 

) ظاهر باد كه در تذكره خزانه عامره تاليف مير غالمعلى آزاد بلكرامى بنظر رسيده كه بعضى 2(
نظامى عروضى را مالزم سلطان طغرل سلجوقى دانند و عروضى در چهار مقاله خود را مالزم 

سلطان عالء الدين جهانسوز غورى نوشته و در روز عيد فطر در مجلس سلطان نظمى كه در متن 
 تحرير يافته گفته و ابيات مزبور باندك تغييرى در آن تذكره مسطور است 
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از شصت سال متجاوز بود و معلوم نيست كه بعد از چند وقت ديگر زندگانى نمود و العلم عند الّله 
الودود ديگر از شعراء سلطان طغرل نظامى عروضى بود و او كتاب مجمع النوادر را در آن اوان 

 نظم فرمود گويند نوبتى سلطان از وى پرسيد كه نظامى غير تو كيست جواب داد كه نظم 
 سه نظاميم در جهان اى شاه 

 
 كه جهانى ز ما بافغانند

 زان يكى بنده ام بخدمت شاه 
 

 و آن دو در مرو پيش سلطانند

 گرچه هم چون روان سخن گويند
 

 ورچه هم چون خرد سخن رانند

 من شرابم كه شان چو دريابم 
 

 هردو در كار خود فرومانند

    

 گفتار در بيان مخالفت قزل ارسالن طغرل و ذكر وقايع اواخر ايام حكومت آن پادشاه شيردل 



بعد از فوت جهان پهلوان اتابك محمد بن ايلدگز كه عم سلطان طغرل بود برادرش قزل ارسالن 
جملة الملك سلطانشده بسرانجام مهام ملك و مال قيام نمود و هم در آنسال سبب افساد مردم نمام 

و شرير ميان قزل ارسالن و صاحب تاج و سرير غبار خالف و نزاع ارتفاع يافت و قزل ارسالن در 
تبريز لشگر خونريز فراهم آورده بعزم ستيزرو بسوى همدان نهاد و چونسلطان طغرل قوت مقابله و 

مقاتله نداشت فرار نموده ملك بازگذاشت و قزل ارسالن چند روزى در همدان بوده بآذربيجان 
بازگشت و نوبت ديگر سلطان بهمدان آمد آنگاه امراء عراق بنابر اشارت اتابك طريق نفاق 

مسلوك داشته متوجه بهمدان شدند و چون نزديك بآن بلده رسيدند بسلطان پيغام كردند كه ما از 
كار ناهنجار خود پشيمانيم و بمالزمت شتافته ميخواهيم كه از تقصيرات گذشته لوازم اعتذار 

بتقديم رسانيم سلطان طغرل ساده دل اينسخن باور نموده جواب داد كه فردا در ميدانگوى بازى با 
امرا مالقات كنيم و بتجديد قواعد عهد و پيمان قيام نمائيم و روز ديگر آنجمع بداختر در ميدان 

بمالزمت سلطان رسيده فى الحال او را مقيد گردانيدند و مصحوب جمعى از معتمدان بقلعه النجق 
فرستادند و قزل ارسالن در آذربيجان اين خبر شنيده باز بهمدان رفت و قصد نمود كه سنجر بن 

سليمانشاه را بپادشاهى بردارد در اين اثنا ايلچى از دار الخالفه بخدمت اتابك آمده از زبان خليفه 
پيغام رسانيد كه انسب آنست كه اتابك به نفس شريف متصدى امر سلطنت گردد قزل ارسالن از 

استماع اينسخن مبتهج و شادمان گشته علم استقالل برافراشت و اسم خود را بر دراهم و دنانيز 
نگاشت. فخر الدين قتلغ و ديگر امراء عراق كه هريك خود را در نسب و استحقاق صد برابر 

اتابك مى پنداشتند تاب اين معنى نياورده در همان هفته شبى بمنزل اتابك رفتند و پيكر او را بتيغ 
 تيز ريزريز كردند و ملك عراق 

______________________________ 
 و اين يك شعر نيز اضافه آن اشعار مذكور

 بحقيقت كه در سخن امروز
 

 بيسخن مفخر خراسانند

   
و جايزه اين اشعار كان سرب از آن عيد تا عيد ديگر يافته و در آنسال دوازده هزار من سرب 

 حاصل كرده حرره محمد تقى التستر
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در ميان هم تقسيم نمودند و روايت حمد الّله مستوفى آنكه در شبى كه قزل ارسالن با خود قرار 
داد كه صباح مانند خورشيد عالم گير پاى بر سرير جهانبانى نهد او را بقتل رسانيدند و آن حركت 

را بفدائيان مالحده منسوب گردانيدند و اين واقعه در شوال سنه سبع و ثمانين و خمسمائه بوقوع 
انجاميد و هم در آن ايام سلطان طغرل بسبب اهتمام حسام الدين سپهساالر و سيف الدين محمود و 

غيرهما از محبس بيرون آمده لشكر جرار در ظل رايتش مجتمع گشت و سلطان متوجه اهل عصيان 
شده در نواحى قزوين بين الجابين حربى صعب اتفاق افتاد و امراء عاصى بجزاء اعمال سيئه خويش 

 رسيده كرت ديگر رايت اقبال پادشاه عالى گهر سر بچرخ اخضر كشيد بيت 

 دشمن آتش پرست بادپيما را بگو
 

خاك بر سر كن كه آب رفته بازآمد 
 بجو

و در سنه ثمان و ثمانين و خمسمائه تيبه خاتون كه مادر قلتغ اينانج و زوجه جهان پهلوان محمد بود    
سلطان او را جهت جذب خاطر پسر در حرم خويش جاى داده بود قصد نمود كه شربت مسموم 
بسلطاندهد و طغرل بر اين مكيدت اطالع يافته همان شربت بآنمكاره داد تا بمرد و قتلغ اينانج را 

محبوس ساخته بعد از روزى چند قلم عفو بر جريده جريمه او كشيده با طالقش حكم فرمود و قتلغ 
اينانج از غايت خبث باطن از سلطانگريخته رسولى نزد سلطان عالء الدين تكش خوارزمشاه فرستاد 
و او را بر تسخير مملكت عراق ترغيب نمود و تكش بدانجانب خراميده قتلغ اينانج بوى پيوست و 

خوارزمشاه قلعه طبرك را مفتوح ساخته روزى چند در حوالى رى رحل اقامت انداخت آنگاه 
رسوالن در تردد آمده ميان طغرل و تكش صلح واقع شد بر اين موجب كه سلطان ملك رى را 

بديوان خوارزمشاه باز گذارد و تكش متعرض ساير واليات نشود پس از آن تكش طمغاج نامى را 
والى رى گردانيده روى بصوب خوارزم آورد در سنه تسع و ثمانين و خمسمائه سلطان طغرل برى 

رفته قلعه طبرك را از طمغاج بستد و او را بقتل رسانيد و در محرم سنه تسعين و خمسمائه قتلغ 
اينانج بسبب امداد خوارزمشاه با سپاه كثرت دستگاه بصوب عراق شتافته در خوار رى ميان سلطان 
طغرل و خوارزميان رزمى قوى روى نمود و سلطان بظفر و نصرت اختصاص يافته قتلغ اينانج عنان 

عزيمت بصوب خوارزم تافت و يكى از شعرا در مدح سلطان مظفرلوا اين رباعى در سلك نظم 
 كشيد كه رباعى 

 اى پيش عزيزان تو خوارزمى خوار
 

 وز خنجر بران تو خوارزمى خوار



 زين بيش نيارند كه بينند بخواب 
 

 در عرصه سمنان تو خوارزمى خوار

و سلطان طغرل بعد از اين فتح مبين در عرصه رى بساط نشاط گسترده اين رباعى نظم كرد كه    
 رباعى 

 مائيم در اين جهان خرابيم و چمان 
 

 بخشيم و خوريم ياد ناريم غمان 

 نى مال بما ماند و نى خان و نه مان 
 

 چون عمر نمى ماند گو هيچ ممان 

و سلطان عالى مقام در آن ايام بآشاميدن اقداح مدام و ديدن رخسار خوبان گل اندام افراط فرموده    
در آن اثنا خبر وصول سپاه خوارزم بعزم رزم متواتر شد و اركان دولت هرچند سعى نمودند 

 آنشهريار عشرت شعار را از خواب غفلت بيدار نتوانستند ساخت الجرم عريضها
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نزد تكش ارسال داشته او را بر سرعت سير باعث گشتند و يكى از وزرا در آن وال اين رباعى در 
 حق طغرل نظم نمود كه رباعى 

 گر ملك فريدونت پس اندوز بود
 

 روزت ز خوشى چو عيد نوروز بود

 در كار خود ار بخواب غفلت باشى 
 

 ترسم كه چو بيدار شوى روز بود

القصه چونخوارزمشاه بنواحى رى رسيد سلطان طغرل بميدان قتال خراميد و در ماه ربيع اآلخر سال    
مذكور ميان آن دو پادشاه غيور محاربه اتفاق افتاد و در آن روز طغرل از غايت غرور جوانى و 

عدم شعور بجهة شرب مى ارغوانى در برابر قتلغ اينانج رفت و اسب پيش رانده اين ابيات از 
 شاهنامه برخواند ابيات 

 چو زان لشگر گشن برخواست گرد
 

 رخ نامداران ما گشت زرد

 من آنگرز يكزخمه برداشتم 
 

 سپه را همانجاى بگذاشتم 

 خروشى خروشيدم از پشت زين 
 

 كه چون آسيا شد بر ايشانزمين 

در آن اثنا از وفور مستى گرزى را كه بآن مينازيد بر دست اسب خويش زد و ستور از پاى درآمده    
سلطان از پشت زين بروى زمين افتاد و قتلغ اينانج خود را بوى رسانيد و طغرل از وى امانطلبيد قتلغ 

اينانج گفت مقصود ازين همه تك وپوى و جست جوى توئى بوقت مردن بزرگى مطلب آنگاه 
حربه بر سينه آن پادشا عاليجاه زده او را شهيد ساخت و جسدش را بر شترى افكنده نزد تكش برد 



خوارزم شاه چون دشمن را بدان سانديد از اسب بياده شده سجده شكر بتقديم رسانيد و سر طغرل 
را ببغداد پيش ناصر خليفه فرستاد و فرمود تا جثه اش را در بازار رى بر دار كردند فاضلى در آن 

 باب گفته كه رباعى 
 شاها ز غمت زمانه چون دلتنگيست 

 
 فيروزه چرخ هرزمان در رنگيست 

 دى از سر تو تا بفلك يك گز بود
 

 امروز سرت تا به تنت فرسنگيست 

نقلست كه در روز جنگ كمال الدين شاعر را كه يكى از ندما و مداحانسلطان طغرل بود    
خوارزمى اسير كرده نزد نظام الملك مسعود كه در سلك وزراء تكش خان انتظام داشت برد و 

وزير بكمال الدين گفت كه اين همه آوازه شوكت و صولت و شجاعت و جالدت طغرل همين بود 
 كه تاب يك حمله مقدمه لشگر ما نياورد كمال الدين در جواب گفت كه فرد

 ز بيژن فزون بود هومان بزور
 

 هنر عيب گردد چو برگشت هور

آفتاب دولت سلجوقيان كه سالها فراوان از افق واليات عراق و آذربيجان طالع بود بمغرب فنا و    
وبال غروب نمود و ماه جاه و جالل خوارزم شاهيانكه فى الحقيقه غالمان ايشان بودند از مطلع 

 حصول امانى و آمال طلوع فرمود نظم 
 چنين است كردار گردونسپهر

 
 گهش زهر قهر است و گه نوش مهر

 بناز ار كسى پرورد در كنار
 

 بخاك افكند آخرش خوار و زار

 نشايد ازو داشت چشم وفا
 

 كه خويش بود جور و عادت جفا

 نكرداست هرگز وفا با كسى 
 

 نه آزرم از آزار دارد بسى 
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 گفتار در بيان حكومت طبقه دوم از سلجوقيان در واليت كرمان 

چنانچه حمد الّله مستوفى در تاريخ گزيده مرقوم كلك بيان گردانيده از سلجوقيان يازده نفر در 
كرمان زمام امور حكومت بقبضه اقتدار درآوردند و ايام اقبال ايشان صد و پنجاه سال امتداد يافت 
اول اين طبقه قاورد بن چغر بيك بن ميكائيل بن سلجوقست و او در سنه ثلث و ثلثين و اربعمائه از 
قبل عم خويش حاكم كرمانشد و در سنه خمس و خمسين و اربعمائه فارس را نيز بتحت تصرف 



درآورد و در سنه خمس و ستين و اربعمائه با برادرزاده خويش سلطانملكشاه مخالفت نموده در 
جنگ اسير شد و مسموم گشت چنانچه شمه ازين واقعه گذشت مدت حكومتش سى و دو سال 
بود سلطانشاه بن قادرد بعد از فوت پدر بفرمان عم خود ملكشاه پادشاه كرمانشد و بقول صاحب 

گزيده قرب دوازده سال حكومت كرده در سنه ست و سبعين و اربعمائه روى بملك عقبى آورد 
تورانشاه بن قاورد بفرمان عم خود قايم مقام برادر بود و در عدل و داد و تعمير بقاع و بالد سعى و 

اهتمام تمام فرمود وفاتش در سنه تسع و ثمانين و اربعمائه اتفاق افتاد و او مدت سيزده سال تاج 
اقبال بر سر نهاد ايرانشاه بن تورانشاه بعد از فوت پدر پادشاه شده اكثر اوقات را بفسق و فساد و 

ظلم و بيداد مصروف داشت بنابرآن كرمانيان در سنه اربع و تسعين و اربعمائه او را بقتل آوردند 
مدت ملكش پنجسال بود ارسالنشاه بن كرمانشاه بن قاورد در وقت تسلط ايرانشاه از غايت خوف 

در دكانكفش گرى بسر ميبرد بعد از قتل او باتفاق امرا و اعيانكرمان بمرتبه بلند سلطنت رسيده 
چهل و دو سال در كامرانى گذرانيد و در سنه ست و ثالثين و خمسمائه متوجه عالم عقبى گرديد 
ملك مغيث الدين محمد بن ارسالنشاه بعد از فوت پدر افسر ايالت بر سر نهاد و بعضى از برادران 
خود را ميل كشيد و برخى را بقتل رسانيد و او را به تعليم علم نجوم و تعمير بقاع خير ميل بسيار 

بود و مدت حكومتش چهارده سال امتداد يافته فى سنه احدى و خمسين و خمسمائه بجانب عالم 
آخرت توجه نمود محيى الدين طغرل شاه بن محمد بحكم وصيت پدر مالك تخت و افسر گشته 
مدت دوازده سال حكومت كرد و در سنه اثنين ستين و خمسمائه وفات يافته ميان اوالدش بهرام 

شاه و ارسالنشاه و تورانشاه مدت بيست سال آتش جنگ و نزاع مشتعل بود و در هر چندگاه يكى 
از ايشان غالب گشته حكومت مينمود و بدين سبب اختالل تمام باحوال كرمانيانراه يافت محمد شاه 

بن بهرام شاه بعد از فوت پدر و اعمام بر تخت سلطنت مقام كرد و مبارك شاه سلجوقى بر وى 
بيرون آمده محمد شاه پناه بارسالنشاه بن طغرل برد و سلطان او را بلشگر مدد نموده مبارك شاه 

بغور گريخت و بقول صاحب گزيده در سنه ثلث و ثمانين و خمسمائه ملك دينار كه از قوم غزان 
 بود بر كرمان مستولى گرديد و دولت قاورديان بنهايت انجاميد
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 گفتار در بيان ايالت طبقه سيم از سلجوقيه در مملكت روم و قونيه 



طبقه سيم از سالجقه كه در خطه روم بر مسند سلطنت نشسته چهارده نفر بودند و مدت دولت 
ايشان دويست و بيست سال امتداد يافت و كيفيت استيالء سلجوقيان بر آن مملكت چنان بود كه 

در آن اوان كه قتلمش بن اسرائيل سلجوقى در جنگ الپ ارسالن بن چغر بيك بن ميكائيل بچنك 
عزرائيل گرفتار گشت سلطان الپ ارسالن قصد استيصال اوالد او كرد اما خواجه نظام الملك 

سلطانرا ازين حركت مانع آمده گفت مناسب آنست كه اسم شاهزادگى را از اوالد قتلمش سلب 
كرده ايشانرا بنام سپه ساالرى موسوم گردانى و آنجماعت را لشگرى داده بفتح بعضى از بالد 

مشغول سازيد و سلطان تدبير وزير صافى ضمير را پسنديده فرمانى داد كه سليمانشاه بن قتلمش 
بشام رود و بضبط آنواليت قيام نمايد و سليمان بموجب حكم راه شام پيش گرفته اكثر آن بالد را 

در حيز تسخير كشيد و در آن اوان حاكم انطاكيه كه كافرى بوده خراج گذار سلجوقيان بسبب 
بعضى از اسباب بمكه رفت و سليمان فرصت را غنيمت شمرده در سنه سبع و سبعين و اربعمائه 

انطاكيه را فتح كرد و حال آنكه آن بلده مدت صد و بيست سال در تصرف نصارى بود و بعد از 
اين فتح شرف الدين على كه از قبل سلطان ملكشاه والى حلب و محصل خراج انطاكيه بود كس 
پيش سليمان فرستاده خراج معهود طلب نمود سليمان جوابداد كه چون اين واليت داخل حوزه 

اسالم شده از آنجا خراج طلبيدن معقول نيست و شرف الدين على بر طلب اسرار نمود و با لشگرى 
از حلب بيرون آمده عازم حرب سليمان گشت و بين الجانبين مقاتله اتفاق افتاده شرف الدين على 
در جنگ كشته شد و سليمان ايلچى بيايه سرير سلطنت ملكشاه فرستاده كيفيت حال عرضه داشت 
كرد و قبل از مراجعت قاصد تاج الدوله تتش بن الپ ارسالن بعزيمت قتال سليمان از دمشق توجه 
فرمود و امراء او را فريب داد تا سليمان را تنها گذاشته و سليمان از خوف عذاب و نكال خود را 
هالك ساخت اما ايلچى سليمان چون بخدمت سلطانرسيده ملكشاه را استخالص انطاكيه موافق 

مزاج افتاده فرمان فرمود تا منشور حكومت آنواليت را باسم سليمان نوشتند و رسول بر وفق مدعا 
بازگشته در اثناء راه خبر هالكت ولى نعمت خود استماع نمود الجرم بخدمت سلطان ملك شاه 

مراجعت كرد و آنچه شنيده بود معروض داشت و ملكشاه از تتش رنجيده داود بن سليمانرا قايم 
مقام پدر ساخت و در خالل آن احوال قيصر قصد توقات و قادسيه و ساير بالدى كه دانشمند نامى 
بر آن مستولى بود نمود و دانشمند از سالطين اسالم استمداد فرموده داود بمدد دانشمند توجه كرد 
و بر قيصر ظفر يافته فى سنه ثمانين و اربعمائه در قونيه بر تخت سلطنت نشست و بيست سال حاكم 



بوده رخت سفر آخرت بربست قليچ ارسالن بن سليمان بعد از فوت برادر افسر ايالت بر سر نهاد و 
 مدت چهل سال بدولت و اقبال گذرانيده در اواخر
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ايام دولت باغواء امراء بغداد پسر خود مسعود را در روم قايم مقام ساخته بنفس خويش متوجه 
عراق شد و چون در كنار آب خابور منزل گزيد اتابك جاولى كه از عظماء اعيان دولت مسعود 

بن محمد بن ملكشاه بود متوجه دفع او گشته در كنار آب خابور آتش قتال التهاب يافت و جاولى 
خود در هنگام هيجان معركه پيكار علمدار ارسالن را از پاى در آورد و ساير عراقيان بر روميان 
تاخته سپاه ارسالن منهزم گشتند و ارسالن تنها مانده در آن اثنا اسبش آغاز اچاليقى كرد و عنان 

تمالك و تماسك از دست قليچ ارسالن بيرون رفته اسب خود را در نهر خابور افكند و شعله 
حيات راكب و مركوب فرونشست و روايتى آنكه جاولى امراء قليچ ارسالنرا بفريفت تا او را در 

آب خابور افكندند و بر هرتقدير اين واقعه در سنه تسع و ثمانين و خمسمائه دست داد سلطان 
مسعود بن قليچ ارسالن چون واقعه پدر را شنود با دانشمنديان وصلت كرده مدت نوزده سال 

فرمانفرمائى نمود و در سنه ثمان و خمسين و خمسمائه بعالم ديگر خراميد عز الدين قليچ ارسالن 
بن مسعود قائم مقام پدر بود و او را ايزد تعالى ده پسر عنايت فرمود بدين ترتيب ركن الدين سليمان 

ناصر الدين بركيارق قطب الدين ملكشاه نور الدين محمود معز الدين قيصر شاه محيى الدين 
مسعود شاه مغيث الدين طغرل نظام الدين ارغونشاه سنجر شاه غياث الدين كيخسرو و اركان ملك 
عز الدين قليچ ارسالن بوجود اين اوالد امجاد بسان ايوان سبع شداد استحكام يافته طمع در قلم رو 
حكام دانشمندى كرد و سيواس و قيصريه را بحيز تسخير آورد و ذو النون دانشمندى از نور الدين 

محمود كه والى شام بود استمداد نمود و او فخر الدين عبد المسيح را با سپاهى بال انتها بجانب روم 
فرستاد ذو النون باستظهار آن لشگر سيواس و قيصريه را بازستد اما هم در آن اوقات نور الدين 

محمود بعالم ديگر انتقال نمود و نوبت ديگر سيواس و قيصريه به تحت تصرف قليچ ارسالن 
درآمد مقارن آنحال ذو النون نيز فوت شد و ساير واليات او قليچ ارسالن را مسلم گشت و قليچ 

ارسالن رايت استقالل ارتفاع داده ممالك روم را بر اوالد خود قسمت نمود و هريك از پسران او 
بضبط و ربط ناحيه كه پدر نامزد او كرده بود پرداخته تمامت اموال آنواليت را در مصالح خويش 

مصروف ميداشتند و فلسى بپدر نمى دادند اما در سالى يكبار بقونيه كه دار الملك قليچ ارسالن بود 



رفته شرط مالزمت بجاى مى آوردند و چون قليچ ارسالن مدت بيست سال بدولت و اقبال گذرانيد 
ولد كهتر خود غياث الدين كيخسرو را وليعهد كرده در سنه ثمان و سبعين و خمسمائه متوجه 
ملك عقبى گرديد غياث الدين كيخسرو بعد از پدر در قونيه بر سرير پادشاهى نشست و برادر 

بزرگ ترش ركن الدين سليمانكه حاكم توقات بود علم مخالفت مرتفع گردانيده اكثر برادران را 
با خود متفق ساخت و با لشگر فراوان متوجه قونيه گشت و غياث الدين كيخسرو در شهر متحصن 

شد و ركن الدين سليمان آن بلده را محاصره كرده باالخره مهم بمصالحه انجاميد و غياث الدين 
كيخسرو امان طلبيده باربلستان شتافت و بنابر آنكه بر جانب برادر اعتماد نداشت از آنجا نيز 

عنان يكران بصوب فرنگستان تافت ركن الدين سليمانچون در سلطنت مستقل شد از دار الخالفه 
 السلطان القاهر لقب يافت 
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و مدت بيست و چهار سال در كمال اقبال پادشاهى كرده در آخر عمر لشگر بابخاز و گرجستان 
كشيد و از گرجستان شكست يافته منهزم بروم بازگشت و در سنه اثنى و ستمائه زمان حياتش 

بپايانرسيد عز الدين قليچ ارسالن بن ركن الدين سليمان در زمان وفات پدر در سن طفوليت بود و 
مع ذلك بعضى از امرا او را بر تخت سلطنت نشاندند و زمره جانب نقيض گرفته اتابك مر نقش را 

جهة طلب غياث الدين كيخسرو بديار فرنك فرستادند و كيخسرو بسرعت برق و باد روى بقونيه 
آورده قليچ ارسالن ملك بدو باز گذاشت و كيخسرو برادرزاده را در قلعه محبوس گردانيده مدت 

شش سال رايت سلطنت برافراشت و در سنه تسع و ستمائه لشگر بحدود الرنقيه كشيده در معركه 
 كفار شهادت يافت.

عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو بعد از واقعه پدر يكسال پادشاه بود و بزحمت سل از 
 عالم رحلت نمود.

عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو خالصه آنخاندان و نقاوه آندودمان بود و او پس از 
فوت برادر مالك تخت و افسر گشته ميان او و برادر ديگرش ركن الدين سليمان مخالفت اتفاق 
افتاد و بعد از وقوع محاربات ركن الدين سليمان گرفتار شده كيقباد او را در قلعه هوشيار حبس 

فرمود و اوقات حيوة سليمان در آنحصار بپايانرسيد آنگاه چند نوبت ميان عالء الدين و سلطان 



جالل الدين مينك بر نى مقابله و مقاتله روى نمود و در اكثر آن معارك كيقباد را صورت نصرت 
دست داد و چون مدت بيست و شش سال از سلطنت كيقباد بگذشت در سنه سته و ثالثين و 

 ستمائه بفرموده پسر خود كيخسرو مسموم گشت.

غياث الدين كيخسرو بن كيقباد بعد از فوت پدر تاج اقبال بر سر نهاد و در ايام دولت او تايجو 
نامى از امراء چنگيزى لشگر بروم كشيده كيقباد منهزم گرديد و در سنه اربع و اربعين و ستمائه 

 وفات يافت مدت سلطنتش هشت سال بود.

ركن الدين سليمان بن كيخسرو چون متصدى امر پادشاهى گشت برادر خود عالء الدين كيقباد را 
بخدمت قاآن فرستاد و اظهار ايلى و انقياد نمود كيقباد مهمات برادر را برحسب دلخواه سرانجام 

كرده مقضى المرام بجانب روم بازگشت و ركن الدين سليمان بتوهم آن كه مبادا كيقباد بر او تفوق 
جويد شخصى را بر آنداشت تا آن بيگناه را در اثناء راه زهر داد و او نيز بفرمان اباقا خان در سنه 

 اربع و ستين و ستمائه از همان شربت جرعه اى چشيد مدت سلطنتش بيست سال بود.

كيخسرو بن سليمان در سن طفوليت قايم مقام پدر شد و بموجب حكم اباقا خان خواجه معين 
الدين پروانه كاشى راتق و فانق اموران مملكت گشته مادر كيخسرو را بحباله نكاح درآورد و 
چون مدت هژده سال اسم پادشاهى بر كيخسرو اطالق يافت در سنه اثنين و ستمائه در واليت 

آذربايجان بفرمان احمد خان كشته گشت غياث الدين مسعود بن كيكاوس در زمان ارغون خان 
نشانحكومت روم حاصل كرده روى بدان مرزوبوم آورد و در ايام دولت او اختالل تمام باحوال 

 آن مملكت راه يافته بر هرناحيه اى متغلبى مستولى شد و ارغونخان 
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كيخاتو و هوالجو را بدفع متغلبه نامزد كرده وزارت آنواليت بعمزاده حمد الّله مستوفى خواجه 
فخر الدين محمد المستوفى مفوض گشت و بيمن شجاعت شاه زادگان و حسن تدبير وزير مهمات 

آنحدود فى الجمله استقامت يافت و در سنه سبع و تسعين و ستمائه غياث الدين مسعود عنان 
 عزيمت بعالم آخرت تافت.



كيقباد بن فرامرز برادرزاده غياث الدين مسعود بود و بعد از فوت او بحكم غازانخان بر سرير 
حكومت روم صعود نمود و چون چندگاهى بامر و نهى سپاهى و رعيت پرداخت بخار پندار بكاخ 
دماغ راه داده نسبت بغازان در مقام عصيان آمد و غازان سپاه فراوان بروم فرستاد تا دود از دودمان 

 كيقباد برآوردند و او را گرفته رسم سلطنت سلجوقيانرا در آن ديار منسوخ كردند بيت 

 چنين است كردار گردنده دهر
 

 گهش نوش مهر است و كه زهر قهر

   
 

 ذكر مجملى از احوال آل مزيد كه در زمان خالفت بنى العباس حكومت حله بديشان رسيد

زبان حقايق بيان مورخان سخندان در اظهار اين اخبار بدين سان گويا شده كه در آن اوانكه سلطان 
 الدوله ديلمى امير االمراء بغداد بود

سيف الدوله ابو الحسن على بن مزيد االسدى را بمزيد تربيت مخصوص گردانيده ايالت حله را 
بوى تفويض نمود و در سنه ثلث و اربعمائه بآن بلده شتافته پرتو معدلتش بر وجنات احوال رعايا 

 يافت و در ذيقعده سنه ثمان و اربعمائه وفات يافت 

نور الدوله ابو االغر دبيس بن سيف الدوله قايم مقام پدر بود و در سنه اربع و عشرين و اربعمائه 
برادرش ثابت بر وى خروج كرد و بين الجانبين محاربه واقع شده ثابت غالب گشت و دبيس پيش 

بعضى از حكام عراق عرب رفته جمعى كثير بمدد آورده كرت ديگر با برادر در مقام مقابله و 
مقاتله آمد و درين نوبت جنگ بصلح تبديل يافته مقرر شد كه دبيس بدستور پيشتر امير حله باشد 

و اقطاعى مناسب بثابت دهد در سنه اربع و سبعين و اربعمائه حليه نور الدوله از نور حيات طارى 
گشته درگذشت اوقات زندگانى او هشتاد سال بود و مدت اقبالش پنجاه و هفت سال در تحفة 
الملكيه مسطور است كه نور الدوله بصفت شجاعت و سخاوت اتصاف داشت و در ايام دولت 

 همواره نقش رعايت فضال و شعرا بر صحيفه خاطر مينگاشت 

بهاء الدوله ابو كامل منصور بن دبيس بعد از فوت پدر افسر ايالت بر سر نهاد و او بغايت فاضل بود 
و اشعار نظم مينمود وفاتش در سنه تسع و سبعين و اربعمائه اتفاق افتاد و پسرش سيف الدوله صدقه 



را حكومت آنديار دست داد و سيف الدوله صدقه چون مدت ده سال بلوازم امر سرورى اقدام 
فرمود اعراب خفاجه حدود واليت او را غارت كردند و از آنجا بكربال رفته در روضه مقدسه امام 

 حسين رضى الّله عنه دست بفتنه و فساد برآوردند
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و صدقه سپاهى بدفع شر آنجماعت نامزد فرمود تا بكربال رفته ابواب كرب و بال بر روى ايشان 
گشودند و جمعى كثير را بتيغ بيدريغ كشتند و در سنه اربع و تسعين و اربعمائه سيف الدوله با 

سلطان بركيارق اظهار خالف كرده خطبه بنام برادرش سلطان محمد خواند و نايب بركيارق را از 
كوفه براند و در سنه خمس و تسعين و اربعمائه شهر حله را تعمير نمود و منازل پادشاهانه بنا فرمود 
و در سنه ست و تسعين و اربعمائه يكى از امراء بركيارق ببغداد رفته ايلغازى بن ارتق را كه از قبل 

سلطان محمد حاكم بود عذر خواست و ايلغارى التجا بسيف الدوله كرده سيف الدوله در مقام 
امداد آمد و ايلغار كرده در نواحى بغداد دست بغارت و تاراج برآورد و ساكنان دار السالم در 
دجله حيرت و لجه حسرت افتاده خليفه قاصدى نزد صدقه فرستاد و التماس كرد كه دست از 

اضرار خاليق بازدارد و صدقه جوابداد كه ملتمس امير المؤمنين مبذولست مشروط باينكه گماشته 
بركيارقرا از دار الخالفه اخراج فرمايند و آنشخص طوعا و كرها در دوازدهم ربيع االخرى سنه 
مذكوره از بغداد بيرون رفته آنگاه سيف الدوله پسر خود منصور را مصحوب ايلغارى بمالزمت 
مستظهر بالّله ارسال داشت و از حركات سابقه عذر خواست و در سنه ست و تسعين و اربعمائه 

سيف الدوله سيب را تسخير نمود و در سنه تسع و تسعين و اربعمائه بصره را تملك فرمود و در 
سنه خمسمائه بر قلعه تكريت استيال يافت و در سنه احدى و خمسمائه ابو دلف سرخاب بن 

كيخسرو كه سلطان محمد او را حاكم ساوه ساخته بود از وى توهم نموده بگريخت و پناه بصدقه 
برد و سلطان جهة طلب او قاصدى نزد صدقه فرستاد و او عذرى گفته ابو دلف را بايلچى سلطان 

نداد بنابرين بين الجانبين مواد خالف در هيجان آمد و سلطان در همانسال ببغداد شتافته كرت 
ديگر ايلچيان بحله ارسال داست و بصدقه پيغام داد كه داعيه غزو روم در خاطر رسوخ يافته 

مناسب آنست كه او نيز با جمعى از اهل ستيز طريق مرافقت مسلوك دارد صدقه جوابداد كه چون 
تغيير مزاج سلطان را نسبت بخود معلوم كرده ام از مرشد عقل رخصت مالزمتش نمى يابم هرگاه 
اعالم ظفرپناه از بغداد نهضت نمايد آنچه فرمايند از اموال و رجال بموكب نصرت مآل ميفرستم 



سلطان اين سخنان را بسمع قبول نشنيد و فوجى از سپاه را بتاخت حدود حله امر فرمود و عاقبت 
كار بجائى رسيد كه بنفس نفيس در هشتم رجب سنه مذكور از بغداد بصوب حله در حركت آمد 
و خود در كناره دجله منزل گزيده اكثر امرا و لشگريان را از آب گذرانيد و صدقه در نوزدهم ماه 

مذكور در برابر آنسپاه آمده ثابت بن سلطان على بن مزيد از وى بگريخت و نزد سلطانرفته در 
دامن دولت او آويخت الجرم جنود صدقه دل شكسته شدند و اندك محاربه كرده روى بميدان 
فرار آوردند و صدقه بقتل رسيده ولدش دبيس و سرخاب كه باعث التهاب نايره آن فتنه بودند 
گرفتار گشتند و سلطان محمد بموجب كلمه (العفو عند االقتدار من علو االقدار) جرايم ايشانرا 

بعفو و اغماض مقابل گردانيد بلكه دبيس را منظورنظر مرحمت ساخته بمرتبه آباء و اجداد رسانيد 
در تحفة الملكيه مسطور است كه صدقه بصفت جود و حلم و نوازش فقرا و اهل علم موصوف بود 

و بمرتبه عفت داشت كه هرگز بغير منكوحه خود نزديكى نفرمود و بمصادره نواب و عمال سر 
 كار خويش مدة العمر اقدام 
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نكرد و از غايت لطف طبع اشعار فصاحت شعار بنظم مى آورد مدت حياتش پنجاه نه سال بود و 
 زمان اقبالش بيست و يك سال 

دبيس بن صدقه بيمن عنايت سلطانمحمد قدم بر مسند ايالت نهاد و ابواب عدالت بر روى روزگار 
رعيت برگشاد و چندسال ميان دبيس و بعضى از حكام سلجوقى مخالفت و منازعت واقع بوده 

گاهى دبيس از معركه قتال ميگريخت و احيانا طالب امان گشته بدست نياز در دامن لطف ايشان 
مى آويخت و در سنه سبع عشر و خمسمائه بسلطان طغرل سلجوقى پيوسته به المستر شد بالّله آغاز 
خالف كرد چنانچه شمه از آنحكايت در ضمن وقايع ايام خالفت مستر شد مذكور گشت بعد از 
آن دبيس بمالزمت سلطان سنجر شتافت و منظورنظر مرحمت گشته اعزاز و احترام تمام يافت و 
سلطان او را بمالزمت برادرزاده خود محمود سپرد و وصيت فرمود كه حكومت حله را از خليفة 
بجهة او بستاند و در محرم سنه ثلث و عشرين و خمسمائه سلطان محمود دبيس را مصحوب خود 

ببغداد برده قصد كرد كه منشور ايالت حله را بمهر خليفه بستاند مستر شد باينمعنى راضى نشد 
دبيس بعد از توجه سلطان از بغداد بيرون رفته و لشكرى فراهم آورد و در ماه رمضان سال مذكور 



بحله رفته حاكم آنجا را بگريزانيد و سلطان محمود اينخبر شنوده در ذى قعده سنه مذكوره بجانب 
دار السالم بازگشت و دبيس ايلچى نزد سلطان فرستاده تقبل نمود كه اگر حكومت حله را باو 

گذارند دويست هزار دينار و سيصد سر اسب پيشكش نمايد و سلطان بنابر رضاء خاطر خليفه اين 
ملتمس را قبول نفرمود و دبيس ببصره رفته آنچه از اموال سلطان محمود و مستر شد در آنجا بود 

تصرف نمود آنگاه رايت عزيمت بصوب دمشق برافراخت و در شعبان سنه خمس و عشرين و 
خمسمائه حاكم آن بلده تاج الملوك بورى او را دستگير كرد و باتابك عماد الدين زنگى بن 

آقسنقر سپرد و اتابك زنگى با دبيس در طريق يكرنگى سلوك نمود و طريقه انعام و احسان مرعى 
داشت و در سنه تسع و عشرين و خمسمائه دبيس التجا بسلطان مسعود سلجوقى كرد و روزى در 

گوشه نشسته و سر در پيش انداخته متفكر بود كه ناگاه غالمى از غالمان سلطان بنابر فرمان آن 
پادشاه عاليشان او را گردن زد و بعد از قتل دبيس اوالد او صدقه و على چندگاهى در حدود حله 

ستيز و گريز مى نمودند و نسبت بسالطين سلجوقى احيانا طريق موافقت مسلوك مى داشتند و 
گاهى علم مخالفت مى افراشتند و نخست صدقه فوت شده على نيز در سنه خمس و اربعين و 
خمسمائه راه سفر آخرت پيش گرفت و پس از فوت وى دولت آنقوم بالكليه سمت انقراض 

 پذيرفت 

 ذكر حكام بطيحه 

در تحفة الملكيه مسطور است كه عمران بن شاهين السلمى بواسطه خيانتى كه ازو صدور يافت از 
ميان قبيله خويش بيرون آمده بجنگل بطيحه شتافت و مدتى بصيد مرغ و ماهى قيام نموده از آن 

ممر بدل ما يتحلل حاصل ميفرمود و باالخره جمعى از اوباش ناس را متفق گردانيده آغاز قطع 
 طريق كرد و در طلب رياست غايت سعى و اجتهاد بجاى آورده 
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در اندك زمانى بر بطيحه مستولى شد و معز الدوله ديلمى كه در آنزمان امير االمراء بغداد بود 
همت بر دفع شر او گماشت وزير خود ابو جعفر الضميرى را با لشكرى بجانب بطيحه فرستاد و 

عمران از آن سپاه شكست يافته بجنگل گريخت و در آن اثنا خبر فوت عماد الدوله بن بويه بابو 
جعفر رسيد و او متوجه شيراز گرديد و عمران بار ديگر ببطيحه خراميده علم حكومت مرتفع 



گردانيد و در سنه ثمان و ثالثين و ثالث مائه معز الدوله روزبهان ديلمى را بمقاتله عمران نامزد كرد 
و روزبهان را در معركه قتال روز بد پيش آمده روى بصوب هزيمت آورد آنگاه چندى معز الدوله 
در بحر تحير افتاده عاقبت االمر بعضى از متعلقان عمران را كه ابو جعفر اسير كرده بود مطلق العنان 

گردانيد و نشان حكومت بطيحه را بمهر خليفه نزد عمران فرستاد و عمران بفراغبال پاى بر مسند 
كامرانى نهاد و در سنه تسع و ثلثين و ثالث مائه عز الدوله بختيار بن معز الدوله عازم مقاتله عمران 

گشته بعد از وصول ببطيحه عمران بجنگلى كه از كمال تشابك اشجار باد را در آن مجال گذار 
نبود تحصن نمود و بختيار از فتح و ظفر مأيوس گشته اختيار مصالحه فرمود و عمران قبول كرد كه 

چون بختيار بازگردد مبلغ دو هزارهزار درم بدل صلح ارسال دارد اما بعد از مراجعت نقض عهد 
نموده از عقب او ايلغار كرد و خود را بر بعضى از سپاه بغداد زده مراسم غارت بجاى آورد و در 

سنه سته و ستين و ثالث مائه كه عز الدوله از عضد الدوله بگريخت نزد عمران رفته در دامن دولت 
او آويخت و عمران عز الدوله را معزز و محترم داشته هداياء نفيسه نزد او فرستاد و در محرم سنه 
تسع ستين و ثالث مائه مرغ روح عمران بن شاهين بمخلب شاهين اجل گرفتار شده درگذشت و 

 پسرش حسن قائم مقام گشت 

حسن بن عمران بصفت شجاعت و احسان موصوف بود و عضد الدوله بعد از تمكن بر سرير 
حكومت بغداد وزير خود مطهر بن عبد الّله را بجنگ حسن فرستاد و حسن بر وزير غالب آمده 

مطهر از غايت قهر بقطع رشته حيات خويش اقدام نمود آنگاه ميان عضد الدوله و حسن مصالحه 
واقع شد و در سنه اثنى و سبعين و ثالث مائه ابو الفرج محمد بن عمران با برادر در مقام عصيان 

آمده او را بقتل رسانيد و بر بطيحه مستولى گرديد و جمعى را كه با او در كشتن حسن اتفاق كرده 
بودند تربيت كرده ساير سرداران را منظورنظر عنايت نگردانيد بنابرآن مظفر بن على الحاجب 
فوجى از اقارب و اجانب را با خود متفق ساخته در سنه ثلث و سبعين و ثالث مائه ابو الفرج را 

بشدت قتل مبتال كرد و ابو المعالى ولد حسن را كه كه در صغر سن بود بحكومت نامزد كرده زمام 
اختيار ملك و مال را بقبضه اقتدار درآورد و از هركس انديشه داشت چشمه حياتش را بخاك 

ممات بينباشت و باالخره از ابو المعالى نيز توهم نموده او را بواسط فرستاد و بيواسطه قدم بر تخت 
ايالت نهاد و در سنه ست و سبعين و ثالث مائه هادم اللذات اساس زندگانى مظفر بن على را نيز 

 برانداخت و خواهر زاده او ابو الحسن على بن نصر لواء حكومت مرتفع ساخت 



ابو الحسن على بن نصر بصفت عدل و بذل متصف بود و نسبت بطوايف انسان كثير االحسان و 
 متصف الجرم مرتبه او از ساير حكام بطيحه درگذشت و از دار الخالفة
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بتشريف منشور حكومت مشرف و معزز شده ملقب بمهذب الدوله گشت و شوكت و مكنت 
مهذب الدوله بجائى رسيد كه القادر بالّله عباسى پناه باو برد و تا وقتى كه او را از بغداد بجهة 

خالفت طلب كردند در سايه حمايتش اوقات گذرانيد وفات مهذب الدوله در جمادى االولى سنه 
 ثمان و اربعمائه اتفاق افتاد و مدت حياتش هفتاد و سه سال بود

ابو محمد عبد الّله كه خواهرزاده مهذب الدوله بود بعد از فوت خال فوجى از ابطال رجال با خود 
متفق گردانيد تا ولد مهذب الدوله احمد را كه منصب واليت عهد داشت گرفته بدو سپردند و ابو 

محمد بر مسند ايالت نشسته احمد را در مصادره كشيد و آن مقدار چوب زد كه پهلو بر بستر 
ناتوانى نهاده بعد از سه روز جهان فانى را بدرود كرد و اينمعنى بروى مبارك نيامد و در منتصف 

 شعبان همانسال روى بعالم عقبى آورد

ابو عبد الّله حسين بن بكر الشرابى در سلك خواص مهذب الدوله انتظام داشت و پس از فوت ابو 
محمد در بطيحه رايت حكومت برافراشت و در سنه عشر و اربعمائه سلطان الدوله ديلمى صدقة بن 
فارس را لشكرى داده ببطيحه فرستاد و او ابو عبد الّله را گرفته متكفل ايالت آنواليت گشت و ابو 

عبد الّله در محبس صدقه بود تا وقتى كه صدقه درگذشت و در سنه اثنى عشر و اربعمائه صدقه 
مريض شده در آن اثنا شنيد كه ابو الهيجا محمد بن عمران بن شاهين شهباز همت در هواى صيد 
بطيحه پرواز داده با لشكرى متوجه است و صدقه قبل از وفات بسه روز در ماه صفر سنه مذكور 
شاپور بن المرزبان را با فوجى از شجعان بدفع او نامزد گردانيد و شاپور مظفر و منصور گشته ابو 

الهيجا اسير شد و معروض تيغ تيز گرديد الجرم مردم بطيحه بعد از فوت صدقه از روى صدق سر 
بمتابعت او درآوردند و شاپور بمشرف الدوله عريضه نوشته مالى قبول نمود كه هرسال بخزانه 
بغداد فرستد و همدران اوان ابو نصر شيرزاد بن حسن بن مروان بر تقبل او چيزى مسترد كرد و 

زمام حكومت بطيحه بدست آورد و حسين شرابى كه از حبس نجات يافته بود بر شيرزاد خروج 
نمود و او روباه مثال بسوراخى گريخت و ابو كالنجار ديلمى در وقت استيالء حسين شرابى وزير 



خود ابو محمد را بطمع اخذ مال و خراج ببطيحه فرستاد و حسين چند روزى اظهار اطاعت نموده 
چون ديد كه وزير بر رعايا تحميالت نامقدور مينمايد او را از آن ديار عذر خواست و مدتى دم از 

استقالل زده باالخره از بغداد سپاهى بقصد او در حركت آمد و حسين طاقت مقاومت در حيز 
مكنت نديد و از بطيحه بطريق هزيمت پيش دبيس بن مزيد رفت و در سنه اثنين و سبعين و 

اربعمائه ابو نصر بن هيثم كه والى بطيحه بود با سپاه ديلم كه در حدود آن مملكت بودند محاربه 
نموده قرب صد نفر بقتل رسانيد و در حكومت مستقل گرديد و در سنه تسع و سبعين و اربعمائه ابو 
الغنايم بن ابو السعادات كه وزير بعضى از ملوك ديلم بود لشكر ببطيحه كشيد و ابن هيثم متحصن 
شده مدت محاصره امتداد يافت و در صفر سنه ثمانين و اربعمائه بين الجانبين جنگ سلطانى واقع 

شده ابو الغنايم را ظفر ميسر گشت و ابن هيثم گريخته بسيارى از اتباع او را بتيغ بيدريغ رشته حيات 
 بگسيخت اسمعيل و محمد پسران 
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عبيد الّله بن محمد بن حسين بن ابى الخير الليثى بعد از فرار ابن هثيم باشارت ابو الغنايم تملك 
بطيحه نمودند و چون اسمعيل كه مصطع لقب داشت فوت شد پسرش ابو سعيد مظفر قايم مقام پدر 
گشت و پس از وفات محمد نيز ولدش مهذب الدوله ابو سعيد جانشين پدر گرديد و چندگاه ميان 

ايشان و ابو نصر مواد نزاع در هيجان بود آخر االمر مهذب الدوله بحمايت گوهر آئين كه شحنه 
بغداد بود در امر ايالت آنواليت استقالل يافت و در سنه خمس و ثمانين و اربعمائه گوهر آئين از 
مهذب الدوله مخالفت گونه فهم كرده روى ببطيحه آورد و بصلح بازگشت و بعد از وفات گوهر 

آئين حماد بن مصطع بر مهذب الدوله خروج كرد و مهذب الدوله پسر خود نفيس را بجنگ حماد 
فرستاد و حماد از سيف الدوله بن مزيد كومك طلبيده باستظهار سپاه او نفيس را منهزم ساخت و 

نفيس باشارت پدر نزد سيف الدوله رفت و اظهار اخالص و اطاعت نمود تا در سنه خمسمائه مهم 
جهاد را بر صلح قرار داد و بعد از آن مدتى مديد و عهدى بعيد حكومت بطايح در ميان آل مصطع 

بماند و در زمانى كه سلطان اويس بن امير شيخ حسن ايلكانى در بغداد و آذربايجان بر مسند 
جهانبانى نشست يكى از امراء خود را كه موسوم بود بقرامحمد بحكومت واسط و بطايح نامزد 

نمود و قرامحمد بدانجانب شتافته بر امير نامى كه در آن ايام حاكم بطيحه بود غالب گشت و 



ابواب لطف و اصطناع را مسدود گردانيده امير را با ساير آل مصطع مستأصل ساخت و ذخاير آن 
 طايفه را متصرف گشته لواء امارت برافراخت بيت 

 ز اول دور چرح تا اكنون 
 

 اينچنين است شيوه گردون 

    

ذكر آل حمدان كه در زمان عباسيان ايشان را حكومت موصل و شام دست داد و بيان كيفيت 
 استيالء سلجوقيان بر آن ديار و بالد

از جمله امراء شجاعت اقتباس كه در ايام خالفت بنى العباس اقبال ايشان بطراز استقالل مطرز 
گشت و ماهيچه لواء ظلمت زداى ايشان از افق حصول آمال طالع شده از فرق فرقدين درگذشت 

آل خجسته مآل حمدان اند و حمدان ولد حمدون بن الحارث از بنى تغلب و بنى تغلب داخل قبيله 
ربيعه اند و حمدان در زمان عباسيان در سلك امراء عاليشان نتظام يافت و در سنه اثنى و تسعين و 

مأتين فروغ عنايت و التفات المكتفى بالّله بر وجنات حاالت ابو الهيجا عبد الّله بن حمدان تافت و 
ابو الهيجا در موصل لواء ايالت مرتفع گردانيده جمعى از اكراد را كه در آن ديار بهيجان غبار فتنه 

و فساد اشتعال داشتند معروض تيغ سياست گردانيد و چون بقية السيف امان خواستند رقم بر جرايد 
جرايم ايشان كشيد و مهام ملك او بسرانجام اقتران يافت و مدتى مديد بدولت و اقبال گذرانيد و 
در سنه احدى و ثلثمائه ابو الهيجا با مقتدر خليفه در مقام خالف آمده چون لشگر بغداد متوجه او 
 گشتند دانست كه با ايشان طاقت مقاومت ندارد الجرم ابواب مصالحه مفتوح نموده تحف و هدايا
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ببغداد فرستاد و مقارن آنحال برادرش حسين بن حمدان كه حاكم قم و كاشان بود با خليفه 
مخالفت نمود مقتدر لشگرى فرستاد تا او را با اوالد و اصحاب گرفته بدار السالم آوردند و 

 محبوس كردند بدانجهت ابو الهيجا نيز مقيد شد و در اواخر ايام خالفت القاهر بالّله كشته گشت 

ناصر الدوله ابو الحسن بن ابى الهيجا در ايام خالفت المقتدر بالّله در بالد موصل رايت خالفت 
برافراشت و او بصفت بخل و امساك اتصاف داشت اما در ميدانشجاعت گوى مسابقت از امثال و 

 اقران ميربود و چند نوبت ميان او و معز الدوله ديلمى محاربات روى نمود



سيف الدوله على بن ابو الهيجا در سنه ثلث و ثالث مائه قدم از كتم عدم بعالم وجود نهاد و او نيز 
در ايام خالفت مقتدر در واليت شام اعالم اقتدار ارتفاع داد و سيف الدوله بخالفت برادر ابواب 
جود و عطا بر روى روزگار فرق برايا برگشاد و در تربيت علما و شعرا و فضال و ادبا مهما امكن 

لوازم اهتمام بجاى آورد و بيمن معدلت و رعيت پرورى اكثر بالد شام را معمور و آبادان كرد 
طبعى نقاد و ذهنى وقاد داشت و گاهى بنظم اشعار اشتغال نموده ابيات بالغت آيات بر صحايف 
خواطر مينگاشت و در سنه ثلث و ثلثين و ثالثمائه والى مصر اخشيذ لشگر بجانب حلب كشيد و 

ميان او و سيف الدوله حربى صعب اتفاق افتاده اخشيذ منهزم گرديد سيف الدوله جمعى از 
مصريانرا بتيغ بيدريغ گذرانيده از بقية السيف هزار كس اسير كرد و روى توجه بصوب دمشق 
آورد و بعد از نزول در آن بلده بعضى از لشكريان ازو گريخته از عقب اخشيذ بطبريه رفتند و 

اخشيذ بفتح و نصرت اميدوار شده بار ديگر متوجه حلب گشت و آن بلده بتحت تصرفش درآمد 
و در سنه اربع و ثلثين و ثالث مائه مخالفت سيف الدوله و اخشيذ بموافقت و مصاهرت تبديل يافت 

و حلب و حمص و انطاكيه بسيف الدوله تعلق گرفته ساير بالد شامرا اخشيذ متصرف گشت اما 
همدر آن سال زمانحيات اخشيذ بنهايت رسيده سيف الدوله در تمامى بالد شام حاكم گرديد و تا 

آخر عمر بدولت و اقبال گذرانيد در تحفة الملكيه مذكور است كه سيف الدوله را با حكام روم و 
فرنك چندين نوبت حرب و جنگ اتفاق افتاد و از گرد و غبارى كه در آن معارك بر وى 

مينشست آنمقدار جمع كرد كه از آن خشتى كوچك ساخت و وصيت نمود كه آن خشت را در 
قبر بزير سر او نهند وفاتش در ماه صفر سنه ست و خمسين و ثالث مائه دست داد و امرا و اركان 

دولت جسدش را بميافارقين بردند و بخاك سپردند و چون خبر فوت سيف الدوله ببرادرش ناصر 
الدوله رسيد بواسطه شدت مودتى كه نسبت باو داشت بمرتبه متالم و محزون شد كه دماغش 

بريشان گشته اختالل باحوال او راه يافت بنابرآن پسرش ابو التغلب كه بعمدة الدوله ملقب بود و 
غضنفر نام داشت در شب شنبه بيست و چهارم جمادى االولى سنه مذكوره پدر را بگرفت و در 

 حصن السالمه محبوس گردانيد و زمان حيات ناصر الدوله در آنحصار فى ربيع االولى سنه 
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ثمان و خمسين و ثالث مائه بپايان رسيد و در سنه تسع و خمسين و ثالثمائه ناصر الدوله در رحبه 
خروج نموده برادر خود ابو البركات را كه در آنديار شهريار بود بكشت و ابو التغلب برادر ديگر 



ابو الفراس را بجنك حمدان نامزد فرمود و چون ابو الفراس بار ديگر نزد برادر كالنتر رفته 
محبوس گرديد و بعد از آن برادران ديگر ابراهيم و حسين از ابو التغلب گريخته در دامن دولت 

حمدان آويختند و حمدان باستظهار ايشان سنجار را گرفته ابو التغلب متوجه ايشان گشت و حمدان 
همعنان اخوان برحبه بازگشته ابو التغلب مخالفان را تعاقب نمود و آنجماعت از آنجا نيز گريخته 
رحبه بتصرفش درآمد و حمدان ببغداد رفته بعز الدوله بختيار بن معز الدوله التجا كرد و در سنه 
ستين و ثالث مائه ابو التغلب دختر عز الدوله را بحباله نكاح آورد و چون عضد الدوله بختيار را 

بى اختيار گردانيده بر بالد موصل استيال يافت ابو التغلب طريق هزيمت پيش گرفته ببالد شام 
شتافت اما در آن ديار مهمى نتوانست ساخت و در سنه تسع و ستين و ثالث مائه حاكم طبريه او را 

 بدست آورده بنياد حياتش را برانداخت 

سعد الدوله ابو المعالى شريف بن سيف الدوله بعد از فوت پدر در حلب قدم بر مسند حكومت 
نهاد و در ربيع اآلخر سنه سبع و خمسين و ثالث مائه لشگر بسر ابو فراس حارث بن سعيد بن 

حمدان كشيد و حارث بفرمان سيف الدوله در سنجار و حران حاكم بود و پس از تالقى فريقين و 
ارتفاع غبار جنگ و شين كوكب طالع سعد الدوله با اختر فتح و ظفر مقارن افتاده حارث كشته 

گشت و در سنه ثمان و خمسين و ثالثمائه قرعويه كه غالم سيف الدوله بود در حلب خروج نموده 
سعد الدوله بجانب حران گريخت اما او را در آن بلده راه ندادند الجرم بحماة رفت و در ربيع 

االولى سنه تسع و خمسين ميان سعد الدوله و قرعويه مصالحه روى نموده بار ديگر در حلب خطبه 
بنام سعد الدوله خؤاندند و در سنه ست و ستين و ثالثمائه بيكجور غالم قرعويه او را گرفته در 

يكى از قالع محبوس گردانيد و مدت شش سال زمان اقبال بيكجور امتداد يافته جمعى از هواداران 
قرعويه مكاتبات نزد سعد الدوله فرستادند و عرضه داشت نمودند كه اگر موكب عالى بدين 

حوالى آيد كمر خدمت بر ميان بنديم و ابواب شهر بگشائيم و سعد الدوله بدانجانب شتافته آن 
طايفه بوعده وفا نمودند و بيكجور در قلعه متحصن گشت و پس از چند روز امان طلبيده بيرون 

خراميد و سعد الدوله حكومت حمص را بدو تفويض فرموده بيكجور قلعه آن بلده را معمور 
گردانيد و در سنه ثمانين و ثالثمائه ياغى شده بخليفه مصر العزيز بالّله اسماعيلى توصل جست و 

عزيز لشگرى بمدد او فرستاده بيكجور باستظهار آن سپاه قصد سعد الدوله نمود و از ميدان پيكار 
فرار كرده بجمعى از اعراب پناه برد و در سنه احدى و ثمانين و ثالث مائه عربان او را گرفته نزد 



سعد الدوله آوردند تا بقتل رسانيد آنگاه بصوب رقه كه در تحت تصرف گماشتگان بيكجور بود 
توجه نمود اوالد بيكجور و ابو الحسن مغربى كه وزيرش بود چون طاقت مقاومت نداشتند طلب 

عهد و پيمان كرده از شهر بيرون آمدند و سعد الدوله قصد اخذ اموال ايشان فرمود اما ميترسيد كه 
 مردم او را بنقض ميثاق 
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منسوب گردانند قاضى ابو الحصين كه از صفت ديانت بهره نداشت بوى گفت كه بيكجور غالم 
تو بود (و العبد و ما فى يده كان لمواله) الجرم سعد الدوله اموال آنجماعت را در تحت تصرف 

درآورد و اين معنى بر وى مبارك نيامد زيرا كه همدران ايام مفلوج شده توجه بعالم آخرت كرد 
و بعد از وى كسى از آل حمدان بمرتبه سلطنت نرسيد و الملك و البقاء لّله الحميد المجيد از جمله 
شعراء سخن آرا متنبى معاصر آل حمدان بود پيوسته قصايد غرا در مدح سيف الدوله و اخوان نطم 

مينمود متنبى در سلك اعاظم فصحاء عرب انتظام داشت و در سنه اربع و ستين و ثالثمائه دست 
زمانه پربهانه چشمه حيات او را بخاك ممات بينباشت القصه چون منشور حكومت آل حمدان 

منطومى گشت بعضى از واليات ايشان تعلق بسلجوقيان گرفت و برخى بديوان خلفاء اسماعيليه و 
عباسيه سمت انتساب پذيرفت و چنانچه سابقا مسطور شد در سنه احدى و سبعين و اربعمائه تاج 
الدوله تنش بن الب ارسالن حلب و دمشق را فتح كرد و از جانب مصر اقسيس خوارزمى بحرب 

تنش مبادرت نموده تنش بر وى ظفر يافت و سپاه مصر منهزم گشته اقسيس بمالزمت تتش شتافت 
و پس از روزى چند تتش آثار نفاق در حركات و سكنات اقسيس مشاهده كرده در چاشتگاه عيد 

او را بقتل رسانيد و در سنه تسع و سبعين و اربعمائه سلطان ملكشاه بحلب شتافته تتش از صولت 
برادر توهم نموده روى گريز بوادى آورد و سلطان ملك شاه قسيم الدوله را در حلب حاكم 

ساخته بطرف بغداد نهضت كرد و تتش بعد از فوت سلطان ملكشاه فى سنه ست و ثمانين و 
اربعمائه نوبت ديگر بديار شام شتافت و قسيم الدوله از حلب پيش تتش رفته غاشيه اطاعتش بر 

دوش گرفت و چون خاطر تنش از ضبط بالد شام فارغ گرديد لشگر بنصيبين كشيد و آن بلده را 
قهرا قسرا گرفته دست بقتل و غارت برآورد آنگاه بموصل شتافته ابراهيم عقيلى كه در آن اوان از 

قبل عباسيان حاكم موصل شده بود با سى هزار كس بمقابله و مقاتله تتش قيام نمود و بعد از 
استعمال آالت پيكار لشكر ابراهيم روى بصوب فرار آورده خدمتش بر دست تتش اسير شد و 



تتش او را حبس كرد و مدت حيات ابراهيم در آن محبس بنهايت انجاميد و بعد ازين فتوحات 
تتش وفات يافته ايالت مصر و دمشق به پسر خورد ترين او دقاق تعلق گرفت و پسر ديگرش 

رضوان در حلب حاكم گشت و در سنه تسعين و اربعمائه ميان برادران مخالفت و محاربت دست 
داده شكست بجانب دقاق افتاد آنگاه مهم بصلح انجاميده مقرر شد كه دقاق در دمشق نام رضوان 

را در خطبه بر نام خود تقديم دهد و در سنه احدى و تسعين و اربعمائه سپاه فرنك بيت المقدس را 
بجنگ از گماشتگان خلفاء اسمعيليه گرفتند و در روز جمعه بيست و سيم شعبان سنه مذكوره بقول 
ابن اثير قرب هفتاد هزار كس از اهل اسالم را بنواحى مسجد اقصى بقتل رسانيدند و در سنه سبع و 
خمس مائه رضوان بن تتش در حلب فوت شده پسرش الب ارسالن االخرس قايم مقام گشت و در 
سنه ثمان و خمسمائه الب ارسالن را كه بغايت سفاك و بيباك بود الباب نامى بكشت و پسرش را 

 كه در سن طفوليت بود بجايش نصب نمود و در سنه عشر و خمسمائه الباب نيز از
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عقب الب ارسالن بجهان جاودان رفته شخصى كه مشهور بابن بهرام بود بر آن ملك مستولى شد و 
در سنه ثمان عشر و خمسمائه ميان ابن بهرام و لشكر فرنك جنگ واقع شد و فرنگيان از ابن بهرام 

انهزام يافتند و ابن بهرام مظفر و منصور در منبج نزول نمود اما همدران منزل از شست قضا تيرى 
بمقتل او رسيد و پسر عمش كه در ماردين حاكم بود جسد او را بظاهر حلب برده دفن كرد و آن 

بلده را در حيز تسخير آورد و درين سال كفار فرنك بلده صور را بامان گرفتند و تا شهور سنه 
 تسعين و ستمائه آن شهر در تصرف آنجماعت ماند و در خالل احوال گذشته اوقات حيات دقاق 

 كه حاكم دمشق بود سپرى گشت طغتكين كه در سلك مماليك تاج الدولة تتش انتظام داشت »1«
در آن واليت رايت ايالت برافراشت و چون زمانه او را نيز بر مسند حكومت سالم نگذاشت بورى 

كه ملقب بود بتاج الملوك همت بر استمالت سپاهى و رعيت گماشت و در ايام دولت بورى بهرام 
اسدآبادى كه از جمله داعيان اسمعيليان بود بدمشق آمده مردم را بمذهب ايشان دعوت نمود و 
باندك زمانى خلق بسيار آن ملت را قبول كرده حلقه متابعت بهرام در گوش كشيدند و بورى 

مضطر و بى اختيار گشته بهرام قاصدى نزد فرنگيانى كه در صور بودند ارسال داشت و پيغام داد كه 
اگر شما جمعى از سپاه بدين جانب فرستيد من دمشق را تسليم ميكنم مشروط بآنكه صور را عوض 

بمن گذاريد و كفار فرنگ اين معنى را قبول نموده مقرر چنان شد كه در روز جمعه منتصف 



رمضان سنه ثلث و عشرين و خمسمائه در وقتى كه دمشقيان در مسجد جامع بنماز مشغول باشند 
اسمعيليه ابواب مسجد را محفوظ سازند تا كسى بيرون نتواند آمد و فرنگيان هجوم نموده خود را 
در شهر اندازند و بورى ازين مواضعه وقوف يافته در آنروز بمسجد نرفت و بيكناگاه بر سر بهرام 

تاخته نام او را بضرب تيغ تيز از صفحه هستى محو گردانيد آنگاه شمشير انتقام در اتباع بهرام نهاده 
قرب شش هزار كس از آن طايفه بقتل رسانيد و در سنه ست و عشرين و خمسمائه بورى وفات 

يافته پسرش اسمعيل كه شمس الملوك لقب داشت رايت حكومت برافراشت و شمس الملوك 
بصفت شجاعت و سخاوت موصوف بود و در مدت رياست خود چند قلعه معتبر از دست كفار 

فرنك انتزاع نمود اما خاليق را بظلم و ايذاء بسيار ميرنجانيد و در باب مصادره اغنيا از خود بتقصير 
راضى نميگرديد بنابر آن مادرش زمرد خاتون جمعى را برانگيخت تا بيك ناگاه در قلعه دمشق در 
آن ظالم آويخته خونش را بر خاك هالك ريختند و اين واقعه در سنه تسع و عشرين و خمسمائه 

روى نمود مدت دولت اسمعيل سه سال بود و بعد از قتل اسمعيل برادرش محمود والى دمشق شده 
با لحافظ لدين الّله اسمعيل اظهار اطاعت و انقياد نمود و چون او نيز مانند برادر باشتعال آتش ظلم 

و ضالل مشغولى كرد بعد از انقضاى سه سال لشكرى از مصر بدمشق آمده او را گرفته نزد الحافظ 
 لدين الّله بردند و محمود در آن ملك مسموم شده حكومت دمشق بگماشتگان اسمعيليه 

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا وفات دقاق را در ماه رمضان فى سنه سبع و تسعين و اربعمائه نگاشته حرره 1(

 محمد تقى التسترى 
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تعلق گرفت و در سنه تسع و اربعين و خمسمائه سلطنت آن ديار من حيث االستقالل بنور الدين 
محمود بن اتابك زنگى سمت انتساب پذيرفت چنانچه مشروح ميگردد و كيفيت اين اجمال 

 بتفصيل مى پيوندد

گفتار در بيان ارتفاع رايت دولت و اقبال اوالد اتابك آقسنقر و ذكر استيالء ايشان در واليت 
 موصل و شام بواسطه وفور شجاعت و تهور



زمره از فضالء مورخين متقدمين و متأخرين چنين آورده اند كه اعاظم سالطين سلجوقى اوالد 
امجاد خود را بامراء كبار ميسپردند و آن ملكزادگان از اميرانى كه مربى ايشان بودند باتابك يعنى 
اتابيك تعبير ميكردند و از اتابكان چند فرقه بمرتبه سلطنت رسيدند و بدرجات عاليه ترقى فرموده 

بر ممالك اسالم مستولى گرديدند فرقه اول از ايشان جماعتى اند كه در موصل و بالد شام و 
دياربكر پادشاهى نمودند و ايشان نه نفر بودند و زمان دولت آن طبقه از سنه احدى و عشرين و 

خمسمائه امتداد يافت و اتابك آقسنقر كه پدر اين طايفه بود در زمان سلطان محمود سلجوقى قدم 
بر مسند امارت بغداد نهاد و بموجب فرموده سلطان محمود استعداد قتال سپاه فرنك كه قصد 

تسخير بالد شام داشتند كرد و طايفه از فرنگيان را كه بمحاصره حلب مشغول بودند دفع نموده 
بموصل بازگشت و در روز جمعه نهم ذيقعده سنه عشرين و خمسمائه در مسجد جمعه آن بلده بر 

دست يكى از فدائيان مالحده شهيد شد و پسرش عماد الدين زنگى بجاى وى نشست و عماد 
الدين زنگى بن آقسنقر باتفاق مورخان نخستين كسى است از آن طايفه كه اسم سلطنت بر وى 
اطالق كردند و او بغايت مهيب خلقه و عظيم الراس بود و در ميدان شجاعت گوى مسابقت از 

امثال و اقران ميربود در سنه احدى و عشرين و خمسمائه بموجب فرموده المستر شد بالّله عباسى و 
سلطان مغيث الدين محمود سلجوقى در موصل قدم بر سرير ايالت نهاد و در سنه ثلث و عشرين و 
خمسمائه متوجه شام شده حماة و حمص را در سلك قلمرو خويش انخراط داد و در سنه اربع و 

عشرين و خمسمائه حلب را نيز مفتوح ساخت و در سنه اربع و ثلثين و خمسمائه در دياربكر و 
كردستان رايت ايالت برافراشت و بروايت امام يافعى در سنه احدى و اربعين و خمسمائه همت بر 

فتح قلعه جعبر مصروف داشته آغاز محاصره آنحصار نمود و چون نزديك بدان رسيد كه صورت 
نصرت در آئينه مراد روى نمايد شبى سيصد نفر از غالمان زنگى اتفاق كرده او را بقتل رسانيدند و 

بعد از آن اعراب آن پادشاه عدالت مآب را باتابك شهيد ملقب گردانيدند سيف الدين الغازى بن 
عماد الدين زنگى بعد از شهادت پدر در موصل بر سرير ايالت نشسته حكومت حلب و حمص و 

حماة را ببرادر خود نور الدين محمود بازگذاشت و سيف الدين غازى بخير و صالح بغايت راغب 
بود و با علماء و فضال طريق اختالط مسلوك داشته جهة آن طايفه در موصل مدرسه كه معروف 
است بعتيقه بنا فرمود و در ماه ربيع االولى سنه ثلث و اربعين و خمسمائه از فرنگ ده هزار سوار و 

 شصت هزار پياده بدمشق آمده شهر را مركز
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وار در ميان گرفتند و آغاز محاصره و محاربه كردند و از دمشق صد و سى هزار پياده تيغ جهاد 
آخته از شهر بيرون آمدند در روز اول قرب دويست كس شربت شهادت چشيدند و در روز دوم 

دمشقيان جمعى كثير از كفار بقتل رسانيدند و از ايشان نيز طايفه كشته شدند و همچنين هرروز 
ميان اصحاب هدايت و ارباب غوايت نايره قتال اشتعال داشت تا روز پنجم اين خبر شيوع يافت كه 

سيف الدين غازى و نور الدين محمود با بيست هزار كس از جنود ظفر ورود جهة حمايت اهل 
اسالم آمده اند الجرم اقدام ثبات كفار فرنگ تزلزل يافت و در آنروز دمشقيان بهيأت اجتماعى 

متوجه دفع نصارى شده عورات ايشان سرهاى خويش برهنه كردند و بتضرع و زارى از حضرت 
بارى طلب نصرت نمودند و اطفال بگريه و افغان در آمدند و صلحاى مسلمانان بزبان خضوع و 
خشوع دفع اعداء دين مسألت فرمودند و در آن وقت قسيسى كه معتقد فرنگيان بود صليبى در 
دست گرفته بر حمارى سوار شده بميان هردو صف رفته قوم خود را بر جنگ تحريض كرد و 

گفت مسيح مرا وعده فرموده كه دمشق مفتوح خواهد شد و مسلمانان برو حمله برده بقتلش 
رسانيدند و حمار او را نيز كشته ساير كالب فرنگ را بزخم تير و سنگ منهزم گردانيدند و 
بسيارى از آنقوم را بتيغ بيدريغ بگذرانيدند وفات سيف الدين غازى در سنه اربع و اربعين و 

 خمسمائه روى نمود و برادرش قطب الدين مودود قايم مقامش بود.

 ذكر نور الدين محمود بن عماد الدين زنگى 

نور الدين محمود از اعاظم سالطين اسالم بود بعدل و زهد موصوف و بصالح و سداد معروف از 
جاده شريعت غرا هرگز تجاوز ننمودى و در اعطاى صالت و صدقات پيوسته مبالغه فرمودى 

والدت باسعادتش در سنه احدى عشر و خمسمائه دست داده بود و او بعد از فوت پدر در حلب و 
حمص و حماة حاكم گشته باندك زمانى دمشق و بعلبك و منبج را فتح نموده و در مدت سلطنت 

چندين نوبت بغزو كفار فرنگ شتافته بسيارى از قالع و حصون ايشان را در حيز تسخير كشيد و 
سه نوبت نايب خود اسد الدين شير كوه را بمصر فرستاد تا آن مملكت را نيز داخل قلمرو او 

گردانيد و نور الدين در ايام دولت خويش در دمشق و حلب و بعلبك مدارس ساخت و در موصل 
مسجد جامع كه بجامع نورى مشهور است طرح انداخت و همچنين در حماة بر كنار نهر عاصى و 



در بلده رها و منبج مساجد جامع بنا نمود و در دمشق دار الشفاء و دار الحديث تعمير فرمود وفاتش 
در سنه تسع و ستين و خمسمائه اتفاق افتاد و او مدت نوزده سال افسر اقبال بر سر نهاد و مدت 

 عمرش پنجاه سال و كسرى بود و فوتش بعلت خناق روى نمود

 گفتار در بيان وقايع زمان سلطنت نور الدين و ذكر مجملى از فتوحات كه او را روى نمود

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه نور الدين چون از ضبط ممالك موروثى فارغ گرديد لشكر 
 بدمشق كشيد و در ثالث صفر سنه تسع و اربعين و خمسمائه در ظاهر آن 
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بلده منزل گزيد و اتابك دقاق بن تتش بن الب ارسالن سلجوقى كه مجير الدين نام داشت و در آن 
زمان حاكم دمشق بود در شهر متحصن شد و نور الدين بقدر مقدور در تضييق محصوران كوشيد 

و در روز يكشنبه نهم شهر مذكور مجير الدين امان طلبيد و بيرون آمد و نور الدين دمشق را دار 
الملك ساخته رايت عدالت و احسان برافراخت و همدرين سال بغزو كفار فرنك اقدام نموده بين 
الجانبين جنگى صعب اتفاق افتاد و اهل اسالم ظفر يافته حاكم انطاكيه و صاحب طرابلس بدست 

نور الدين اسير شدند و همدرين سال نور الدين اسد الدين شير كوه را كه مقدم سپاهش بود با 
جنود نامعدود بصوب مصر فرستاد تا شر فرنگان را كه قصد مصر داشتند كفايت نمايد و اسد 

الدين بدانجانب شتافته و مهم كفار را برحسب دلخواه ساخته سالما غانما بدمشق بازگشت و در 
سنه اثنين و ستين و خمسمائه نوبت ديگر اسد الدين جهة دفع كفار فرنك و تالش نام و ننك 

بجانب مصر لشكر كشيد و كرة بعد اخرى بر فرنگان ظفر يافته و غنيمت فراوان گرفته عنان 
مراجعت بصوب دمشق منعطف گردانيد و در سنه اربع و ستين و خمسمائه كفار خاكسار كرت 
ديگر بحدود مصر آمده و بعضى از بالد اسالم را گرفته بمحاصره قاهره اشتغال نمودند و عاضد 
اسمعيلى قاصدى نزد نور الدين فرستاده استمداد فرمود و نور الدين باز اسد الدين را نامزد دفع 

كفار كرد و او با هفتاد هزار پياده و سوار روى بمصر آورد چون فرنگان ازين معنى وقوف يافتند 
عنان هزيمت بطرف مساكن خود تافتند و اسد الدين در غايت حشمت و عظمت بمصر درآمده 

عاضد خليفه منصب وزارت را بوى تفويض كرد و اسد الدين از روى استقالل بسرانجام امور 
ملك و مال اشتغال نموده شاپور را كه سابقا وزير عاضد بود و نسبش بقبيله بنى سعد بن بكر مى 



پيوست به قتل رسانيد و چون مدت دو ماه ازين واقعه درگذشت شير كوه بچنك گرك اجل 
افتاده برادرزاده اش صالح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب قايم مقام گشت و در سنه سبع و ستين 
و خمسمائه صالح الدين يوسف بموجب اشارت نور الدين محمود نام عاضد اسمعيلى را در مصر 

از خطبه ساقط ساخته بنام المستضى ء بنور الّله عباسى خطبه خواند و همدر آن هفته عاضد وفات 
يافته ايالت مصر من حيث االستقالل بر صالح الدين قرار گرفت و ملقب بملك ناصر شد وقايع 
ايام دولت ملك ناصر و اوالدش عنقريب سمت گذارش خواهد يافت انشاء الّله تعالى و در سنه 

تسع و ستين و خمسمائه نور الدين محمود بمرض خناق گرفتار گشت و هرچند اطبا بفصد اشارت 
كردند بسمع قبول نشنود و علت مستولى شده آن پادشاه عدالت انتما بملك عقبى توجه فرمود و 
نخست در خانه كه در قلعه دمشق مسكنش بود مدفون گشت و بعد از آن جسد او را بمدرسه كه 
نزديك بدروازه سوق الخواعين ساخته بود نقل نمودند (و قال اليافعى روى عن جماعة ان الدعاء 

 عند قبره مستجاب و الّله اعلم بالصواب)
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 ذكر ملك صالح اسمعيل بن نور الدين محمود

ملك صالح در روز فوت پدر يازده ساله بود و مع ذلك اهالى دمشق او را بسلطنت برداشتند و 
حاكم مصر صالح الدين يوسف نيز اظهار اطاعت نموده در چند جمعه خطبه بنام او خواندند اما 

عاقبت قصد تسخير دمشق كرده ملك صالح مركز دولت خالى گذاشت و روى بصوب حلب 
آورد و صالح الدين دار الملك شام را متصرف گشت و بحلب رفته روزى چند آن بلده را 

محاصره نمود اما بى آنكه فتح ميسر شود بمصر مراجعت فرمود وفات اسمعيل در سنه سبع و سبعين 
و خمسمائه اتفاق افتاد و او مدت هشت سال تاج اقبال بر سر نهاد و اوقات عمر عزيزش نوزده سال 
بود و از فوت او در حلب مصيبت عظيم روى نمود چنانچه مردم بآواز بلند در اسواق نوحه و زارى 

 ميكردند و خاكستر بر سر افشانده دريغ و افسوس ميخوردند.

 ذكر قطب الدين مودود بن عماد الدين زنگى 



قطب الدين بعد از فوت برادر بزرگ تر خود سيف الدين در موصل پادشاه شد و نسبت ببرادر 
ديگر خود نور الدين محمود طريق محبت و اتحاد مسلوك داشت و در سنه خمس و ستين و 

 خمسمائه علم عزيمت بصوب آخرت برافراشت.

 ذكر سيف الدين غازى ابن قطب الدين مودود

سيف الدين غازى بعد از فوت پدر در موصل بر مسند سرافرازى نشست و اين خبر بنور الدين 
محمود رسيده كمر سعى و اجتهاد بقصد فتح موصل بر ميان بست و از دمشق بدانجانب نهضت 

نموده در ماه محرم الحرام سنه ست و ستين و خمسمائه رحبه و نصيبين را در تحت تصرف آورد و 
ربيع االخرى سنه مذكوره سنجار را نيز فتح كرد و بعد از آن ميان او و سيف الدين غازى رسل و 

رسايل آمد شد نموده مهم بر صلح قرار گرفت و نور الدين بموصل شتافته دختر خود را بسيف 
الدين داد و حكومت سنجار را ببرادرش عماد الدين زنگى مسلم داشت و علم مراجعت بصوب 

دمشق برافراشت و بعد از فوت نور الدين چون صالح الدين از مصر بشام شتافته دمشق را بگرفت و 
بمحاصره حلب مشغولشد سيف الدين برادر خود عز الدين مسعود را با جنود نامعدود بحمايت 

ملك صالح نامزد فرمود و ميان عز الدين و صالح الدين در حدود حماة مقابله روى نموده 
شكست بجانب عز الدين افتاد آنگاه سيف الدين بنفس خود متوجه دفع صالح الدين گشت و 
برمل سلطان كه منزليست ميان حلب و حماة بين الجانبين مقاتله واقع شده مظفر الدين بن زين 

الدين كه در ميمنه سيف الدين بود ميسره صالح الدين را منهزم گردانيد آنگاه صالح الدين بنفس 
 خود بر سيف الدين حمله كرده او را از پيش برداشت و صالح الدين غنيمت بسيار گرفته روى 
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 بصوب مصر نهاد و سيف الدين بموصل رفته در سنه سته و سبعين و خمسمائه رخت بقا بباد فنا داد.

 ذكر عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود

واليت عهد سيف الدين غازى متعلق ببرادرش عز الدين مسعود بود الجرم بعد از فوت او در 
موصل بر سرير سلطنت صعود نمود و چون ابن عم مسعود ملك صالح در حلب بسكرات موت 
گرفتار شد وصيت فرمود كه ايالت آن مملكت نيز تعلق بعز الدين داشته باشد و بعد از فوت او 



حلبيان خطبه بنام مسعود خوانده مجاهد الدين نامى از موصل بداروغگى حلب رفته و در سنه ثمان 
و سبعين و خمسمائه صالح الدين از مصر بر زين ملك ستانى نشسته حران و سروج و سنجار و 
نصيبين ورقه را مسخر گردانيد و بظاهر موصل رفته روزى چند آن بلده را محاصره كرد و چون 

دانست كه فتح موصل بواسطه كمال حصانت در غايت اشكال است با عز الدين صلح نموده حلب 
را ازو گرفت و در عوض سنجار را باز گذاشت آنگاه بدار الملك خود بازگشت و در سنه احدى 

و ثمانين و خمسمائه نوبت ديگر صالح الدين لشكر بموصل كشيد و دختر نور الدين محمود كه 
زوجه عز الدين مسعود بود بخدمت صالح الدين شتافته حقوق پدر خود را بخاطرش داد و در 

غايت خشوع و خضوع التماس نمود كه مراجعت نمايد و متعرض موصليان نشود و صالح الدين 
سخنان آن مستوره را بسمع رضا نشنود و روزى چند بجد هرچه تمامتر موصل را محاصره فرمود و 
اهالى موصل چون از مصالحه نوميد شدند دل بر قتال نهاده بقدر امكان در مدافعه مصريان مراسم 

جالدت بتقديم رسانيدند الجرم صالح الدين از عدم قبول ملتمس دختر نور الدين پشيمان شده از 
ظاهر موصل بجانب ميافارقين نهضت نمود و آن بلده را بامان گرفته بار ديگر بموصل شتافته و چند 

روز ديگر محاصره كرده عاقبت مصالحه فرمود برين موجب كه عز الدين در موصل خطبه بنام او 
خواند و شهر زور را باو باز گذارد آنگاه طبل رحيل فروكوفت و در سنه تسع و ثمانين و خمسمائه 

عز الدين مسعود پهلو بر بستر ناتوانى نهاده وفات يافت و او پادشاهى بود در كمال علم و حيا و 
نهايت جود و سخا پيوسته با علما و صلحا صحبت ميداشت و هرگز انديشه فساد و بيداد پيرامن 

صحيفه ضمير نميگذاشت و در اواخر ايام حيات كه بسكرات موت گرفتار بود مدت ده روز بغير 
 از كلمه طيبه شهادت و تالوت بهيچ سخن ديگر تكلم ننمود رحمة الّله عليه رحمة واسعة كاملة

 ذكر نور الدين ارسالن شاه بن عز الدين مسعود

بعد از فوت عز الدين ولدش نور الدين در موصل مالك تاج و نگين شد و در زمان سلطنت او فى 
سنه اربع و تسعين و خمسمائه والى سنجار عماد الدين زنگى بن مودود بعالم باقى توجه نمود و 
پسرش قطب الدين محمد قايم مقام شد و در سنه ستمائه ميان نور الدين و قطب الدين مخالفت 

 اتفاق افتاده قطب الدين از ملك اشرف كه از قبل سلطان مصر حاكم 
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حران بود مدد طلبيد و ملك اشرف بدو پيوسته هردو سردار بعزم رزم و پيكار از سنجار متوجه نور 
الدين گشتند و بعد از اشتعال نايره خشم و كين نور الدين شكست يافت و از آن معركه جان كسل 
بصوب موصل شتافت آنگاه آن سه پادشاه با يكديگر صلح نمودند و ملك اشرف دختر نور الدين 

را بحباله نكاح درآورده بعد از آن طريق نزاع نه پيمودند و در سنه سبع و ستمائه نور الدين 
ارسالنشاه مريض شده در منزل شباره كه بظاهر موصل است از عالم آب و گل رحلت فرمود امرا 

و اركان دولت فوت او را پنهان داشتند تا وقتى كه بموصل درآمدند و ارسالنشاه در مدرسه كه بنا 
كرده معمار همتش بود و در زينت و زيب بهترين مدارس عالم مى نمود مدفون شد و نور الدين 
پادشاهى بود بشجاعت و سخاوت موصوف و بسفك دماء و سياست مشعوف اما باشاعه خيرات 

ميل تمام داشت و او دو پسر يادگار گذاشت الملك القاهر مسعود و الملك المنصور زنگى و 
بوزارت نور الدين ارسالن شاه مجد الدين ابو السعادات مبارك بن محمد بن محمد الشيبانى 

الجزرى قيام مينمود و او نيز مانند برادر خود عز الدين على بابن اثير الجزرى مشهور بود و مجد 
الدين ابو السعادات را مورخان فضيلت انتما در سلك اعاظم علما شمرده اند و تصنيفات او را 

تعريف و توصيف بسيار كرده اند منها جامع االصول فى احاديث الرسول صلى الّله عليه و آله و 
سلم و آن كتاب جامع احاديث صحاح سته است و منها كتاب النهايت فى غريب الحديث فى 

خمس مجلدات و منها كتاب االنصاف فى الجمع بين الكشف و الكشاف و منها كتاب المصطفى و 
المختار فى االدعية و االذكار و له كتاب البديع فى شرح الفصول فى النحو و ديوان رسايل و كتاب 

الشافى فى شرح مسند الشافعى و غير ذلك من المنشآت و مجد الدين ابو السعادات را در اواخر 
ايام حيات مرض فالج عارض گشته دست و پاى او از كار بازماند الجرم در زاويه ساكن شده 

رباطى بنا نمود و تمامى امالك خود را بر آن وقف فرمود و در سنه سته و ستمائه درگذشت و در 
 موصل كه منشاء و مولدش بود مدفون گشت 

 ذكر الملك القاهر عز الدين مسعود بن ارسالن شاه 

نور الدين ارسالن شاه در مرض موت پسر بزرگتر خود ملك قاهر را وليعهد ساخت و پسر 
خوردتر عماد الدين زنگى را بضبط بعضى از قالع نامزد فرمود و بدر الدين لؤلؤ ارمنى را كه 
مملوكش بود و در تدبير امور مملكت و دفع معاندان دولت يد بيضا مينمود باتابكى عز الدين 

مسعود مقرر ساخت و عز الدين قرب هشت سال مالك تاج و نگين بوده در سنه خمس عشر و 



ستمائه بعالم آخرت شتافت و بدر الدين لؤلؤ ملقب بملك رحيم شده در سلطنت موصل استقالل 
يافت و مدت دولت ملك رحيم بعنايت قادر كريم سمت امتداد پذيرفت و در سنه سبع و خمسين 

 و ستمائه راه سفر آخرت پيش گرفت 
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 گفتار در بيان حاالت اتابكان آذربايجان 

مورخان سخن دان آورده اند كه در ازمنه سابقه در واليت قبچاق معهود چنان بود كه هرتاجرى كه 
چهل غالم بيك بيع خريدى بايع بهاى يك غالم را وضع نموده از مشترى نطلبيدى و در ايام 

دولت سلطان مسعود سلجوقى بازرگانى در آن واليت مثل اين سودائى كرده بايع بهاى ايالگز را 
كه بحقارت جثه و بكراهت منظر آراسته بود از وى طلب نداشت و بازرگان غالمان را در ارابها 
نشانده بجانب عراق عجم در حركت آمد اتفاقا شبى بواسطه استيالء خواب ايالگز دو نوبت از 

ارابه افتاده تاجر فرمود كه او را سوار كردند و چون كرت سيم بيفتاد هيچ كس پرواى او نكرد و 
روز ديگر كه ايلدكز از خواب درآمد و خود را در صحرا تنها ديد پى كاروان گرفته شب هنگام 
خود را بياران رسانيد و خواجه او ازين معنى تعجب نموده چون بمقصد نزول فرمود وزير سلطان 

مسعود سلجوقى سى و نه غالم او را جهة پادشاه بخريد و ايالگز را كه كريه شكل بود بيع ننمود و 
او در گريه افتاده گفت اگر وزير اين غالمان را براى هواى دل خريد بايستى كه مرا خالصا لّله 

بخريدى و اين سخن بسمع وزير رسيده او را نيز بيع نمود و سلطان ازين گفت وشنود آگاه شده 
ايالگز را بعد از چندگاه بامير نصر سپرد تا آداب اسب تاختن و تير انداختن بياموزد و باندك 
زمانى آنغالم دولتمند در آن فن مهارت تمام پيدا كرد و بعد از آن در خيل شخصى كه بر سر 
بكاوالن بود انتظام يافت و در آن امر بواجبى دخل نموده از كله و پاچه و احشاء گوسفند كه 
بكاوالن از آن حسابى برنمى گرفتند طعامهاى لذيذ ترتيب داد و بنظر سلطان مسعود فرستاد و 

سلطان مسعود بچشم التفات در ايالگز نگريسته روزبروز كارش باال ميگرفت تا در سلك امراء 
عظام انتظام يافت و سلطان مسعود مخلفه برادر خود سلطان طغرل را بحباله نكاحش درآورده 

حكومت واليت آذربايجان را بوى تفويض كرد و اتابك اطراف آن مملكت را بحسن معدلت 
معهود گردانيده امراء آفاق سر بر خط اطاعتش نهادند و در سنه خمس و خمسين و خمسمائه كه 



امراء عراق سلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه را در قلعه همدان محبوس ساختند اتابك پسر 
سببى خود سلطان ارسالن بن طغرل را بپادشاهى برداشت بنابرآن فرمان او در واليات عراق نيز نفاذ 
يافته رايت استقالل برافراشت و تا آخر ايام حيات بدولت و اقبال گذرانيد و در سنه ثمان و ستين و 

 خمسمائه متوجه عالم عقبى گرديد

اتابك محمد بن ايالگز پس از فوت سلطان ارسالن بن طغرل پسرش طغرل بن ارسالن را كه 
بروايتى هفت ساله بود بر تخت سلطنت نشانده در كمال استقالل بضبط امور ملك و مال پرداخت 

و اطراف ممالك عراق و آذربايجان را چنان محفوظ و مضبوط ساخت كه ملوك شرق و غرب از 
وى حسابها برگرفتند و رسل و رسايل بآستان معدلت آشيانش ارسال داشتند و اظهار مودت و 

 محبت نمودند و چون اتابك محمد
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مدت ده سال فرمان فرماى واليات عراق و آذربايجان بود و در ذى حجه سنه احدى و ثمانين و 
خمسمائه بعالم بقا توجه فرمود و از وى چهار پسر ماند ابو بكر- قتلغ اينانج- مير ميران- اوزبك 

پهلوان مادر ابو بكر و اوزبك ام ولد بود و والده قتلغ اينانج و ميرميران قپته خاتون بنت امير اينانج 
اتابك قزل ارسالن بن ايلدكز در زمان حيات اتابك محمد بحكومت آذربايجان مشغول بود و بعد 
از وفاتش بخدمت سلطان طغرل شتافته منصب امير االمرائى بر وى قرار گرفت و قپته خاتون قبل از 
وصول قزل ارسالن بهمدان داعيه داشت كه پسر خود قتلغ اينانج را قايم مقام پدرش گرداند اما بعد 

از وصول قزل ارسالن بى اختيار شده بنكاحش درآمد و چون قزل ارسالن مايل بصحبت غالمان 
ساده عذار بود زياده از يكشب با خاتون بر بستر معاشرت تكيه نفرمود و باندك زمانى ميان طغرل 
و قزل غبار نزاع در هيجان آمده چند نوبت با يكديگر محاربه كردند چنانچه مجملى از آن وقايع 
در ضمن حكايات سالطين سلجوقى گذشت و در شوال سال پانصد و هشتاد و هفت قزل ارسالن 

بموجب اشارت ناصر خليفه بر تخت سلطنت تكيه زده همدران ايام به تيغ امراء حسود يا بزخم 
 فدائيان عاقبت نامحمود كشته گشت مصراع 

 تكيه بر جاى بزرگان نتوانزد بگزاف 



اتابك نصرة الدين ابو بكر بن اتابك محمد بعد از قتل عم خويش قزل ارسالن در تبريز بر مسند 
حكومت نشست و قتلغ اينانج متصدى ايالت عراق گشت و مقارن آنحال چنانچه سبق ذكر يافت 
سلطان طغرل از محبس قزل مخلص يافته بعراق شتافت و قپته خاتون را بحباله نكاح خود درآورد 

و بعد از آن ميان اتابك ابو بكر و قتلغ اينانج منازعت روى نموده در يكماه چهار كرت آن دو 
برادر را با يكديگر قتال دست داد و در جميع آن معارك اتابك ابو بكر غالب آمد و در خالل اين 
احوال چنانچه در ضمن قضاياء سلطان طغرل مذكور شد قپته باشارت پسر قصد كرد كه سلطان را 
شربتى مسموم دهد و سلطان بر آن كيد اطالع يافته همان شربت بآن عياره داد تا روى بحجله لحد 
نهاد و بعد از اينواقعه قتلغ اينانج از طغرل گريخته خوارزم شاه را بعراق آورد و طغرل را در معركه 

قتال شهيد كرد و پس از مراجعت خوارزم شاه شآمت كفران نعمت شامل حال قتلغ اينانج گشته 
مياجق كه يكى از امراء تكش خان بود او را بجهان جاودان فرستاد و اتابك ابو بكر در سنه سبع و 

 ستمائه بملك عقبى توجه فرمود مدت حكومتش بيست سال بود

اتابك مظفر الدين اوزبك بن اتابك محمد پس از فوت برادر در واليت آذر بايجان پادشاه شد و 
چون مدت پانزده سال از سلطنتش درگذشت در شهور سنه اثنى و عشرين و ستمائه سلطان جالل 

الدين مينكبرنى قصد آذربايجان نموده اتابك بقلعه النجق گريخت و منكوحه او بدست سلطان 
جالل الدين افتاده اتابك بعد از استماع اينخبر محنت اثر بعلت فجأة رخت بقا بباد فنا داد از جمله 

 افاضل شعراء ظهير الدين فاريابى كه 
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طاهر بن محمد نام داشت با اتابكان آذربايجان معاصر بود اتابك ابو بكر در تربيتش بيشتر از 
ديگران اهتمام مينمود گويند كه ظهير شبى در مجلس اتابك اين رباعى در سلك نظم كشيد كه 

 رباعى 
 اى ورد ماليكه دعاى سر تو

 
 سر نيست زمانه را بجاى سر تو

 با دشمن تو نيام شمشير تو گفت 
 

 سر دل من باد قضاى سر تو

 اتابك فرمود تا هزار دينار نثار او كردند ظهير متعاقب اين رباعى ديگر گفت كه رباعى    
 شاها ز تو كار ملك و دين با نسق است 

 
 وز عدل تو جان فتنه جو بى رمق است 



 در عهد تو را فضى و سنى باهم 
 

 كردند موافقت كه بو بكر حق است 

 وفات ظهير در سنه ثمان و تسعين و خمسمائه اتفاق افتاد و در مقبرة الشعراء سرخاب مدفونگشت    
»1« 

 ذكر وصول اتابكان سلغرى بدرجه بلند سلطنت و سرورى 

اكابر مورخين آورده اند كه در زمان پيشين بنابر تصاريف چرخ برين بلكه بحسب اقتضاء قضاء 
رب العالمين پنجاه هزار سوار از تراكمه جالدت آئين جالء وطن اختيار كرده در اطراف جهان 

پريشان گشتند از آنجمله سلغر نامى با اوالد و اتباع بخراسان آمده در حدود آنواليات فتنه و فساد 
آغاز نهاد و چون سلجوقيان كه در ايران اعالم اقتدار ارتفاع دادند بخدمت ايشان شتافته منصب 

حجابت يافت اوالد و خدم و حشم وى بجانب فارس رفته در نواحى خوزستان و لرستان و 
كوه كيلويه خيمه اقامت نصب نمودند چنانچه از مطالعه حكايات سابقه بوضوح مى پيوندد كه 

حكومت مملكت فارس در سنه احدى و عشرين و ثالثمائه از گماشتگان خليفه بغداد بملوك 
ديالمه منتقل شد و در سنه ثمان و خمسين و اربعمائه سلطان الپ ارسالن سلجوقى آنواليات را از 

تصرف ديلميان بيرون آورد مدت هشتاد و پنج سال در فارس آل سلجوق ماه منجوق از اوج عيوق 
گذرانيدند و در آن سنوات شش كس را از قبل خويش در آن مملكت حاكم گردانيدند و اول 

فضلويه شبانكاره دوم ركن الدين خمارتكين و او در ايام دولت خود در خوار رى رباطى بنا كرد 
سيوم اتابك جاولى چهارم اتابك قراچه و او در شيراز مدرسه ساخته اسباب و امالك فراوان بر 

آن وقف نمود و در جعفرآباد كوشكى و تختى بر قله كوهى ساخت و آنعمارت بتخت قراچه 
مشهور است و قراچه در همدان كشته گشت پنجم اتابك منكو ترس و او در جوار مزار ام كلثوم 

مدرسه بنا فرموده و در آنجا مدفون شد ششم اتابك بوزابه كه بر دست سلطان ملك شاه بن محمد 
بن محمود سلجوقى بقتل رسيد و ملكشاه مدت يكسال در شيراز بدولت و اقبال گذرانيده ناگاه 

اتابك سنقر بن مودود السلغرى بر وى خروج نمود و ملك شاه طاقت مقاومت نياورده فرار فرمود 
 و مورخان سنقر و اوالد او را كه در شيراز پادشاهى نموده 



______________________________ 
) وفات ظهير صاحب تذكره نتايج االفكار فى سنه اثنين و تسعين و خمسمائه مرقوم نموده حرره 1(

 محمد تقى التسترى 
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اند اتابكان فارس گويند و اتابكان فارس يازده نفر بودند و اوقات جهانبانى ايشان صد و بيست سال 
 امتداد يافت برينموجب كه تفصيل مى يابد

اتابك مظفر الدين سنقر بن مودود السلغرى چون ملكشاه را منهزم گردانيد در بلده شيراز حفت 
باالعزاز بر مسند سلطنت متمكن گرديد و در ايام دولت ابواب خير و سعادت بر روى سپاهى و 

رعيت برگشاد و در آن بلده فاخره خانقاهى و مسجدى و مناره بنا نهاده مدت سيزده سال پادشاهى 
كرد و در سنه سبع و خمسين و خمسمائه روى بعالم عقبى آورد بوزارتش خواجه تاج الدين 

 شيرازى قيام مينمود و تاج الدين چندگاهى وزارت سلطان مسعود سلجوقى نيز كرده بود

اتابك مظفر الدين زنگى بن مودود منصب واليت عهد برادر تعلق بوى ميداشت اما در وقت وفات 
سنقر از شيراز غايب بود بنابرآن شوهرخواهرش سابق كه رباط سابقى بيضا منسوب باوست باتفاق 
الپ ارسالن نامى از سلغريان در ملك طمع كرد و ميان ايشان و زنگى مهم بمحاربه انجاميده نسيم 

نصرت بر پرچم علم زنگى وزيد و آن هردو خام طمع را گرفته بقتل رسانيد و زنگى مفتخر و 
سرافراز بشهر شيراز درآمده در طريق عدل و داد سلوك نمود خانقاه شيخ ابو عبد الّله خفيف را 
كه جائى مختصر بود وسيع گردانيده در موقوفات آن افزود و چون چهارده سال بدولت و اقبال 

 گذرانيد در شهور سنه احدى و سبعين و خمسمائه متوجه عالم عقبى گرديد

اتابك مظفر الدين تكلة بن زنگى وارث تاج و نگين پدر بود و به شيوه آباء گرام خويش مدت 
بيست سال حكومت نمود و در تمهيد بساط عدالت از خود بتقصير راضى نگشت و در سنه احدى 

و تسعين و خمسمائه درگذشت و در ايام دولت او خواجه امين الدين كازرونى پرتو اهتمام بر 
سرانجام امور وزارت انداخت و از وفور جود و سخا روح حاتم طائى و معن زائده را منفعل 

ساخت و در ترفيه حال علما و اهل صالح و تقوى داد سعى و اهتمام داد و قريب بمسجد عتيق 



شيراز مدرسه و خانقاهى رفيع و وسيع بنا نهاد اهالى شيراز آنخواجه سرافراز را در سلك اوليا 
 شمرده اند و از وى كرامات و خوارق عادات نقل كرده اند

اتابك قطب الدين طغرل بن سنقر پادشاهى هنرپرور معدلت گستر بود و در بعضى از حدود عراق 
حكومت مينمود اما تائيدى نداشت زيرا كه چند نوبت بجنك تكله مبادرت نموده هربار انهزام 

 يافت و آخر االمر گرفتار شده بقتل رسيد

اتابك مظفر الدين ابو شجاع سعد بن زنگى در مجلس بزم ابرى بود گوهربار و در ميدان رزم 
هژبرى خنجرگذار نسمات عدالت از صادرات افعالش در وزيدن و لمعات جالدت از واردات 

اعمالش در درخشيدن در ايام دولت خود در شيراز باروئى در غايت حصانت برافراخت و مسجد 
جامع جديد را مانند همت خود رفيع ساخته از خشت پخته و گچ طرح انداخت و در سنه اربع عشر 

 و ستمائه بتقدير مالك الملك على االطالق بدست 
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سلطان محمد خوارزمشاه گرفتار گرديد و سلطان او را منظورنظر عاطفت ساخته بار ديگر 
حكومت شيراز را بوى مفوض گردانيد و اتابك سعد زنگى در يكى از دو جمادى سنه ثلث و 

عشرين و ستمائه بعالم آخرت توجه نمود مدت سلطنتش بيست و نه سال بود مورخان ركن الدين 
صالح كرمانى و ابو نصر اسعد را در سلك وزرايش ميشمارند و شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى 

 را در تخلص بوى منسوب ميدارند

گفتار در بيان گرفتارى اتابك سعد بر دست سلطان محمد و ذكر شمه از حال عميد الدين ابو نصر 
 اسعد

اتابك سعد بسير بالد و امصار ميل بسيار داشت و همواره هواى سفر كرده عرصه شيراز را خالى 
ميگذاشت بنابرآن گاهى اعدا از كمين گاه غدر بصوب فارس ميتاختند و آتش نهب و تاراج در 
شهر شيراز مى انداختند و در سنه اربع عشر و ستمائه هوس تسخير عراق در ضمير آفتاب اشراق 

اتابك پيدا شده روى بصوب آن مملكت آورد و با هفتصد سوار جرار ايلغار فرموده تارى 
عنان يكران بازنكشيد و در آن ايام بحسب اتفاق سلطان محمد خوارزمشاه با سپاهى كه محاسب و 



هم از تعداد آن عاجز بود بحدود آن واليت رسيد و اتابك با وجود قلت جنود خوارزم حمله نمود 
و سه صف از صفوف سلطان محمد را منهزم ساخته بسيارى از خوارزميان را مجروح و بيروح كرد 
و سلطان محمد از مشاهده آنجرأت و جسارت انگشت تعجب و حيرت بدندان گرفته حكم فرمود 

كه شجعان موكب همايون دست بخون اتابك نيااليند و او را دستگير نمايند الجرم لشگريان از 
اطراف و جوانب اتابك درآمده او را مانند مركز در ميان گرفتند در آن اثناء اتابك از اسب جدا 

شده اسير سرپنجه تقدير گشت و چون به مجلس سلطان محمد رسيد سلطان از وى پرسيد كه 
سبب اظهار اينمقدار دليرى چه بود اتابك معروض داشت كه برين معنى مطلع نبودم كه سلطان 
عالميان در ميان اين مردم حاضر است و در حركات بى سامان و افعال ناهنجار اين خاكسار ناظر 

سلطان محمد را صورت و سيرت اتابك مستحسن افتاده خرگاهى خاص بوى عنايت فرمود و 
جمعى از مردم هوشيار را بمحافظتش تعيين نمود و همدران ايام خاطر خطير سلطان كما ينبغى 

متوجه رعايت اتابك شده خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه و مطبخ و فراشخانه و ساير اسباب 
عظمت و آالت مجلس عيش و عشرت انعام كرد و اتابك آن اشيا را ناديده ببعضى از مقربان 

سلطان بخشيد و اينخبر بعرض خوارزم شاه رسيده از علو همت حاكم شيراز معتجب گرديد و او را 
در مجلس بزم طلبيد و حركات و سكناتش را سنجيده و پسنديده بوسيله ملك زوزن بار ديگر 

ايالت واليت شيراز بوى مفوض گردانيد بشرط آنكه اتابك دختر خود ملك خاتون را در سلك 
ازدواج سلطان جالل الدين منك برنى انتظام دهد و پسر خويش زنگى را برسم نوانزد خوارزم شاه 

 فرستد و قلعه اصطخر و اشكنوان را بتصرف گماشتگان 
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سلطان بازگذارد و هرسال از ارتفاعات مملكت فارس ثلثى بخزانه عامره رساند بعد از آن اتابك 
رخصت يافته با جمعى از لشگريان خوارزم روى بشيراز آورد و چون پسرش اتابك ابو بكر از 

التزامات پدر مطلع شد گردن از طوق اطاعت پيچيده با جمعى از مخصوصان خود در دامان عقبه 
مابين سر راه بر پدر گرفت و از نوكران سلطان محمد هركس پاى از عقبه پايان مينهاد از دست برد 
شيرازيان بر خاك هالك مى افتاد و قريب صد نفر از آن لشگر كشته گشته بقية السيف اينمعنى را 

از انگيز اتابك پنداشتند و فغان االمان بايوان كيوان رسانيدند اتابك در تسكين ايشان كوشيد و 
بنفس نفيس روى بجانب ابو بكر آورد و او بى تحاشى بر پدر حمله كرد و زخمى بر وى زد و 



همدر آن گرمى اتابك سعد گرزى بسر پسر رسانيده او را از پشت زين بر روى زمين انداخت و 
در قلعه اصطخر مقيد ساخت پس بدار الملك خويش درآمده فرستادگان خوارزم شاه را خوشدل 

و شاكر بازگردانيد و مواعيدى كه كرده بود بوفا رسانيد وزير اتابك سعد در اوايل حال ركن 
الدين صالح كرمانى بود و بعد از چندگاه او را عزل كرده آن منصب را بعميد الدين ابو نصر اسعد 
تفويض فرمود و اسعد بوفور علم و فضيلت و جودت ذهن و طبيعت اتصاف داشت و گاهى اشعار 
بالغت آثار بر الواح روزگار مينگاشت در تاريخ وصاف مسطور است كه نوبتى اتابك سعد اسعد 
را برسم رسالت نزد سلطان محمد خوارزم شاه فرستاد و سلطان بر لطف طبع آن وزير صافى ضمير 
اطالع يافته او را حريف مجلس بزم خود ساخت و روزى در اثناء اشتغال بتجرع اقداح ماالمال اين 

 بيت بر وزن رباعى در سلك نظم كشيد كه بيت 
 در رزم چو آهنيم و در بزم چو موم 

 
 بر دوست مباركيم و بر دشمن شوم 

 و اسعد را گفت كه بيت ديگر را تو بگوى اسعد گفت كه بيت    
 از حضرت ما برند انصاف بشام 

 
 وز هيبت ما برند زنار بروم 

و سلطان زبان بتحسين اسعد گشاده آنروز بر ساز اين ترانه شراب آشاميد و بنويد وزارت خود    
اسعد را سرافراز گردانيد و اسعد بين الرد و القبول متردد بوده بشيراز بازگشت و چون اتابك سعد 

عوض سرير سلطنت بر مفرش خاك تيره تكيه انداخت و پسرش اتابك ابو بكر قايم مقام پدر شده 
بتفحص حال پرداخت بعضى از اهل حسد بعرض رسانيدند كه عميد الدين اسعد پيوسته مكتوبات 

مشتمل بر تفصيل حاالت نزد خوارزمشاه ميفرستد و ابو بكر اين سخن را باور كرده اسعد با پسر 
تاج الدين محمد در قلعه اشكنوان مقيد شد و در آن مجلس اين رباعى نظم فرموده بنزد اتابك 

 ارسال نمود رباعى 
 اى وارث تاج و ملكت افسر سعد

 
 بخشاى خدايرا بجان و سر سعد

 بر من كه چو نام خويشتن تا هستم 
 

 همچون الف ايستاده ام بر سر سعد

ليكن بمجرد اين التماس اسعد را صورت مخلص روى ننمود و ابو بكر او را محبوس ميداشت تا    
 بعالم عقبى توجه فرمود
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 ذكر اتابك مظفر الدين ابو بكر بن سعد

باتفاق فارسان ميدان سخن ورى اتابك ابو بكر چراغ دودمان سلغرى و مهر سپهر رعيت پرورى بود 
و او بعد از فوت پدر در شيراز مالك تاج و نگين گشت و علو شأنش از مراتب آباواجداد 

درگذشت در تقويت ملت محمدى و اظهار شعار شريعت احمدى سعى و كوشش او تا بدان حد 
بود كه حكميات و فنون منطقيات و مصطلحات فالسفه در ايام دولت او هيچ آفريده شروع 

نمى توانست نمود و در تعظيم عباد و زهاد جد و اهتمام تمام داشت و جانب ايشانرا بر علما و فضال 
و اهالى درس و فتوى مرجح مى پنداشت خوانق و مدارس و مساجد شيراز را كه رو بويرانى آورده 

بود معمور گردانيد و دار الشفائى در غايت آراستگى طرح انداخته باتمام رسانيد غمام انعام او 
پيوسته بر همكنان فايض بود اوكداى قاآن لقب او را قتلغ خان مقرر فرمود منشيان آستان 

اقبال آشيان طغراى فرامين او را باين آئين مى نوشتند كه وارث ملك سليمان سلغر سلطان مظفر 
الدنياء والدين تهمتن ابو بكر بن اتابك سعد بن زنگى ناصر امير المؤمنين و توقيعش اين لفظ بود 

كه الّله بس و اتابك ابو بكر كلى و جزئى اعمال و اشغال قلمرو خود را بعمال و نويسندگان خاصه 
خود تفويض نمودى و در وقت افراغ محاسبات بنقير و قطمير جمع و خرج رسيدى و هيچ وزير و 

نايب را قدرت آن نبودى كه بى رخصت او باتمام مهمى پردازد و اگرچه اتابك بنفس خويش 
مرتكب شرب خمر نمى گشت اما نواب در بارگاه او شراب خوردندى و مطربان خوش آواز بگفتن 

سرود و نواختن ساز مشغولى كردندى و بسيارى از جزاير و مواضع سواحل چون قطيف و بحرين 
و غير ذلك بسعى مالزمان اتابك ابو بكر بحيز تسخيرش درآمد و در بعضى از بالد هند نام او در 

خطبه مندرج گشت و چون چنگيز خان در اطراف بالد ايران نافذ فرمان شد اتابك ابو بكر از 
غايت دورانديشى جهة اظهار ايلى و انقياد تبركات اليقه و تنسوقات رايقه در صحبت برادرزاده 

خويش تهمتن بخدمت اوكداى قاآن فرستاد و قاآن او را سيور غاميشى عنايت فرموده بر ليغ 
سلطنت فارس و لقب قتلع خانى داد و چون هالكو خان دار السالم بغداد را فتح كرد اتابك ابو 

بكر پسر خود سعد را جهة تهنيت باردوى ايلخان روان فرمود و سعد از هالكو خان التفات و 
نوازش يافته بصوب دار الملك شيراز بازگشت و در اثناء راه مريض شده ناگاه خبر فوت پدر و 

وارث تاج و افسر استماع نمود و مرض او از الم مفارقت حضرت ابوى سمت اشتداد پذيرفته بعد 
از وفات اتابك ابو بكر بعد از ده روز راه سفر آخرت پيش گرفت وفات اتابك ابو بكر در پنجم 



جمادى االخرى سنه ثمان و خمسين و ستمائه اتفاق افتاد و او مدت سى و پنجسال تاج دولت و 
اقبال بر سر نهاد و از جمله سعادات كه اتابك ابو بكر را ميسر شد يكى آنكه جناب معارف شعارى 

حقايق دثارى فارس ميدان نكته پردازى شيخ مشرف الدين مصلح بن عبد الّله سعدى شيرازى 
رحمه الّله با وى معاصر بود و در مؤلفات بالغت آيات خويش مانند بوستان و گلستان نام نامى او 

 را درج فرمود
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و شيخ سعدى در سلك افاضل صوفيه انتظام داشت و از علوم ظاهرى و باطنى بهره ور بود همواره 
همت بر سير بالد و امصار ميگماشت بكرات پياده بحرمين شريفين رفته بگذاردن حج اسالم فايز 

گرديد و بطريقه كه در بوستان نظم فرموده بسومنات رسيد و كالنتر آن بتخانه را هالك گردانيد و 
در بغداد با شيخ شهاب الدين سهروردى مصاحبت نمود چنانچه در نفحات مسطور است و در بالد 

شام چندگاهى سقائى فرمود تا بصحبت حضرت خضر عليه السالم مشرف شده از زالل افضالش 
سيراب گشت و بدان واسطه صيت فصاحت و بالغتش از ايوان كيوان درگذشت شيوه غزل را از 

شعرا برابر وى هيچكس ننورديده و در ساير اقسام شعر سرآمد شعراى متقدمين و متأخرين گرديده 
در تاريخ گزيده مسطور است كه وفات شيخ سعدى در هفتم ذى حجه سنه تسعين و ستمائه اتفاق 

افتاد و بروايت نفحات اينصورت در شوال سال ششصد و نود و يك دست داد و ديگرى از شعراى 
زمان اتابك ابو بكر همام الدين تبريزيست و او نيز اشعار دالويز و سخنان شورانگيز دارد و ميان 

شيخ سعدى و همام الدين تبريزى مالقات واقع بوده و مشهور چنانست كه شيخ نسبت به پسر همام 
الدين اظهار تعلق مينمود و چون در آن زمان طبقات انسان بغزليات شيخ سعدى بغايت مشعوف 

بودند و بخواندن شعر ديگرى چندان التفات نميفرمودند همام الدين در غزلى كه مطلعش اينست 
 كه بيت 

 بيك كرشمه توانى كه كار ما سازى 
 

 ولى بچاره بيچارگان نپردازى 

 اين مقطع در سلك نظم كشيد كه بيت    
 همام را سخنى دلفريب و شيرين است 

 
 ولى چه سود كه بيچاره نيست شيرازى 

    



 ذكر اتابك محمد بن سعد بن ابى بكر

چون اتابك سعد بن ابى بكر پيش از آنكه از ساغر پادشاهى جرعه نوشد و بر سرير دولت نشسته 
خلعت سلطنت پوشد از دست ساقى اجل شراب فنا آشاميد و از جامه خانه قضا كسوت ممات در 

پوشيد اكابر شيراز پسرش اتابك محمد را كه در صغر سن بود بپادشاهى پذيرفتند و غاشيه اطاعت 
مادرش را كه زنى بود پرمكر و فن بر دوش گرفتند و آنعورت تركان نام داشت و همشيره اتابك 

عالء الدوله يزدى بود و در تدبير امور ملك يد بيضا مينمود و تركان چون پسر خود را بر تخت 
سلطنت نشاند خواجه نظام الدين ابى بكر وزير را با تحف و تبركات باردوى هالكو خان فرستاد و 
اظهار اطاعت و انقياد نمود و ايلخان بنظر عنايت در خواجه نظام الدين نگريسته بر ليغ ايالت فارس 
را بنام اتابك محمد قلمى فرمود و چون مدت دو سال و هفت ماه از زمان دولت محمد درگذشت 
در ماه ذى حجه سنه ستين و ستمائه از بام قصر افتاده متوجه منزل آخرت گشت و تركان از الم اين 

مصيبت گيسوى مشكبوى باز كرده قطرات اشك لعل گون بر خاك ريخت و از سيالب چشم 
درر بار هر ساعت طوفان ديگر برانگيخت و بعد از اقامت مراسم تعزيت جهة تعيين پادشاهى قرعه 

 مشورت در ميان انداخت و بنابر استصواب امرا و اعيان محمد شاه بن سلغر شاه را حاكم ساخت 
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محمد شاه بن سلغرشاه بن اتابك سعد بن زنگى بن مودود السلغرى چون بر چهار بالش 
رعيت پرورى نشست و دختر تركان خاتون را با خود عقد بست اما التفات بسخن تركان نكرد و 

روى بتمهيد بساط عيش و نشاط آورد و از غايت بيباكى و شرارت نفس خون بى گناهان را بسان 
مى در قدح ميريخت و بيجهتى در مخالفت تركان كوشيده در هرطرف غبار عداوت مى انگيخت 

در خالل آن احوال فرمان هالكو خان رسيد كه محمد شاه و دختر تركان بايد كه باردوى اعلى 
آيند تا در باب تنظيم امور مملكت فارس با ايشان شرط مشورت بتقديم رسد و محمد شاه در باب 
رفتن طريق اهمال مسلوك داشته تركان خاتون از حركات شنيعه او ملول و متنفر گشت و با امراى 
شول و تراكمه اتفاق نموده جمعى را در كمين نشاند تا در وقتى كه محمد شاه بحرم در مى آمد او 
را گرفتند و تركان محمد شاه را نزد هالكو خان فرستاده عرضه داشت كرد كه چون محمد شاه از 

عهده دارائى رعيت و سپاهى بيرون نمى توانست آمد و بر سفك دماء كه موجب ويرانى مملكت 



است اقدام مينمود او را بدرگاه عالم پناه ارسال داشتم تا بمقتضاى فرمان واجب االذعان عمل نمايد 
 مدت پادشاهى محمد شاه هشت ماه بود

 ذكر سلطنت سلجوقشاه بن سلغرشاه و بيان انقضاء ايام دولت آن سالطين عاليجاه 

نسب سلجوقشاه از جانب مادر بسالطين سلجوقى ميرسد و او بحسن صورت و وفور تهور و 
شجاعت اتصاف داشت و بواسطه تهتك و خفتى كه در جبلتش مركوز بود در زمان سلطنت 

اتابك محمد بن سعد در قلعه اصطخر محبوس گشت و در وقتى كه برادرش محمد شاه پادشاه شد 
 تضرع نامه نزد او فرستاد و اين رباعى در آن مندرج گردانيد رباعى 

 درد و غم و بند من درازى دارد
 

 عيش و طرب تو سرفرازى دارد

 بر هردو مكن تكيه كه دوران فلك 
 

 در پرده هزار گونه بازى دارد

   
 و از حبسيات جمال الدين مسعود خجندى اين رباعى ديگر اضافت ساخت كه رباعى 

 كى باشد ازين سنگ برون آمدنم 
 

 ناميست ازين ننگ برون آمدنم 

 گوئى مگر از سنگ برون مى آيد
 

 پروانه از سنگ برون آمدنم 

   
محمد شاه نامه مهر اخوت درنوشت و در جواب سطرى چند فريب آميز نوشت و چون محمد شاه 

گرفتار گشت تركان جمعى از امراء شول را بقلعه اصطخر ارسال داشت تا سلجوقشاه را بشيراز 
آورده بر مسند سلطنت نشاندند و او در مبداء جلوس بعضى از اعيان را كه منشاء فتنه و فساد 

ميدانست از ميان برداشت و تركان را بحباله نكاح كشيد و بساط عيش و نشاط گسترده در شبى كه 
تجاويف دماغش از بخار شراب ممتلى بود ناگاه انديشه مالمت بدگويان جهة خواستن تركان 

خاتون بر خاطرش گذشت و با آنكه مشعوف جمال و شيفته وصال او بود عنان شكيبائى از دست 
داده زنگى را كه رنگى داشت مانند خال تركان مشك فشان و قامتى بسان شب عاشقان بپايان 

 بريختن خون تركان مأمور
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گردانيد و آن ديو بدنژاد فى الحال سر تركان پرى زاد را بريده در طشتى نهاد و نزد سلجوقشاه 
آورد سلجوقشاه دو در دانه قيمتى را كه در گوش تركان بود بدست خويش با گوش از سرش 
بركنده پيش مطرب مجلس انداخت و روز ديگر اوغلى بيك و قتلق تبكچى كه بحكم هالكو 

خان باسقاقان شيراز بودند ازين قضيه نامرضيه وقوف يافته بر سلجوقشاه انكارى عظيم نمودند و 
بدار االماره رفته او را نوعى ديگر ديدند الجرم توهم نموده بيرخصت از شهر بيرون رفتند و 

سلجوقشاه ازينمعنى وقوف يافته از غايت طيش و خفت گرزى بدست گرفته توى پيراهن پاى در 
ركاب آورد و از عقب باسقاقان شتافته اول باوغلى بيك رسيد و آن گرز را چنان بر سرش زد كه 

نقش وجود او از لوح بقا محو گشت و عوام الناس باشارت پادشاه مهم قتلق تبكچى و مالزمان 
باسقاقان را بزخم سنگ فالخن فيصل دادند و آتش نهب و تاراج در منازل ايشان زدند و شمس 

الدين نامى كه از خواص غالمان اتابكى بمزيد حسن و مالحت ممتاز بود و تركان خاتون را بتعشق 
او متهم ميداشتند بعد از وقوع اين حوادث از برق و باد سرعت سير استعاره كرده خود را باردوى 
هالكو خان رسانيد و كيفيت عصيان و طغيان سلجوقشاه را مشروح معروض گردانيد ايلخان چون 
ازين قضيه وقوف يافت در ساعت اشارت فرمود تا محمد شاه را بتيغ سياست گذرانيدند و فرمان 
واجب االذعان سمت نفاذ پذيرفت كه التاجو و تيمور با سپاهى پرتهور بشيراز بروند و نايره فتنه و 

فساد سلجوقشاه را بآب حسام خون آشام فرونشانند و التاجو لشكر اصفهان و يزد و كرمان را بخود 
ملحق گردانيده حسب الحكم روى بشيراز آورد و سلجوق شاه از رهگذر سيل بال برخواسته 

متوجه ساحل بحر عمان شد چون التاجو بظاهر شيراز رسيد امير مقرب الدين مسعود وزير باتفاق 
سادات و علما و قضات بمراسم استقبال استعجال نموده ساورى و پيشكش كشيدند و از حركات 

ناشايست سلجوقشاه ابراء ذمه كرده بلطف و عنايت مخصوص گرديدند و التاجو از عقب 
 سلجوقشاه ايلغار نموده در كازرون بوى رسيد و سلجوقشاه بمقتضاء اين بيت كه بيت 

 وقت ضرورت چو نماند گريز
 

 دست بگيرد سر شمشير تيز

با لشكر مغول آغاز جنگ و ستيز نمود و حاكم ايك كه در شجاعت ضرب المثل بود بر والى    
شيراز تاخته سلجوقشاه بيك ضرب شمشير شخص حيات او را از مركب بدن پياده ساخت و لشكر 
مغول از غايت شجاعت سلجوقشاه تعجب نموده بيكبار برو حمله كردند و سلجوقشاه تاب مقاومت 

نياورده با خواص خود پناه بمسجد شيخ ابو اسحق كازرونى برد و درهاى مسجد را بست و لشكر 
مغول آن بقعه را مركزوار در ميان گرفتند و از اندرون و بيرون تير و سنگ چون باران و ژاله از ابر 



نيسان ريزان گشت و بنابر آنكه اهالى فارس نقل مى نمودند كه شيخ ابو اسحق وصيت فرموده بود 
كه هرگاه شما را حادثه پيش آيد تعرض بصندوق تربت من كنيد تا آن بليه مندفع گردد 

سلجوقشاه بسر قبر شيخ رفته بيك صدمه صندوق را درهم شكست و گفت شيخا كار بتنگ آمده 
و نام بننگ تبديل يافته وقت اعانت است اما در آن حالت روح شيخ نيز موافق اقضاء قضاء گشته 

 اثر معاونت بظهور نه پيوست 
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و منكلى بيك كه از خواص امراء سلجوقشاه بود و بوفور شجاعت و جالدت اتصاف داشت او را 
گفت كه ديگر توقف نمى يابد كرد و با چند سوار جلد خود را بر سپاه مغول زده از طرف ديگر 

بيرون مى بايد رفت سلجوقشاه گفت مرا بواسطه ضخامت جثه اين معنى ميسر نمى شود تو بهرطرف 
كه توجه ميتوانى كرد مانعى نيست و منكلى بيك از خزانه آنچه توانست برگرفته با پسر و چند 
نوكر خود را مانند شير خشمناك بر لشكر مغول زد و از ميان ايشان بسالمت بيرون رفت عالء 

الدوله كه اتابك يزد و برادر تركان بود او را تعاقب نمود چون نزديك بوى رسيد منكلى بيك 
آواز برآورد كه در چنين روزى مردان را آسان باز نتوان گردانيد مصلحت تو در مراجعتست 

اتابك چون بكثرت عدد مغرور بود اين سخن را بسمع قبول نشنود و منكلى بيك عنان منعطف 
ساخته بيك تير او را از پشت زين بر روى زمين انداخت و سالما غانما ببصره رفته از آنجا بمصر 

شتافت و مدت العمر در آنواليت معزز و محترم اوقات گذرانيد اما چون منكلى بيك از سلجوقشاه 
جدا شد مغوالن فى الحال در مسجد ريخته سلجوقشاه را گرفتند و بپايان قلعه سفيد برده روز 

روشن در پيش چشمش چون شب سياه ساختند و اينواقعه در شهور سنه اثنى و ستين و ستمائه 
دست داد و بعد از قتل سلجوقشاه چون در دودمان اتابكان مردى كه شايسته حكومت شيراز باشد 
نمانده بود بحكم هالكو خان ايالت فارس بدختر اتابك سعد بن ابى بكر كه ابش نام داشت تعلق 

گرفت و ابش بروايتى كه در روضة الصفا مسطور است در آنزمان در حباله نكاح منكو تيمور ولد 
هالكو خان بسر ميبرد و عقيده صاحب گزيده آنكه چون ابش مدت يكسال در شيراز حكومت 
كرد در سنه ثلت و ستين و ستمائه منكو تيمور او را بعقد خود درآورد و با تفاق ارباب اخبار در 
سنه مذكوره ضبطوربط خطه فارس متعلق بديوان هالكو خان شد و ديگر ابش را اختيار نماند و 



ابش در سنه ست و ثمانين و ستمائه متوجه عالم عقبى گرديد و پس از وى هيچكس از قوم 
 سلغرى بسلطنت نرسيد الملك و البقاء لّله الحميد الكريم المجيد

 ذكر شمه اى از حال ملوك بنى مروان كه در ممالك اندلس نافذ فرمان بوده اند

نزد مورخان سخن شناس بروايت علماء خبرت اقتباس بصحت پيوسته كه در آن ايام كه اعالم 
شوكت آل عباس صفت ارتفاع گرفت و اساس دولت بنى اميه و مروانيه سمت انهدام پذيرفت عبد 

الرحمن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان از بيم فقدان جان بجانب افريقيه گريخت و 
چون متوطنان مملكت آندلس از قدوم عبد الرحمن خبر يافتند بمطاوعتش مايل گشته قاصدى 

بافريقيه فرستادند و اظهار اخالص و متابعت نمودند و عبد الرحمن متوجه آنجانب شد و يوسف بن 
عبد الرحمن الفهرى كه در آن زمان در اندلس مرتبه سرورى داشت از شهر بيرون رفت و بروايت 

مؤلف تحفة الملكيه عبد الرحمن در ربيع االولى سنه ثمان و ثلثين و مائه باندلس درآمد و ميان او و 
 يوسف فهرى دو نوبت اتفاق 
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بمحاربت افتاد و هربار نسيم ظفر و برترى بر پرچم علم عبد الرحمن اموى وزيده يوسف در سنه 
اربعين و مائه بچنگ گرگ اجل گرفتار گشت و عبد الرحمن از روى استقالل بر سرير اقبال 

تمكن يافته در ايام دولت خود چند نوبت لشكر ببالد فرنگ كشيد و نسبت بنصارى لوازم قتل و 
نهب بتقديم رسانيد وفاتش در سنه احدى و سبعين و مائه روى نمود و مدت سلطنتش سى و سه 

 سال و چند ماه بود

هشام بن عبد الرحمن در وقت واقعه پدر در ملطيه اقامت داشت و چون آن خبر بگوش او رسيد 
بطرف قرطبه كه دار الملك عبد الرحمن بود متوجه گرديد و بعد از وصول بر تخت فرمانفرمائى 

نشسته بدفع برادران خود سليمان و عبد الّله كه در مقام خالف بودند قيام نمود و در سنه اربع و 
 خاطر از آن ممر جمع كرده بغزو فرنگ پرداخت و در صفر سنه ثمانين و مائه »1 «سبعين و مائه 

عالم آخرت را منزل ساخت مدت حكومتش هفت سال و هفت ماه و چند روز بود و ايام حياتش 
 سى و نه سال و چهار ماه و العلم عند الّله تعالى 



حكم بن هشام بصفت فصاحت موصوف بود و بنظم اشعار اشتغال مينمود و حكم بعد از فوت پدر 
افسر حكومت بر سر نهاده اعمامش سليمان و عبد الّله بر وى خروج كردند و هريك روى توجه 

بناحيه آوردند و حكم نخست بجانب سليمان لشكر كشيد و بديدن پيكر فتح و ظفر فايز شده 
بقتلش رسانيد و در سنه ست و ثمانين و مائه با عبد الّله مصالحه نمود آنگاه بفراغ بال بساط عشرت 

گسترده از دست ساقيان صاحب جمال جامهاى ماالمال دركشيد و در اين امر بمرتبه مبالغه كرد 
كه ارباب و كالنتران قرطبه خواطر بر خلع او قرار دادند و نزد محمد بن قاسم مروانى رفته گفتند 
كه مناسب چنانست كه پرتو اهتمام بر انتظام امور جهانبانى اندازى و خاليق را از تعدى اين ظالم 

فاسق خالص سازى و محمد مهلتى طلبيده بهنگام فرصت شمه از آن صورت بعرض حكم رسانيد 
و او هفتاد و دو نفر از بدانديشان را گرفته بحلق بركشيد الجرم عداوت او در ضمير برنا و پير 
جايگير شد و در سنه احدى و تسعين و مائه اهل قرطبه باظهار شعار خالف جسارت نمودند و 

حكم با ايشان حرب كرده پنجهزار نفر از آنقوم را معروض تيغ انتقام گردانيد و بيشتر از پيشتر در 
فسق و فساد و شرب خمر و بيداد مبالغه نمود تا كار بجائى رسيد كه هرصبح مؤذنان بعد از اذان 
افغان باوج آسمان ميرسانيدند كه الصبوح يا محمود و او از ازدحام خواص و عوام انديشيده در 

قلعه قرطبه تحصن نمود و پنجهزار غالم جمع آورده هرشب جمعى را بحراست خود بازميداشت 
در آن اثنا ده كس از كالنتران قرطبه را گرفته بزندان فراموشان فرستاد و بعضى از غالمان او نيز 

يكى از متعينان را بقتل آوردند بنابرآن متوطنان آن بلده هجوم كرده متوجه قلعه گشتند و حكم با 
 غالمان و متابعان در مقام محاربه آمده حربى در غايت صعوبت روى نمود و اهل 

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا بنظر رسيده كه قتل عبد الّله فى سنه اربع و ثمانين و مائه اتفاق افتاده حرره 1(

 محمد تقى التسترى 
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قرطبه از مقاومت عاجز گشته جمعى كثير اسير و دستگير شدند و حكم سيصد نفر از آنجماعت را 
سرنگون از دار آويخت تا رشته حيات ايشان از هم بگسيخت و سه روز در قرطبه قتل و غارت 



كرده بعد از آن بقية السيف را امان داد و در ذى الحجة سنه ست و ماتين روى بعالم آخرت نهاد و 
 مدت عمرش پنجاه و دو سال بود

عبد الرحمن بن حكم بحكم وصيت پدر در قرطبه مالك تخت و افسر گشت و در ماه ربيع 
االخرى سنه ثمان و ثلثين و ماتين درگذشت مدت حكومتش سى و يكسال و سه ماه بود و زمان 

 حياتش شصت و چهار سال 

محمد بن عبد الرحمن بصفت نصفت اتصاف داشت و او را ايزد سبحانه و تعالى صد فرزند 
كرامت فرمود و همه پسر و در صفر سنه ثلث و سبعين و ماتين در شصت و پنجسالگى مدت 

 عمرش بسر آمد

منذر بن محمد بعد از فوت پدر يكسال و يازده ماه و ده روز مدير امور ملك بود و در سنه خمس 
 و سبعين و ماتين اختيار سفر آخرت فرمود مدت حياتش را چهل و شش سال گفته اند

عبد الرحمان بن محمد ولى عهد برادر بود و بيست و پنجسال و يازده ماه بامر جهانبانى قيام نمود 
 فوتش در سنه ثالث مائه اتفاق افتاد و او در چهل سالگى رخت بقا بباد فنا داد

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الّله بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم پس از فوت جد قدم بر 
مسند حكومت نهاد و ملقب بالناصر لدين الّله گشت و در سنه خمسين و ثالث مائه درگذشت 

 اوقات حياتش هفتاد و سه سال بود و او پنجاه سال و ششماه پادشاهى نمود

حكم بن عبد الرحمن قايم مقام پدر بود و منتصر لقب داشت چون منتصر پانزده سال و پنج ماه 
بدولت و اقبال گذرانيد و در سنه ست و ستين و ثالث مائه متوجه عالم عقبى گرديد و منتصر در 

 اوقات حيات كتاب بسيار جمع كرد و نسبت بعلما لوازم انعام و اكرام بجا مى آورد

هشام بن حكم در سن ده سالگى بر او رنگ پادشاهى نشست و المؤيد بالّله لقب يافت و چون او 
بسبب صغر سن بتمشيت امور ملك قيام نمى توانست نمود ابو عامر منصور المعافرى باتفاق دو پسر 
خود مظفر و ناصر متكفل سرانجام فرق انام گشت و مؤيد را از نظر خاليق محجوب ساخت و ابو 
عامر بتمهيد بساط عدل و داد و رفع اسباب جور و فساد قيام نمود در مدت بيست و هفت سال كه 



زمان اقبال او بود پنجاه و شش غزو كرد و در فتح بالد كفار لوازم جهاد و مراسم اجتهاد بجاى 
آورد و در سنه ثالث و تسعين و ثالث مائه وفات يافت پسر بزرگترش عبد الملك كه مظفر لقب 

داشت بجاى پدر رايت رياست برافراشت و در سنه تسع و تسعين و ثالث مائه برادرش ناصر كه 
موسوم بعبد الرحمن بود او را زهر داد و متصدى امر حكومت گشت و او بخالف طريقه پدر و 

 برادر بشرب خمر و ارتكاب ديگر فسوق جسارت 
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 بعزم غزو ملك طليطله در حركت آمد و چون آن ملك را با »1 «نمود و او در اواخر اوقات حيات 
او طاقت مقاومت نبود در حصن تحصن نمود و ناصر از راه مراجعت فرموده در آن اثنا فى جمادى 
االخرى سال مذكور محمد بن هشام بن عبد الجبار الملقب بالناصر لدين الّله در قرطبه خروج كرده 

گماشته ناصر را بدست آورد و محبوس گردانيد و اينخبر بمعسكر عبد الرحمن رسيده لشكريان 
متفرق شدند و عبد الرحمن با معدودى چند بجانب قرطبه رفته محمد بن هشام او را دستگير كرده 

بحلق بركشيد و محمد بن هشام چون بر قرطبه مستولى شد المهدى بالّله لقب يافت و در آن اثنا 
شخصى نصرانى كه بحسب صورت مشابه مؤيد بود از عالم انتقال نمود و مهدى آن ميت را بنظر 

مردم درآورد و گفت اين مؤيد است كه باجل طبيعى فوت شده خاليق مرگ مؤيد را راست 
پنداشته بعضى دل بر متابعت محمد نهادند و جمعى خيال خالف كردند و در بيست و ششم شوال 
سال سيصد و نود و نه مردم با هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر بيعت نمودند و او را الراشد 

بالّله لقب دادند و محمد بن هشام با هشام بن سليمان جنگ كرده او را بگرفت و بكشت آنگاه 
اصحاب هشام گردن بمبايعت سليمان بن الحكم بن سليمان الناصر درآوردند و او را المستعين بالّله 
لقب نهادند و پس از چند روز آن لقب را بالظافر بالّله تبديل نمودند و ميان ظافر و محمد بن هشام 

محاربه دست داد و در آن معركه صبح حيات سى و پنجهزار كس بشام ممات مبدل كشت و 
محمد بن هشام انهزام يافته در قصر سلطنت متحصن شد و ظافر بمحاصره پرداخته چون مهم محمد 

باضطرار انجاميد مؤيد را ظاهر ساخته از مردم استدعا نمود كه او را بار ديگر پادشاه سازند و اين 
حديث هيچكس را باور نيامده محمد بطليطله گريخت و در طليطله واضح عامرى بمحمد پيوسته 
از نصارى نيز جمعى بمدد وى آمدند الجرم عنان مراجعت بقرطبه انعطاف داد و كرت ديگر ميان 
او و سليمان محاربه وقوع يافته درين نوبت انهزام بطرف سليمان افتاد و محمد كرة بعد اخرى قدم 



بر مسند سلطنت نهاد اما مقارن آنحال عامريان بر وى خروج كردند و ناگهان بقصر درآمده بناء 
حياتش را منهزم گردانيدند و مؤيد را از محبس بيرون آورده بر سرير جهان بانى نشاندند مدت عمر 

محمد بن هشام سى و سه سال بود در تحفة الملكيه مذكور است كه بعد از قتل محمد واضح 
عامرى كه مشيد بناء سلطنت مؤيد بود بلشگر بربر كه غاشيه اطاعت سليمان بن الحكم بر دوش 
داشتند مكتوبى نوشته آنطايفه را بمتابعت مؤيد دعوت كرد اما اين ملتمس درجه قبول نيافت و 

سليمان باستظهار بربريان بظاهر قرطبه آمده مدت چهل و پنجروز بامر محاصره پرداخت و چون 
فتح ميسر نشد اطراف واليات اندلس را تاخت و از لوازم قتل و غارت و تخريب شهر و واليت 

دقيقه اى نامرعى نگذاشت درين اثناء واضح عامرى بخدمت سليمان مايل گشته درين باب عريضه 
 نزد او

______________________________ 
) فوت عبد الملك را ابو الفدا در تاريخ خود فى سنه اربعمائه مرقوم نموده حرره محمد تقى 1(

 التسترى 
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فرستاد و كيفيت حال بر مؤيد واضح گشته واضح را با اكثر متابعان بكشت و سليمان كرت ديگر با 
بربريان بقرطبه آمده بجد تمام و جهد ماال كالم در تضييق محصوران كوشيد و بعد از كوشش 

بسيار در منتصف شوال سال چهار صد و سه قهرا قسرا آن بلده را تسخير كرد و جمعى كثير بقتل 
آورد مقارن آنحال على بن حمود بتحريك يكى از اعيان قرطبه بر سليمان بيرون آمده بين الجانبين 
غبار جنگ و شين ارتفاع يافت و سليمان دستگير شده در هفدهم محرم سنه سبع و اربعمائه مقتول 

گشت و در آنروز مؤيد را نيز كشته يافتند و قاتل او معلوم نشد و همدران سال شخصى كه محرك 
على بن حمود بود از وى رنجيده از قرطبه بيرون رفته با عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن 

عبد الرحمن الناصر بيعت كرد و او را مرتضى لقب نهاد و مرتضى لشگرى فراهم آورده بقرطبه 
 رفت و شكست يافته در وقت فرار رخت بدار القرار كشيد مدت عمرش چهل سال بود

 ذكر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر



در ماه رمضان سنه اربع عشر و اربعمائه باتفاق اهالى قرطبه مدبر امور ملك شد و المستظهر بالّله 
لقب يافت و او بفصاحت بيان و طالقت لسان اتصاف داشت و در اوايل ايام حكومت خود بعضى 

از اكابر قرطبه را بتوهم آنكه ميل بجانب محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الّله االموى دارند محبوس 
گردانيد ديگران بر وى بى اعتماد شده در ذى قعده همين سال بقتلش پرداختند و محمد بن عبد 
الرحمن بن عبيد الّله را پادشاه ساختند مدت ملك عبد الرحمن يكماه و هفده روز بود و زمان 

 عمرش بيست و دو سال 

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الّله بن عبد الرحمن الناصر بعد از قتل مستظهر باستظهار اشراف 
قرطبه افسر سرورى بر سر نهاد و المستكفى بالّله لقب يافت و چون پانزده ماه و چند روز بلوازم امر 

حكومت پرداخت در ماه ربيع االولى سنه سته عشر و اربعمائه امرا و اركان دولت خلع او را 
پيش نهاد همت ساختند و محمد از قرطبه بيرون رفته در ربيع االخر همان سال مسموم شد مدت 

عمرش پنجاه سال بود و هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر در وقت قتل برادر 
خود عبد الرحمن بن محمد ببعضى از اقطار امصار اندلس گريخته بود و در ربيع االولى سنه ثمان 

عشر و اربعمائه بنابر استدعاء اهالى قرطبه بدانجا شتافته بر سرير ملك نشست و ملقب بالمقتدر بالّله 
شد و مقتدر در دوم ذى حجه حجه چهار صد و بيست و دو مخلوع شده امية بن عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الجبار بن الناصر خاليق را بخالفت خود دعوت كرد و جمعى كثير از جنود قرطبه 
مبايعت او را پذيرفتند و غاشيه متابعت بر دوش گرفتند مع ذلك اشراف و اعيان آنواليت هجوم 

نموده مقتدر و اميه را از شهر بيرون كردند و مقتدر در خانه سليمان الخرامى فى صفر سنه ثمان و 
 عشرين و اربعمائه وفات يافت و اميه بعد از مدتى كه اطراف اندلس سر
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گردان بود بار ديگر بقرطبه آمد و روايتى آنكه اهالى آنملك او را نگذاشتند كه بشهر درآيد و 
قولى آنكه چون بقرطبه آمد بخنبه كشته گشت و دست قضا بساط جهانبانى حكام مروانى را از آن 

 بالد نيز درنوشت نظم چنين است 
پيوسته رسم جهان بود مهر و كين فلك 

  توامان 
 يقين است نزديك ارباب حال 



 كه اقبال جاويد باشد محال 
  

 

ذكر معتضد لخمى كه از نسل نعمان بن منذر بود و بيان شمه از حال پسرش كه در امر جهانبانى 
 بذروه كمال ترقى نمود

اكابر مورخين در مؤلفات چنين آورده اند كه چون كوكب اقبال بنى مروان از اوج شرف بحضيض 
و بال انتقال كرد و از ايشان كسى كه شايسته تكفل امر ايالت باشد در بالد اندلس نماند سرپنجه 

قدرت مالك الملك على االطالق ابواب عنايت بر روى روزگار شخصى كه نسبش بقول امام عبد 
الّله يافعى بنعمان بن منذر مى پيوست برگشاد و اكابر و اعيان اندلس زمام سلطنت آندبار را در 

قبضه اقتدار آن عزيز نهادند و او را معتقد شده معتضد لقب دادند و چون روزى چند معتضد كميت 
دولت و اقبال در ميدان حصول امانى و آمال راند فلك سريع االنتقال آن عطيه را از وى نيز بستاند 

آنگاه ولدش ابو القاسم محمد كه ملقب بود بالمعتمد بالّله قايم مقام پدر گشت و معتمد پادشاهى 
بود بجاللت قدر و بناهت شان موصوف و بفصاحت بيان و فضيلت فراوان معروف در شجاعت و 

جالدت ضرب المثل و در سخاوت و عدالت بى شبه و بدل اشعار لطافت شعارش در جودت مانند 
جوهر آبدار و نتايج طبع افادت آثارش رونق بخش مؤلفات علماء روزگار آستان سعادت آشيانش 

پناه فضالء عظام و درگاه كعبه اشتباهش مالذ شعراء گرام چنانچه در مرآة الجنان مسطور است 
صد و سى بلده و قلعه در حيز تسخير او قرار گرفت وصيت عدالت و نصفتش در اطراف بالد و 

امصار سمت اشتهار پذيرفت و بعد از آنكه بيست و چند سال در كمال دولت و اقبال گذرانيد 
بدست يوسف بن تاشفين گرفتار گرديد و يوسف او را در يكى از قالع آن ممالك محبوس و 

مقيد ساخت و معتمد چهار سال در آن محبس ماند و در سنه ثمان و ثمانين و اربعمائه علم عزيمت 
بصوب عالم آخرت برافراشت و او را هشتصد سريه و صد و هفتاد و سه فرزند بود و هرروز 

هشتصد وطل گوشت در شيالن خود و اهل و عيال صرف مينمود امام يافعى گويد كه اما كثرت 
االوالد فقد نقل عن غيره ما كان اكثر منه اوالدا و اما سرارى فما سمعت ان احدا من الخلفاء بلغ فى 

 كثر تهن الى هذه العدة المذكور و العلم عند اللّه العفو الغفور
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 گفتار در بيان ظهور امير المسلمين يوسف بن تاشفين و ذكر اسباب استيالء او بر بالد مغرب زمين 

در مرآة الجنان سمت تحرير و تبيين پذيرفته كه در قديم االيام در جنوب اراضى مغرب قبيله از 
ابطال رجال عرب توطن داشتند و ايشان را ملثمين ميگفتند بجهة آنكه پيوسته وجوه خود را بنقاب 

مى پوشيدند و لثام عبارتست از نقاب و در باب التثام آن قبيله دو وجه گفته اند اول آنكه بواسطه 
شدت حرارت هوا در اوايل حال خواص آن طبقه نقاب مى بستند و در اواخر آن امر تعميم يافت و 

جميع مردم لثام را شعار خود ساختند وجه دوم آنكه حافظ عز الدين ابن االثير در تاريخ كبير 
آورده كه نوبتى مردان آن قبيله جهة مقاتله دشمنان از منازل خويش بيرون رفتند چنانچه غير از 

شيوخ و صبيان و نسوان كسى در خانه ايشان نماند و اعدا ازين معنى وقوف يافته از راه ديگر روى 
بخيلخانه ايشان آوردند و پيران آنقوم چاره جوى گشته تمامى زنان را فرمودند كه جامهاى مردانه 
پوشند و نقاب بر روى بسته سالح بدست گيرند و بر در خانهاى خود بايستند و ايشان برينموجب 

عمل نموده پيران و كودكان نيز نقاب بستند و در پيش نسوان صف كشيدند و چون دشمنان 
سياهى آنجماعت را ديدند تصور كردند كه تمامى آنطايفه در سلك ابطال رجال انتظام دارند 

الجرم متوهم گشته باهم گفتند كه مناسب آنست كه ما اغنام و مواشى اين مردم را برانيم و اگر 
ايشان ما را تعاقب نمايند مقاتله كنيم آنگاه جهة جمع ساختن چهارپايان متفق گشتند و در آن اثنا 
مردم آنقبيله كه در راه كيفيت آنواقعه را شنوده مراجعت نموده بودند در رسيدند و اكثر اعدا را 
بتيغ بيدريغ گذرانيدند و چون بسبب بستن لثام ايشان را اين نوع فتحى بوقوع انجاميد بفال نيك 

گرفته لثام را شعار خود ساختند و باين لقب اشتهار يافتند غرض از عرض اين مقدمه آنكه نوبتى 
ابو بكر بن عمر الصنهاجى كه از جمله شجعان جنوب مغرب و اعيان بالد آنجانب بود قبيله ملثمين 
را با خود متفق گردانيده لشگر بحدود مراكش كشيد و چون در آن ايام حكام ديار مغرب بغايت 

ضعيف بودند و قوت مقاومت آن سپاه نداشتند ابو بكر باندك زمانى از باب تلمسان تا ساحل بحر 
محيط بتصرف درآورد و در آن بالد متمكن شده بتمهيد بساط سلطنت مشغولى كرد در آن اثنا 

روزى استماع نمود كه عجوزه ميگريست و ميگفت ضايع ساخت ما را ابو بكر بن عمر و ابو بكر از 
اين سخن متأثر گشته ابو يعقوب يوسف بن تاشفين بربرى را در آن بالد بنيابت خود تعيين نمود و 

بجانب وطن مالوف و مسكن معهود توجه فرمود و يوسف بصفت شجاعت و عدالت اتصاف 
داشت و مراكش را دار الملك ساخته رايت رعيت پرورى برافراشت و بعد از چندگاه متوجه 



اندلس گشته آنخطه را نيز در حيز تسخير درآورد و معتمد را گرفته در قلعه محبوس كرد و مهم 
يوسف در سلطنت بجائى رسيد كه يافعى تصريح كرده كه در زمان دولت او در ربع مسكون ازو 

 پادشاهى بزرگتر نبود و مع ذلك با اهل علم و كمال پيوسته مصاحبت كرده 
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از استصواب ايشان تجاوز نمى فرمود و در اواخر ايام حيات در ممالك خود نام المستظهر بالّله 
عباسى را در خطبه مندرج ساخت و در باب سلطنت جميع بالد مغرب نشان مستظهر حاصل 

گردانيده لواء استظهار برافراخت بغايت عفو دوست بود و از گناهان عظيم تجاوز مينمود مصدق 
اين مقال آنكه روزى منهى بعرض يوسف رسانيد كه سه كس باهم نشسته سخن ميكردند در آن 

اثنا يكى از ايشان هزار دينار تمنا كرد و ديگرى گفت كه من آرزو دارم كه امير المسلمين يوسف 
بن تاشفين مرا بعملى از اعمال خاصه خود نصب فرمايد و سيم بر زبان آورد كه من شنيده ام كه 

زوجه يوسف مانند زليخا خوب صورت ترين نسوان عالم است الجرم هواى وصال او دارم و 
يوسف فى الحال باحضار آن سه كس فرمان داد و آن دو شخص را كه زر و عمل تمنا نموده 

بودند بمقصود رسانيد و عزيزى را كه آرزوى مواصلت زوجه او داشت مخاطب ساخته گفت اى 
جاهل چرا امرى را تمنا مى نمائى كه حصول آن از حيز قدرت تو بيرون است بعد از آن فرمود كه 
آن خام طمع را سه روز در خيمه نشاندند و در آن ايام از يك جنس طعام باو خوردنى دادند و در 
اطباق گوناگون پس او را طلبيده پرسيد كه درين روزها چه خوردى جواب داد كه درين سه روز 

غير از يكنوع طعام چيزى نخوردم گفت برين قياس صحبت جميع نسوان يك مزه دارد آنگاه او را 
بانعام خلعت و زر سرافراز گردانيده رخصت داد كه بهر جانب كه خواهد رود و مدت سلطنت 

 يوسف سى و چند سال بود و او در سنه خمسمائه بعالم آخرت توجه فرمود

 بعد از فوت پدر در بلده مراكش افسر سلطنت بر سر نهاد و خروج »1 «ابو الحسن على بن يوسف 
عبد المؤمن قيسى در ايام سلطنت او اتفاق افتاد و على بن يوسف اگرچه در اوايل حال بوجه 

احسن با رعايا معاش نميكرد و لوازم رعايت شريعت غرا بجاى نمى آورد اما در اواخر از افعال 
ذميمه انابت نمود و در تمهيد بساط عدل وداد و تقويت ملت خير العباد اهتمام تمام فرمود و اكثر 
اوقات خود را بعبادت مصروف ميداشت و همت بر تكريم و تعظيم اهل علم و فضل ميگماشت 



ليكن حجة االسالم ابو حامد محمد الغزالى را بغايت منكر بود بنابرآن بسوختن مصنفاتش امر 
فرمود و ابو الحسن در سنه سبع و ثلثين و خمسمائه بماه رجب رخت سفر آخرت بربست و پسرش 

تاشفين بن على بجاى پدر نشست اما زمان دولت او اندك بقا بود و در اوايل ايام اقبالش لواء 
سلطنت عبد المؤمن ارتفاع يافته قصد مملكتش نمود و در سنه تسع و ثلثين و خمس مائه بين 

 الجانبين محاربه دست داده چون نزديك بآن رسيد كه 

______________________________ 
) واضح باد كه در تاريخ ابو الفدا وفات على بن يوسف را فى سنه احدى و اربعين و خمسمائه 1(

مرقوم نموده و بعد از انقراض ايام رياست تاشفين بن على برادر وى اسحق بن على را نام برده كه 
در صغر سن بجاى وى منصوب شد و اسحق فى سنه اثنين و اربعين ازين جهان درگذشت و ايام 

 دولت ايشان منقرض گشت حرره محمد تقى التسترى 
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 تاشفين اسير شود اسب در دريا راند و غريق گرداب فنا شده از وى نام و نشان نماند

 ذكر بعضى از ملوك و حكام افريقيه 

ايالت واليت افريقيه سالهاى فراوان تعلق بگماشتگان حكام بنى اميه و بنى عباس ميداشت چنانچه 
سابقا مسطور شد و در شهور سنه ست و تسعين و مأتين آن مملكت بتحت تصرف اسمعيليه درآمد 

و در سنه احدى و در ستين و ثالث مائه كه المعز لدين الّله از ديار مغرب بصوب مصر حركت 
نمود امير ابو الفتح صنهاجى را بنيابت خويش در آن بالد تعيين فرمود و او قيروان را دار الملك 

ساخته مدت دوازده سال رايت اقبال برافراشت و بسبب بذل درم و دينار در فضاى دل متوطنان آن 
بلدان بذر مهر و محبت كاشت از غرايب آنكه امير ابو الفتح را چهارصد سريت بود و در يكروز 

بخشنده بى منت او را هفده پسر عنايت فرمود وفاتش در سنه ثلث و سبعين و ثالث مائه اتفاق افتاد 
و بعد از وى ديگرى از امراء صنهاج تاج ايالت بر سر نهاد و همچنين صنهاجيه در آن سرزمين 

مالك تاج و نگين ميشدند تا نوبت بسلطان ابو يحيى الحميرى رسيد و او در افريقيه رايت عدالت 
مرتفع گردانيد و سلطنت آنديار از وى بپسرش معز منتقل گرديد و چون معز نيز رخت سفر 



آخرت بربست ولدش ابو على تميم بر سرير پادشاهى نشست و ابو على پادشاهى عظيم الشأن 
عالى مكان بود و در محبت علما و تعظيم فضال مبالغه تمام ميفرمود شجاعتى كامل و عدالتى شامل 
داشت و مدت پنجاه و شش سال علم دولت و اقبال برافراشت زمان حياتش را مورخان هفتاد و نه 

سال شمرده اند و اوالد ذكورش را زياده از صد نفر تعداد كرده اند ابن شداد كه مؤلف تاريخ 
 و او در سنه احدى و خمسمائه بعالم عقبى »1 «قيروان است گويد كه تميم را شصت دختر نيز بود

توجه نمود و يحيى بن تميم در زمان حيات پدر در بلده مهديه بحكومت مشغولى ميكرد و چون 
تميم وفات يافت تمامى قلمرو او را بتحت تصرف درآورد و سلطنت بالد افريقيه از وى بعبد 

 المؤمن منتقل گشت و دست قضا بساط سلطنت امراء صنهاجى را درنوشت 

ذكر مجملى از حال عبد المؤمن القيسى الكومى كه پادشاه بود در مغرب زمين و ملقب گشت 
 بامير المؤمنين 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه عبد المؤمن منسوبست بقبيله كوميه بضم كاف و سكون و او 
و فتح ميم و يا آخر حروف و آنقبيله اندك مردمى بودند و در ساحل بحر از اعمال تلمسان اقامت 

 مينمودند و پدر عبد المؤمن كه على نام داشت مردى بود متوسط

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا اوالد ذكور ابو على را چهل نفر و اناث را شصت نفر تعداد نموده حرره 1(

 محمد تقى التسترى 
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الحال و اوقاتش بكاسه گرى ميگذشت و عبد المؤمن در سن صبى روزى نزديك بپدر در خواب 
بود و على بساختن كاسه اشتغال مينمود كه ناگاه از جانب آسمان آوازى مهيب شنيد و باال 

نگريسته قطعه ابرى سياه بنظرش درآمد كه بسراى او پايان مى آمد و چون امعان نظر بجاى آورد 
ديد كه لشكر زنبور عسل است و آن زنبوران بر زبر عبد المؤمن نزول نموده تمامى جسد او را 

پوشيدند و مادر عبد المؤمن آنحال مشاهده نموده و بر پسر خود ترسيده افغان برآورد و على در 
تسكين منكوحه كوشيده گفت (ال باس عليه بل انى متعجب مما بدل عليه ذلك) و بعد از لحظه 



سپاه نحل بتمام پرواز كرده از آن ممر مطلقا ضررى بعبد المؤمن نرسيد بلكه از خواب نيز بيدار 
نشد و على دست خود را از گل شسته و جامه پاك پوشيده نزد شخصى رفت كه معروف بود 

بزاجر و نزديك باو نشست و كيفيت آنحال كه مشاهده كرده بود بازگفت زاجر جوابداد كه گمان 
من آنست كه پسر تو را شانى عظيم است و عنقريب اهل مغرب رقبه در رقبه اطاعت او درخواهند 
آورد و چون عبد المؤمن بسن رشد و تميز رسيد به نيت تحصيل از بالد مغرب متوجه ديار مشرق 

گرديد و در قريه مالله محمد بن تومرت او را ديده از نامش پرسيد جوابداد كه عبد المؤمن و حال 
آنكه محمد بن تومرت كه در سلك اعاظم اهل زهد و علم منتظم بود و مطالعه صحف جفر نموده 

او را معلوم شده بود كه پس از تجاوز سنين هجرت از مائه خامسه شخصى موصوف بصفات كذا 
كه مفردات حروف اسم ا و ع ب د ا ل م و م ن باشد بر بالد مغرب استيال خواهد يافت و ملهم 

شده بود كه مرتب اسباب سلطنت عبد المؤمن او خواهد بود الجرم پيوسته در قرى و قصبات 
مغرب زمين سير كرده عبد المؤمن را طلب مينمود و چون او را ديد و نام و صفتش را بآنچه از جفر 
معلوم فرموده بود موافق يافت تكبير گفت و او را بسلطنت نويد داد و مصحوب خود گردانيده در 

اطراف بالد طواف ميكرد تا بكوهستان تنمليل رسيد و مردم انجائى را مريد و معتقد خود ساخته 
چندان سعى نمود كه عبد المؤمن را بپادشاهى برداشتند چنانچه تفصيل اينحكايت عنقريب سمت 

تحرير خواهد يافت و عبد المؤمن چون بكثرت جنود مستظهر گشت باندك زمانى بالد 
مغرب زمين را بحيطه ضبط و تصرف درآورد و ملقب بامير المؤمنين شد وصيت عظمت و شوكت 

او بشرق و غرب عالم رسيده از ايوان كيوان درگذشت و او پادشاهى عادل مهيب هيأت عالى همت 
صاحب ديانت بود و در اداء فرايض و نوافل و رعايت حال عالم و جاهل مبالغه تمام مينمود و از 

غايت عذوبت گفتار و محاسن اخالق هركس را كه چشم بر وى مى افتاد على الفور سلطان مهر و 
محبتش را در دل جاى ميداد هرگز لباس حرير نمى پوشيد و هرهفته يكبار ختم كالم الّله بتقديم 

ميرسانيد و پيوسته روز دوشنبه و پنجشنبه روزه ميداشت و بنفس نفيس همت بر انتظام مهام دين و 
دولت ميگماشت در سنه ثمان و خمسين و خمسمائه در بلده سالبجوار مغفرت ايزد تعالى پيوست 

 و بعد از وى پسرش ابو عبد الّله محمد بر تخت سلطنت نشست 
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گفتار در بيان شمه از حال محمد بن عبد الّله بن تومرت البربرى و ذكر كيفيت وصول عبد المؤمن 
 بسبب مساعى جميله او بمرتبه سلطنت و برترى 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه محمد از قوم هرغه بود و آنقوم داخل قبايل مصامده بودند 
كه در جبل سوس اقامت مينمودند و خود را بامام عالى مقام حسن بن امير المؤمنين على عليهما 

السالم منسوب ميگردانيدند و اين محمد مردى بود بصفت ورع و تقوى موصوف و بوفور عقل و 
تدبير معروف و در فصاحت و بالغت از اعيان زمان منفرد و در امر معروف و نهى منكر بغايت 

مجد همواره همت بر سير بالد و امصار ميگماشت و هرگز از امتعه دنيوى غير عصاور كوه همراه 
نداشت و هرروز يك رغيف با اندك روغنى ميخورد و آن قوت را خواهرش از چرخه ريستن 

ترتيب ميكرد و او در اوايل ايام شباب بجهة تحصيل علوم از وطن مالوف بصوب بالد مشرق 
شتافته با حجة االسالم ابو حامد الغزالى مالقات نمود و در علم اصول و كالم و حديث مهارت 
كامل حاصل فرمود آنگاه بمكه رفته بگذاردن حج اسالم فايز گشت و مدتى مديد در آن مقام 

متبرك ساكن بوده از حريم حرم بمصر خراميد و از مصر عنان عزيمت بصوب اسكندريه تافت و 
از اسكندريه براه دريا متوجه مسكن اصلى شده در سنه خمس و خمسمائه ببلده مهديه كه داخل 

امصار افريقيه است رسيد و در يكى از مساجد آنشهر اقامت نموده روزها در غرفه كه بر بازار 
مشرف بود مى نشست و در آينده و رونده نگريسته هرمنكريكه بنظرش درمى آمد منع ميفرمود و 
اوانى خمور و آالت مباهى را كه ميديد از مسجد بيرون دويده مى شكست الجرم مردم آن بلده 
مريد و معتقد او گشته طلبه علوم بخدمتش رفتند و آغاز تلمذ كردند و در آنزمان پادشاه مهديه 
امير يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجى بود كه شمه از حال او مذكور شد و چون امير يحيى از 

قدوم امير محمد تومرت خبر يافت كس فرستاده استدعاى حضور فرمود و محمد ملتمس ملك را 
اجابت كرده با جماعتى از فقها بصحبتش رفت و يحيى مراسم تعظيم و تكريم بتقديم رسانيده 
التماس دعا فرمود محمد گفت اصلحك الّله لرعيتك و از مجلس بيرون رفته در همان ايام از 

مهديه بمالله شتافت و در مالله عبد المؤمن بن على القيسى را بازيافت و بنابر سببى كه سابقا در 
قلم آمد او را مصحوب خود گردانيده در آن اثنا شخصى كه بصفت علم و فصاحت و وفور فضل 
و بالغت موصوف بود و بعبد الّله الونشريسى معروف بخدمت محمد تومرت و عبد المؤمن رسيد 
و محمد او را بر ما فى الضمير خود اطالع داد و گفت مناسب آنست كه تو دانش بسيار و لطافت 



گفتار خود را پنهان داشته در پيش مردم مانند كسى كه الكن و امى و اعجمى باشد سخنگوئى تا 
هرگاه كه ما را باظهار خارق عادتى احتياج شود بيكبار فضايل خويش ظاهرسازى و عبد الّله 

اينمعنى را قبول نموده محمد باتفاق عبد المؤمن و عبد الّله و شش كس ديگر كه دست بيعت باو 
داده بودند بمراكش رفت و بدستور معهود در امر معروف و نهى منكر مبالغه فرمود و گاهى در 

 باب تغيير دولت و پادشاهى سلطان مراكش 
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ابو الحسن على بن يوسف بن تاشفين سخنان ميگفت و چون كيفيت حال شمه از مقال محمد 
بعرض آن پادشاه باستقالل رسيد در باب مهم او با ملك بن وهيب كه بصفت علم و صالح اتصاف 
داشت و در خدمتش بسر ميبرد مشورت كرد ملك گفت مناسب آنست كه علماء مراكش را جمع 

آورده محمد را بمجلس طلب نمائيم و ما فى الضميرش را معلوم فرمائيم آنگاه درباره آنچه 
مصلحت دانيم بتقديم رسانيم و برينموجب عمل نموده چون مجلس انعقاد يافت ابو الحسن على 
بن يوسف روى بعلماء آورده گفت بپرسيد ازين شخص كه از ما چه مى طلبد و محمد بن اسود 

كه قاضى مراكش بود محمد تومرت را مخاطب ساخت گفت اين چه سخنانست كه نسبت باين 
پادشاه عادل كه منقاد حكم شريعت است و اطاعت ايزدى را بر هواى نفس اختيار كرده از تو نقل 
ميكنند محمد تومرت جوابداد كه آنچه در باب ملك از من نقل نموده اند موافق واقعست و از تو 
غريبست كه با وجود علم و دانش و تكفل منصب قضا پادشاه را بمدح دروغ مغرور ساخته منقاد 

حضرت حق و مؤثر طاعت او بر هواى نفس عادل ميگوئى و حال آنكه درين شهر بر عالنيه شراب 
ميخورند و ميفروشند و اموال يتيمان را بناحق ميگيرند و خنازير در ميان اهل اسالم ميگردند و 

محمد تومرت امثال اين سخنان چندان بر زبان آورد كه ابو الحسن رقت نموده اشك از چشمش 
در سيالن آمد و حاضران فهم كردند كه محمد خيال تسخير آن مملكت دارد ملك بن وهيب 

گفت ايها الملك مرا نصيحتى است كه در قبول آن محمدت عاقبت مقرر است و در ترك آن 
مداهنت بينهايت متصور ابو الحسن پرسيد كه چيست آن نصيحت ملك جوابداد كه مناسب 

چنانست كه اين شخص را با اصحاب مقيد گردانى و هرروز يكدينار جهة مايحتاج عنايت فرمائى 
تا شر ايشان مندفع گردد و اال مهم بجائى خواهد رسيد كه تمامى خزاين تو صرف شود و فايده بر 
آن ترتب نيابد و ملك اين سخن را بسمع رضا شنوده وزيرش گفت روا باشد كه درباره شخصى 



كه موعظه او ترا بگريه آورد در همين مجلس بدانديشى و با وجود بسطت ممالك و و كثرت 
ارباب جالدت از مردى كه بقوت اليموت قادر نيست بترسى و سخنان وزير در ضمير صاحب تاج 

و سرير ثاثير كرده محمد تومرت را رخصت معاودت داد و محمد از قصد ملك بن وهيب 
انديشه مند شده ديگر در مهديه توقف ننموده بمدينه اغمات رفت و در آن بلده با يكى از دوستان 
خود كه موسوم بود بعبد الحق بن ابراهيم و در سلك فقهاء مصامده انتظام داشت مالقات كرد و 
مقاالتى كه در مجلس سلطان مراكش گذشته بود با وى در ميان نهاد و پرسيد كه صالح كار ما 

چيست عبد الحق جوابداد كه مناسب آنست كه بكوهستان تينمليل روى كه مواضع حصين دارد و 
ساكنان آن مكان را مريد و معتقد خودسازى تا بوسيله ايشان بمطلوب فايز گردى چون محمد نام 

تينمليل شنيد بخاطرش گذشت كه در جفر بمطالعه او رسيده بود كه در موضعى كه تينمليل نام 
داشته باشد مهم او صورت خواهد يافت الجرم با اصحاب در عرض يكروز از اغمات بدانجا رفته 
و ساكنان تينمليل آنجماعت را از جمله طلبه علوم پنداشته مراسم تعظيم و تكريم بتقديم رسانيدند 
و جهة سكنى ايشان منزلى مناسب خالى گردانيدند و بعد از روزى چند كه وفور زهد و عبادت و 

 قلت اكل و شرب 
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و كثرت طاعت محمد در تينمليل شيوع يافت مردم بسيارى از اطراف و جوانب بمالزمتش 
مبادرت نمودند و لوازم نياز و ارادت بجاى آوردند و محمد با بعضى از مردم آنديار آنچه در 

خاطر داشت اظهار كرده هركس سر بحلقه متابعتش درمى آورد او را در سلك خواص اصحاب 
انتظام ميداد و بعضى از اهل عقل و تدبير كه بر ما فى الضمير محمد اطالع يافتند مردم خود را از 
موافقت او نهى كرده از سطوت و سياست پادشاه تخويف نمودند در آن اثنا نظر محمد بر بعضى 
از اوالد متوطنان تينمليل افتاد كه رنگ رخسارشان اشقر و چشمهاى ايشان ازرق بود و حال آنكه 

آباء آنصبيان گندم گون بودند و سبب اينمعنى را سؤال فرمود جوابدادند كه ما رعيت اين پادشاهيم 
و هرسال طايفه از غالمان او جهة اخذ خراج آمده در خانهاى ما نزول مينمايند و با زوجات ما 

مصاحبت ميفرمايند و چون ما را قوت منع نيست نسوان ما حامله شده اوالد باين رنك متولد 
ميشوند محمد گفت و الّله كه موت بر حيات شما ترجيح دارد و شما چگونه اين تعدى را تحمل 

مينمائيد و حال آنكه استطاعت استعمال آالت كارزار بيش از ابناء روزگار داريد جوابدادند كه ما 



نميدانيم كه بچه طريق اين ظلم شنيع را از خود مندفع گردانيم محمد گفت اگر شما را ناصرى پيدا 
شود كه باستظهار او باعدا در مقام مقاتله توانيد آمد چه ميكنيد جوابدادند كه در پيش او جنگ 

ميكنيم تا كشته شويم يا ظفر يابيم اكنون بگوى كه كيست آنكس كه ما را درين امر معاونت نمايد 
محمد تومرت گفت مهمان شما و آن مردم برغبت هرچه تمامتر متابعتش را قبول كرده بين 

الجانبين قواعد عهد و پيمان بغالظ ايمان تاكيد پذيرفت آنگاه محمد تومرت اتباع خود را بتهيه 
اسباب قتال مأمور گردانيد و در خالل آن احوال غالمان سلطان جهة حصول خراج بتينمليل آمده 

بدستور معهود در خانهاى رعايا نزول نمودند و در شبى كه آن گمراهان مست و بيهوش بودند و با 
زنان آن بيچارگان دست در آغوش داشتند محمد تومرت بقتل ايشان اشارت كرد و در كمتر از 

يكساعت همه غالمان كشته گشتند مگر يكنفر كه در بيرون خانه بود و آنغالم جان را بتك پا بيرون 
برده خود را بمراكش رسانيد و كيفيت واقعه را در پايه سرير پادشاهى تقرير كرد و ابو الحسن 

دانست كه تدبير ملك بن وهيب در باب محمد تومرت متضمن مصلحت مملكت بوده و بر فوت 
فرصت متأسف گشته لشگرى متوجه تينمليل گردانيد و محمد از توجه آن سپاه آگاه شده مردم 

آن كوهستان را گفت كه بدره كه در غايت تنگى بود و جنود مراكش را كه بالضرورت از آنجا 
عبور ميبايست نمود بايد رفت و در كمرهاى دو طرف آندره كمين كرده بنشينند و هرگاه كه اعدا 

بدانجا رسند دست بانداختن تير و سنگ برآورند و آن مردم حسب فرموده بتقديم رسانيده لشكر 
مراكش بدل ناخوش و حال مشوش انهزام يافتند و بعد ازين وقايع محمد تومرت عبد الّله 

الونشريسى را گفت اكنون وقت آنشد كه بطريق كرامت اظهار علم و فصاحت خود نمائى تا اين 
معنى موجب مزيد عقيده مردم شود و بعضى از ساكنان اين ديار كه تا غايت غاشيه اطاعت ما بر 

دوش نگرفته اند گردن در حلقه متابعت درآورند و عبد الّله انگشت قبول بر ديده نهاده صباحى بعد 
 از اداء نماز بامداد در مسجد محمد تومرت بر پاى خواست و بزبان 
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عربى فصيح گفت كه دوش در خواب ديدم كه دو فرشته از آسمان نزول نمودند دل مرا بشكافتند 
و مملو از علم و حكمت گردانيدند و مرا بمعانى كتاب الهى و احاديث حضرت رسالت پناهى دانا 
ساختند و بر چگونگى حال و كيفيت مآل مقتداء شما اطالع دادند حضار مجلس كه تا آن غايت 

از وى لغت عربى نشنيده بودند و او را عامى مى پنداشتند چون امثال اين كلمات را بلسان عربى 



فصيح از وى استماع نمودند متعجب گشتند محمد تومرت او را گفت زودتر بگوى كه ما در 
سلك سعدا انتظام داريم يا در زمره اشقيا و نشريسى گفت اما (انت فانك المهدى القايم بامر الّله و 
من تبعك سعد و من خالفك هلك) بنابرآن محمد بمهدى ملقب شد و در آن مجلس و نشريسى 

محمد را گفت عرض كن اصحاب خود را بر من تا اهل بهشت را از دوزخيان ممتاز گردانم و 
محمد باحضار مردم آن ديار فرمان داده و نشريسى از هركس شايبه مخالفت تفرس نمود بقتلش 

رسانيد و بدين تدبير متوطنان تينمليل عن صميم القلب در سلك اتباع محمد منتظم گشتند و چون 
اتباع او بده هزار رسيد عبد المؤمن را بر ايشان سرور ساخته بفتح مراكش مأمور گردانيد و عبد 
المؤمن بظاهر مراكش رفته ميان او و ابو الحسن على بن يوسف محاربه دست داد و شكست بر 

جانب عبد المؤمن افتاده عبد الّله و نشريسى با بسيارى از لشكريان كشته گشت و محمد تومرت در 
وقتى كه بسكرات موت گرفتار بود اينخبر موحش استماع نموده اصحاب خود را طلبيده گفت كه 
چون عبد المؤمن و گريختگان معركه مراكش بدينجا رسند بگوئيد كه از انكسار و انهزام دغدغه 

بخواطر راه ندهيد و يقين دانيد كه عاقبت فتح و نصرت قرين روزگار شما خواهد گشت و 
عنقريب تمامى بالد مغرب بحيز تسخير درآمده صيت شوكت شما از اقصاى مشرق در خواهد 

گذشت و محمد تومرت بعد از اتمام وصيت وفات يافت و همدر آن جبل كه محل اقامتش بود 
مدفون شد و اينواقعه در شهور سنه اربع و عشرين و خمسمائه روى نمود و تولدش در روز عاشورا 
سنه خمس و ثمانين و اربعمائه دست داده بود اما عبد المؤمن چون در تينمليل نزول نمود و وصاياء 

محمد تومرت را شنود بعد از اقامت مراسم تعزيت او باستمالت سپاهى و رعيت بر زين ملك 
ستانى نشست و با سپاهى بسيار متوجه بالد و امصار شده اول بلده و هرانرا فتح كرد آنگاه تلمسان و 

فاس و سال و اقادير را بحيز تسخير درآورد پس بمراكش رفته تاشفين بن على بن يوسف بن 
تاشفين را كه بعد از فوت پدر در آن شهر افسر جهانبانى بر سر نهاده بود مدت يازده ماه محاصره 

نمود و چون كار تاشفين در درون حصار دشوار شد بعزم رزم و پيكار از شهر بيرون آمد انهزام 
يافته اسب در دريا راند و غريق بحر فنا گشت و عبد المؤمن بدولت و اقبال بمراكش درآمده رايت 

استقالل او سمت ارتفاع پذيرفت و از مراكش تا نهايت ديار مغرب و بالد افريقيه در تحت 
تصرفش قرار گرفت و بدين قياس در امصار و بلدان اندلس نيز فرمان او نفاذ يافت و پرتو انوار 
دولتش با حسن وجهى از افق عدالت طالع شده بر وجنات احوال طبقات خاليق تافت و چون 



هركمالى را ز والى مقرر است و هربدايتى را نهايتى مقدر در شهور سنه ثمان و خمسين و 
 خمسمائه در وقتى كه عبد المؤمن از دار الملك مراكش متوجه مدينه سال بود
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در اثناء راه بمرض صعب مبتال گشت و خود را بهزار حيله ببلده مذكوره رسانيده درگذشت اركان 
دولت و اعيان حضرت بعد از اقامت مراسم تعزيت بموجبى كه وصيت كرده بود پسر بزرگترش 

ابو عبد الّله محمد را قايم مقام پدر گردانيدند و چون ابو عبد الّله در شرب شراب و ارتكاب ديگر 
معاصى از هرباب مبالغه نمود اتقياء امرا و عظماء نواب او را بعد از روزى چندار آن امر معاف 

داشتند و شعار اطاعت و انقياد برادرش يوسف بن عبد المؤمن ظاهر ساخته همت بر سلطنت او 
 گماشتند

 ذكر ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن القيسى 

يوسف بيشايبه تكلف پادشاهى بود كه جمال حالش بحليه فضل و كمال آراسته و ذات ملكى 
ملكاتش از خصال ظلم و ضالل پيراسته در تحصيل فنون فلسفه و حكمت ميل بسيار اظهار مينمود 

و در علم حديث آنمقدار مهارت داشت كه يكى از صحيحين را حفظ نمود و در وقت تكلم 
كمال فصاحت و بالغت ظاهر ميكرد و بنفس نفيس در ضبط حراج مملكت شرايط سعى و اهتمام 
بجاى مى آورد ساير اطوار آثار او بغايت مرغوب بود و دنانير يوسفى در ديار مغرب بوى منسوب 
گرديد و از تاريخ امام يافعى مبين گشته كه چون ابو يعقوب مبانى دولت خود را مشيد گردانيد با 
صد هزار سوار متوجه جزيره اندلس گرديد و حدود آنواليت را كه از تصرف كفار فرنك بيرون 
آورد و در سنه خمس و سبعين و خمسمائه بجانب افريقيه شتافت و مدينه افريقيه را در حيز تسخير 

كشيده پرتو انوار معدلتش بر متوطنان آنديار تافت و در اوايل سنه ثمانين و خمسمائه بار ديگر 
بجزيره اندلس درآمده يكى از بالد غربى آنسرزمين را در حيز تسخير اعداء دين بود مدت چند 

ماه محاصره نمود و در آن اوان بمرض صعب گرفتار گشته در ماه ربيع االولى سنه مذكوره بجانب 
 ملك جاويد توجه فرمود

 ذكر ابو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 



چون پيراهن حيات يوسف بن عبد المؤمن كه عزيز مصر سلطنت و عدالت بود در چنگ گرك 
اجل چاك شد اكابر موحدين و اعاظم امرا دولت قرين ولدش يعقوب را بر سرير جهان بانى 

نشاندند و دست بيعت بوى داده او را مانند پدر و جدش امير المؤمنين خواندند و ايضا او را منصور 
لقب نهادند و عن صميم القلب مطيع و منقادش گشته ابواب امن وامان برگشادند و منصور باحسن 
وجهى بلوازم جهانبانى و مراسم گيتى ستانى پرداخته رايت غزو آنها مرتفع گردانيد و تقويت ملت 
محمدى را مطمح نظر همت داشته در امر معروف و نهى منكر غايت سعى و اجتهاد تقديم رسانيد 
در اقامت حدود شرع شريف خويش و بيگانه پيش او يكسان بود و اصال در آن امر تجويز ميل و 

مداهنه نميفرمود و وفور محبت او با علما و شمول احسانش نسبت بفضال نه در آن مرتبه بود كه 
 شرح آن تيسير پذيرد و بسطت مملكت و نهايت عدالت نه آن مشابه كه تبيين آن بر زبان قلم 
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سمت سهولت گيرد بكرات ميان او و كفار فرنك جنگ دست داد و آخر االمر بين الجانبين صلح 
اتفاق افتاد و دنانير يعقوبيه در بالد مغرب منسوب بيعقوب بود و اختتام عمر و دولتش در سنه 

خمس و تسعين و خمسمائه روى نمود و در ذكر مآل حال او ارباب فضل و كمال اختالف 
كرده اند و در آن باب چند وجه در قلم آورده چنانچه سمت تحرير مييابد و پرتو اهتمام بر تفصيل 

 آن ميتابد

 گفتار در بيان محاربه يعقوب با لشگر فرنك و ذكر مآل حال آن زيبنده افسر و اورنك 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در سنه احدى و تسعين و خمسمائه يعقوب با صد هزار كس 
از سپاه اسالم سواى جمعى كه جهة احراز مثوبت ثواب جهاد بوى پيوسته بودند متوجه دفع شر 
كفار فرنك شد و ملك فرنگستان با دويست و چهل هزار نفر در برابر آمده بموضع زالقه ميان 

  (و إِنَّ جنْدنا لَهم الْغالبونَ)اصحاب بدايت و ارباب ضاللت مقاتله دست داد و برطبق آيه كريمه 
يعقوب نصرت يافته ملك فرنك از معركه جنگ روى بصوب فرار نهاد و بروايت ابو ثمامه و 

بعضى ديگر از اهل عمامه صد و چهل و شش هزار كس از كافران بتيغ جهاد مسلمانان بقتل 
رسيدند و لشگر اسالم دست بنهب و تاراج برآورده از غنايم بسيار مستظهر گرديدند كثرت اموال 

در اردوى يعقوب بمرتبه اى رسيد كه شمشيرى به نيمدرم و درازگوشى بيكدرم ميفروختند و كسى 



نميخريد و بعد ازين واقعه چند نوبت ديگر يعقوب ميان بجنك كافران بربست و عاقبت بين 
الجانبين صلح بوقوع پيوست آنگاه يعقوب بمدينه سال رفته نزديك بآن بلده بهيأت اسكندريه 

شهرى طرح انداخت و آن را رباط الفتح نام نهاده باندك زمانى تمام ساخت بعد از آن بدار 
الملك مراكش شتافت و بروايتى در سنه خمس و تسعين و خمسمائه آنجا وفات يافت و قولى 

ديگر آنكه يعقوب در اواخر ايام زندگانى ترك تاج وتخت جهانبانى گفته در لباس فقر راه ديار 
مشرق پيش گرفت و در آنحدود آفتاب حياتش بمغرب فنا سمت غروب پذيرفت در نفحات 

مسطور است كه يعقوب كه امير المؤمنين مغرب زمين بود جهة مصلحت مملكت بقتل برادر خود 
اشارت فرمود و بعد از وقوع آن امر پشيمان شده توبه فرمود و طالب شيخى گشت كه خود را بوى 

تسليم نمايد جمعى او را بشيخ ابو مدين شعيب بن حسن نشان دادند و يعقوب قاصدى بجانب 
بتخانه كه در آن زمان مقام شيخ بود ارسال نمود و استدعاء حضورش فرمود و شيخ زبان بقبول آن 

ملتمس گشوده گفت فرمان بردارى اولو االمر واجبست اما من بوى نميرسم زيرا كه حكم الهى 
چنانست كه در تلمسان فوت شوم و همراه قاصد يعقوب روانشده چون بتلمسان رسيد مريض 

گشت و رسول يعقوب را گفت كه سالم من بصاحب خود برسان و بگوى كه شفاى تو در دست 
ابو العباس مريسى است و همانجا وفات يافت و قاصد يعقوب نزد او رفته وصيت شيخ بازگفت و 

يعقوب كس نزد ابو العباس فرستاده التماس حضور كرد و ابو العباس از بارگاه عالم الغيوب برفتن 
 نزد يعقوب مأمور
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شده بمراكش كه دار الملكش بود رفت و در روز مالقات يعقوب جهة امتحان فرمود كه خروس 
بچه را بنحبه هالك ساختند و ديگريرا بكشند و هردو را پخته نزد شيخ نهادند شيخ خادم را گفت 

كه اين يكى را بردار كه مردار است و آن ديگر را بخورد و اين كرامت سبب ارادت يعقوب گشته 
زمام امور مملكت را بقبضه اختيار پسر خود نهاد و دست در دامن متابعت شيخ زده بواسطه تربيت 

ابو العباس او را ترقى تمام روى نموده بلكه بمرتبه واليت رسيد و مستجاب الدعوة گرديد از جمله 
سالكان مسالك سخنورى ابو العباس خبر وى معاصر يعقوب بود و كتاب صفوة االدب و ديوان 

 العرب را بنام نامى او تصنيف نمود



 كه ملقب بود بناصر و بيان انتقال دولت از خاندان عبد »1 «ذكر ابو عبد الّله محمد بن يعقوب 
 المؤمن بارادت پادشاه قادر

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه چون يعقوب بجوار مغفرت عالم الغيوب پيوست باتفاق امر 
او اركان دولت ولدش محمد كه ابو عبد الّله كنيت داشت بر تخت سلطنت نشست ابو عبد الّله در 

سنه ست عشر و ستمائه روى بعالم عقبى نموده ديگرى هم از آنقوم قايم مقام گرديد و در سنه 
عشرين و ستمائه نوبت ايالت آنوقت بعبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن رسيد و او ابواب ظلم 

تعدى بر روى رعايا برگشاد الجرم در ايام دولتش اختالل باحوال ممالك راه يافته در هر ناحيه 
 يكى 

______________________________ 
 وفات يافت و بعد از 610) واضح باد كه در تاريخ ابو الفدا چنان بنظر رسيده كه ناصر فى سنه 1(

 620فوت او پسرش ابو يعقوب يوسف كه ملقب بمستنصر گرديد بجايش نشست و او در سنه 
وفات يافت و چون الولد بود عم پدرش عبد الواحد كه ملقب به مستنصر گرديد بجايش نشست و 

بعد از نه ماه مردم او را خلع كرده بقتل رسانيدند و پس از او برادر زاده اش عبد الّله را كه ملقب 
 مخلوع نموده خبه كردند و بعد از او يحيى بن 624بعادل گرديد منصوب شد و عبد الّله فى سنه 

محمد الناصر بجايش نشست و در ايام دولت او ادريس بن يعقوب كه ملقب بمامون گرديد خروج 
كرد و يحيى بقتل رسيد و مامون مستقل گرديد و هم در آن ايام متوكل بن بنود خروج كرد و 
آخراالمر مامون ما بين سبته و مراكش وفات يافت و پس ازو عبد الواحد بن ادريس كه ملقب 

 در صهريجى كه در بستان مراكش بود غرق شد و 240برشيد گرديد منصوب شد و رشيد فى سنه 
بمرد و بعد از او على بن ادريس كه ملقب بمعتضد گرديد منصوب شد و معتضد در ماه صفر سنه 

 بقتل رسيد و پس از وى ابو حفص عمر بن ابراهيم بن يوسف كه ملقب بمرتضى گرديد 646
 ابو العال ادريس المعروف بابى دبوس كه ملقب بواثق بود 665بجايش نشست و در يازدهم محرم 

بر وى خروج كرد و مرتضى را در موضع كتامه در دهه آخر ربيع اآلخر سنه مذكوره بقتل رسانيد 
 و ايام دولت بنى عبد المؤمن منقرض گرديد حرره محمد تقى التسترى 
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از اقربايش خروج كرد و دست بفتنه و فساد برآورد از آنجمله برادرزاده عبد الواحد عبد الّله بن 
يعقوب كه عادل لقب داشت در مملكت اندلس لواء استيال برافراشت و ميان او و فرنگيان مقاتله 

روى نمود و عبد الّله شكست يافت و با قبح وجهى منهزم بمراكش شتافت و عبد الواحد او را 
گرفته بقتل رسانيد و در شهور سنه احدى و عشرين و ستمائه در وقتى كه نه ماه از پادشاهى عبد 

الواحد گذشته بود امراء موحدين از سلطنتش متنفر گشته او را خلع نمودند و بخبه هالك ساخته 
يحيى بن محمد بن يعقوب بن يوسف را بپادشاهى برداشتند و در بالد اندلس بعد از فرار عبد الّله 

بن يعقوب برادرش ادريس حاكم شد و در ايام دولت او محمد بن يوسف بن هود الخرامى خروج 
كرده مردم را بخالفت آل عباس دعوت نمود و جمعى كثير غاشيه متابعت محمد برادرش را 

گرفته ادريس با لشگر خويش متوجه مراكش گشت و يحيى از مقاومت عاجز آمده منهزم گرديد 
و ادريس كه مأمون لقب داشت و بصفت شجاعت و مهابت موصوف بود و نام محمد تومرت را 

كه تا آنغايت بنو عبد المؤمن در خطبه مندرج ميگردانيدند او ساقط ساخت و در سنه ثلثين و 
 ستمائه رايت عزيمت بصوب عالم آخرت برافراخت 

ابو محمد رشيد بن المأمون بعد از فوت پدر در مراكش بر تخت سلطنت نشست و در سنه اربعين و 
 ستمائه رخت سفر آخرت بربست 

ابو الحسن على بن مأمون قائم مقام برادر بود و معتضد لقب داشت و او را سعيد نيز مى گفتند و 
سعيد در سنه ست و اربعين و ستمائه در وقتى كه محاصره يكى از قالع حدود قهستان مى نمود 

بضرب تيغ بعضى از امرا بر پشت اسب بقتل رسيد و برادر زاده اش ابو حفص عمر بن ابى ابراهيم 
متصدى امر سلطنت گرديد و او مرتضى لقب داشت و قرب بيست سال علم پادشاهى برافراشت و 

در سنه خمس و ستين و ستمائه پسر عم مرتضى ادريس كه ملقب بود بالواثق بالّله خروج نموده 
قصد مراكش فرمود و مرتضى فرار بر قرار اختيار كرده يكى از اعوان ادريس بوى بازخورد و 

مرتضى بحسب ضرورت در مقام محاربه آمده كشته گشت و ادريس مدت سه سال باقبال 
گذرانيده دولت بنى عبد المؤمن از وى بجماعتى منتقل شد كه امام عبد الّله اليافعى نوبتى از ايشان 
به بنى مريم تعبير كرده و كرتى نام آن طايفه را بنى مرين در قلم آورده و همچنين در مراة الجنان 
در ضمن بيان واقعه سنه خمس و ستين و خمسمائه كنيت ادريس ابو العال مذكور گشته و در سنه 

خمس و ستين و ستمائه ابو دبوس مزبور شده و چون اسامى و حاالت طايفه كه بعد از انقراض ايام 



دولت بنى عبد المؤمن كه در مغرب حكومت نموده اند از كتبى كه در وقت تاليف اين اجزا در 
نظر بود بوضوح نه پيوسته خامه سخندان در تحرير بيان احوال ملوك مصر و سالطين آل ايوب 

 كمر بست و من الّله االعانت و التوفيق 

 ذكر طلوع اختر اقبال آل ايوب از مطلع مقصود و مطلوب 

واليان مصر خبر و حاميان ملك سير واليت شرح اينحكايت را بدين روايت فتح نموده اند كه جد 
 ملوك مصر شاذى در سلك اعاظم اعيان اكراد انتظام داشت و نسبش 
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بقول بعضى از مورخان بعدنان ميرسد و در زمان سلطان مسعود سلجوقى يكى از نواب مسعود كه 
مجاهد الدين نيكروز نام داشت شاذى را كوتوال قلعه تكريت ساخت و چون شاذى در تكريت 

بمرض موت غمگين گشت و جيب حياتش بچنگ گرك اجل چاك شده درگذشت ولد 
بزرگترش نجم الدين ايوب بجاى پدر نشست و نجم الدين ايوب در ايام حكومت روزى باتفاق 

برادر خود اسد الدين شيركوه براهى ميرفت كه ناگاه زنى گريان بديشان رسيد و معروض گردانيد 
كه فالن كس بى جهتى متعرض من گرديد اسد الدين فى الحال آنشخص را پيدا كرد و حربه كه 

در دست داشت از وى ستانده بر مقتلش زد و نجم الدين اسد الدين را مقيد و محبوس ساخته 
كيفيت واقعه را بنايب سلطان مسعود عرضه داشت فرمود مجاهد الدين در جواب نوشت كه ميان 

من و آنشخص مقتول اساس محبت و مودت استحكام تمام داشت و هرگاه با شما مالقات كنم 
ميتواند بود كه خون او را طلب دارم پس مناسب آنست كه از شهر من بيرون رويد تا من بعد 

يكديگر را نه بينيم و چون اينجواب بنجم الدين رسيد باتفاق اسد الدين بصوب موصل در حركت 
آمد و پس از وصول بدان منزل اتابك عماد الدين زنگى با ايشان در طريق يكرنگى سلوك نموده 

چون بعلبك را مفتوح ساخت زمام ايالتش را در قبضه اختيار نجم الدين نهاد و نجم الدين اميرى 
بود بغايت نيكوسيرت و پاكيزه سريرت بصفت عقل و ديانت موصوف و بزيور عدل و امانت 
معروف و در ايام حكومت بعلبك از براى طبقه صوفيه خانقاهى بنا كرده آنرا موسوم بنجميه 

گردانيد و در آنواليت آثار نصفت و رعيت پرورى بظهور رسانيد و بعد از فوت عماد الدين زنگى 
باتفاق برادر خود اسد الدين شيركوه نزد نور الدين محمود رفت و هردو برادر منظور نظر در 



تربيت نور الدين شده منصب سردارى سپاه و لشگركشى تعلق باسد الدين گرفت چنانچه در ضمن 
بيان احوال نور الدين محمود سبق ذكر يافت و اسد الدين بفرمان نور الدين محمود سه نوبت لشكر 
بمصر كشيد و در كرت اخير وزير عاضد اسمعيلى شد و بعد از دو ماه كه در منصب وزارت دخل 
داشت رايت عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت و برادر زاده اش صالح الدين يوسف بن نجم 
الدين ايوب متكفل آنمنصب گشته از غايت وقوف و كاردانى باندك زمانى تمامى اركان دولت 

را بى اختيار ساخت و ملك ناصر لقب يافت و بعد از تمكن در مصر قاصدى نزد نور الدين محمود 
فرستاد و التماس نمود كه پدر او را رخصت فرمايد تا بمصر آيد و با پسر بسر برد و نور الدين 

محمود اين ملتمس را بعز اجابت مقرون گردانيده نجم الدين ايوب بسان يعقوب در آرزوى وصال 
يوسف از شام متوجه مصر گرديد و در بيست و چهارم رجب سنه خمس و ستين و خمسمائه 

بظاهر آن خطه رسيد و عاضد خليفه او را استقبال نمود و نجم الدين ايوب ديده را كه در بيت 
االحزان هجران صفت (و ابيضت عيناه من الحزن) گرفته بود بديدار صالح الدين يوسف روشن 

كرد و صالح الدين در تعظيم و تكريم پدر بزرگوار شرايط مبالغه بجاى آورده خواست كه 
منصب وزارت را بوى بازگذارد اما نجم الدين قبول ننمود و صالح الدين بتمشيت مهمات مصر 
اقدام فرمود و در اوايل محرم الحرام سنه سبع و ستين و خمسمائه مزاج عاضد فاسد شده در روز 

 عاشورا
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قاصد سفر آخرت گشت و صالح الدين خزاين اسمعيليه را كه از نقود نامعدود و جواهر زواهر و 
اقمشه نفيسه ماالمال بود تصرف نمود و من حيث االستقالل بضبط امور ملك و مال پرداخته رعيت 

و سپاهى را مستمال گردانيد در تاريخ امام يافعى مسطور است كه از جمله تنسوقات كه از خزانه 
عاضد بدست صالح الدين افتاد عصائى بود از زمرد و از كتب نفيسه بخطوط جيده صد هزار مجلد 

و هم در مبادى ايام دولت صالح الدين بنابر بعضى اسباب نور الدين محمود از وى رنجيده قصد 
نمود كه بمصر رود و ديگريرا عوض صالح الدين يوسف بعزت سلطنت مصر رساند و اينخبر 
بعرض صالح الدين رسيده پدر و خال و ساير اقرباء و امراء خود را مجتمع ساخت و جهة دفع 
آنواقعه قرعه مشورت در ميان انداخت تقى الدين كه برادرزاده صالح الدين بود برپاى خاسته 
گفت صالح دولت در آنست كه هرگاه نور الدين محمود بدين جانب شتابد با جنود نامعدود 



روى بميدان كارزار آوريم و زمام اختيار اين مملكت را بقبضه اقتدار او باز نگذاريم نجم الدين 
ايوب زبان بدشنام نبيره گشاده برين سخن انكارى بليغ فرمود و صالح الدين را مخاطب ساخته 

گفت كه من پدر توام و شهاب الدين كه خال تست با آنكه از تمامى اينجماعت با تو محبت بيشتر 
داريم هرگاه نور الدين محمود را به بينيم امكان ندارد كه بدستور سابق بساط جاللت مناط سلطنت 
را تقبل نمائيم و اگر ما را بضرب عنق تو اشاره فرمايد البته حسب فرموده بتقديم رسانيم حال پدر 

و خال تو كه اين چنين باشد نسبت بديگر امرا و اركان دولت چه گمان ميبرى اين مملكت در 
سلك ساير ممالك محروسه نور الدين محمود انتظام دارد و ما بحقيقت مماليك اوئيم و هروقت 

نور الدين تو را عزل كند غير اطاعت و انقياد چاره نداريم اكنون صالح دولت در آنستكه بنور 
الدين عريضه نويسى مبنى از آنكه چنان استماع افتاده كه خاطر همايون بر آن قرار يافته كه رايات 

نصرت آيات جهة استخالص اين واليات نهضت فرمايد و حال آنكه حاجت بآن نيست كه 
آنحضرت بواسطه اين مهم مرتكب اين سفر صعب شوند زيرا كه من قدم از جاده عبوديت 

مالزمان پايه سرير سلطنت بيرون ننهاده ام و هرحكمى كه از موقف عدالت صدور يابد قبول دارم 
 مصراع 

 بهرچه حكم كنى بر وجود من حكمى 

و اگر غبارى از ممر اين بنده بر ضمير انور نشسته مناسب آنكه يكى از غالمان خاصه را ارسال 
 فرمايند تا منديلى در گردن بنده انداخته بجانب درگاه عالم پناه كشيد مصراع 

 چكند بنده كه گردن ننهد فرمان را

و صالح الدين نصيحت حضرت ابوى را بسمع رضا اصغا فرموده مردم متفرق گشتند و بعضى از 
منهيان نور الدين كيفيت اين قال وقيل بتفصيل بوى نوشتند آنگاه نجم الدين با پسر خود خلوت 

كرده گفت تو بواسطه غرور جوانى و عدم تجربه بر صالح و فساد امور اطالع ندارى زيرا كه اگر 
اين جماعت بر ما فى الضمير تو وقوف مى يافتند و نور الدين را اعالم مينمودند كه تو ميخواهى كه 

او را از دخول در مصر مانع آئى نور الدين بهمگى همت متوجه دفع ما گشته تمامى سپاه شام و 
موصل را مجتمع ميساخت و رايت نهضت بدين طرف مى افراشت حاال كه خبر اين مجلس بشنود 
 و گمان برد كه ما مطيع و منقاد اوئيم خاطر جمع كرده بمهمى ديگر مشغولى نمايد و ما از قصد او
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فارغ بال باشيم و فى الواقع اين تدبير نجم الدين موافق تقدير افتاده چون عرضه داشت صالح الدين 
و كيفيت گفت وشنود مجلس مذكور بعرض نور الدين رسيد بار ديگر نسبت بصالح الدين در مقام 

عنايت آمده صالح در آن دانست كه او را بحال خود گذارد و بهيچ نوع نيازارد و در سنه ثمان و 
ستين و خمسمائه نجم الدين ايوب كه ملك افضل لقب داشت از اسب افتاد و چند روز متالم بوده 
بقضاء اجل گرفتار گشت و صالح الدين يوسف بر نهج سنت سيد المرسلين صلى الّله عليه و سلم 
او را تجهيز و تكفين كرده در موضع مناسب مدفون ساخت و كما ينبغى بلوازم تعزيت پرداخت و 

از نجم الدين شش پسر و دو دختر ماند بدين ترتيب ملك ناصر صالح الدين يوسف ملك عادل 
سيف الدين محمد شمس الدوله توران شاه سيف االسالم طغتكين شاهنشاه تاج الملوك بورى 

ست الشام ربيعه خاتون و در سنه تسع و ستين و خمسمائه نور الدين محمود فوت شده صالح 
الدين استقالل تمام يافت و باندك زمانى مملكت شام را نيز بتحت تصرف درآورده پرتو انوار 

عدالتش بر متوطنان آن بلده تافت و صالح الدين در ايام سلطنت چندين نوبت با كفار فرنك 
محاربه نموده بسيارى از قالع بالد ايشان را تسخير كرد و بيت المقدس و قدس خليل را از تصرف 

نصارى بيرون آورد و او پادشاهى بود بصفت نصفت موصوف و بوفور سخاوت معروف علما و 
افاضل را دوست داشتى و همواره همت بر ترفيه احوال ايشان گماشتى و همانسال كه در مصر 

پادشاه گشت توبه كرد و از شرب خمر و ساير منهيات درگذشت و در ايام دولت بقاع خير در 
بالد مصر و شام بسيار طرح انداخت و مستقالت خوب و مزروعات مرغوب بر آن ابنيه رفيعه وقف 

ساخت تفصيل بعضى از عمارات او اين است كه نوشته ميشود مدرسه قرافه صغرى كه نزديك 
بقبر امام شافعى واقعست و مدرسه قاهره معزيه قريب بمزارى كه منسوب است بامام حسين عليه 
السالم و خانقاهى كه بجاى سعيد السعدا كه از جمله خدام خلفاء اسمعيلى بود بنا نمود و مدرسه 

حنفيه كه بموضع سراى عباس بن سالر است تعمير فرمود و مدرسه شافعيه كه در مصر معروفست 
بزين التجار و مدرسه مالكيه در قاهره معزيه دار الشفائى كه داخل قصر او بود و مدرسه خانقاه 

قدس خليل و وفات صالح الدين بسيت و هفتم شهر صفر سنه تسع و ثمانين و خمسمائه در دمشق 
اتفاق افتاد و نخست در مقابر شهداء ناحيه شماليه دمشق مدفون شد و بعد از آن در روز پنج شنبه 

دهم شهر محرم الحرام در سنه اثنين و تسعين و خمسمائه جسد او را از آنجا بعمارتى كه در بستان 
 ساخته بود نقل نمودند و در صفه غربيه آن منزل دفن فرمودند



گفتار در بيان مجملى از وقايع ايام سلطنت ابو المظفر صالح الدين يوسف از وقت جلوس در مصر 
 تا زمان رحلت از جهان پرتاسف 

 در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در سنه ثمان و ستين و خمسمائه صالح الدين 
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يوسف برادرزاده خود قراقوش را بفتح بعضى از بالد مغرب مأمور گردانيد و قراقوش لشكر بدانجا 
كشيده بلده طرابلس كه در تصرف فرنگيان بود باهتمام او مفتوح گرديد و همدرين سال آفتاب 

اقبال برادر صالح الدين شمس الدوله از افق مملكت يمن طالع شد و زنديقى كه عبد النبى نام 
داشت و به تغلب بر آنواليت استيال يافته بود در برابر شمس الدوله آمده بعد از مقاتله گرفتار 

گشت و بقتل رسيد و در سنه سبعين و خمسمائه بلده دمشق با اكثر بالد شام در حيز تسخير سلطان 
صالح الدين درآمد و ملك صالح اسمعيل بن نور الدين محمود بر حكومت حلب قناعت نمود و 

در سنه اثنين و سبعين و خمسمائه صالح الدين فرمان داد كه سورى بطول بيست و نه هزار و سيصد 
ذراع از جانب بيابان در گرد مصر و قاهره بنا نمايند و استادان بنياد كار كرده تا اواخر ايام حيات 

صالح الدين بآن عمارت مشغول بودند و در سنه ثلث و سبعين و خمسمائه صالح الدين لشكر 
بعسقالن كشيده بسببى ذريات نصارى و اخذ اموال ايشان قيام نمود و از آنجا بطرف رمله رفت 

ناگاه سپاهى از فرنك بدانجا رسيد و مقاتله صعب دست داده شكست بجانب اهل اسالم افتاد و 
پسر تقى الدين كه نبيره برادر صالح الدين بود در سن بيست سالگى با بسيارى از لشكريان مصر 
بدرجه شهادت رسيد و سلطان در كمال پريشانى بمصر شتافته نصارى بحماة رفتند و مدت چهار 

ماه آن بلده را محاصره نمودند و در اواخر همين سال قلعه حلب بى تعب بحيز تسخير صالح الدين 
درآمد و ايالت آن مملكت را بولد خود ملك ظاهر ارزانى داشت و در سنه اربع و سبعين و 

خمسمائه فرخ شاه كه برادرزاده صالح الدين بود و از قبل او در دمشق حكومت مينمود بجنگ 
جمعى از اهل فرنك كه ببالد شام درآمده بودند رفت و ايشان را منهزم ساخته سپهدار لشكر كفار 

را از پشت زين بر روى زمين انداخت و درين سال خال صالح الدين شهاب الدين كه در حماة 
علم حكومت مى افراشت وفات يافته ملك مظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين ايوب 
قايم مقام او شد و تا سنه سبع و ثمانين و خمسمائه در آنواليت بدولت گذرانيده وفات يافت و در 



سنه ست و سبعين و خمسمائه شمس الدولة الملك المعظم تورانشاه بن نجم الدين ايوب كه برادر 
بزرگتر صالح الدين بود و سابقا يمن را بضرب شمشير در حيز تسخير درآورده باسكندريه رفته 

بود از عالم رحلت نمود و جسد او را بشام نقل كرده در مدرسه كه خواهرش ست الشام در ظاهر 
دمشق ساخته است مدفون گردانيدند و پس از فوت شمس الدوله ايالت يمن ببرادر ديگر صالح 

الدين سيف االسالم تعلق گرفت و در روز جمعه از ايام ربيع االولى سنه ثلث و ثمانين و خمسمائه 
در سطح طبريه ميان سلطان صالح الدين و فرنگيان بى دين محاربه عظيم اتفاق افتاد و عنايت الهى 
شامل حال امت حضرت رسالت پناهى گشته كالنتر نصارى اسير شد و بسيارى از لشكريان او بقتل 
رسيدند آنگاه سلطان نصرت پناه بقلعه رفته آن قلعه را از تصرف نصارى بيرون آورد و قرب چهار 

هزار كس از مسلمانان را كه اسير كافران بودند مطلق العنان گردانيد و برين قياس در فتح ديگر 
بالد و قالع كه در دست فرنگيان بود مراسم سعى و اجتهاد مرعى داشته نابلس و عكا و قيساريه و 

 ناصره و عسقالنرا مفتوح ساخت آنگاه لشكر به بيت المقدس كشيده بر جانب 
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غربى آن بلده نزول اجالل فرمود و بعد از چند روز از آنجا بطرف شرقى شتافته آغاز محاصره و 
محاربه كرد و در آن زمان از نصارى زياده بر شصت هزار مرد جرار در آن شهر اقامت داشتند و 
در باب مدافعه و مقاتله مسلمانان علم جد و اهتمام مى افراشتند و در روز جمعه بيست و هفتم ماه 

رجب سنه مذكوره صالح الدين بزخم سنك منجنيق در تضييق نصارى كوشيده آثار فتح و 
نصرت بر صفحات احوال اهل اسالم ظاهر گشت و خوف و رعب تمام در قلوب اصحاب كفر و 

ظالم افتاده فرياد االمان بايوان كيوان رسانيدند و صالح الدين فرنگيانرا از قتل و اسر ايمن 
گردانيده فتح بيت المقدس دست داد و مسلمانان صليبى را كه نصارى بر قبه حجره مسجد اقصى 
نصب كرده بودند درهم شكسته و همان روز در مسجد نماز جمعه قايم شد و غلغله تكبير صغير و 
كبير بچرخ اثير رسيد و حال آنكه آن بلده از شهور سنه اثنين و سبعين و اربعمائه تا آن غايت در 

تصرف ارباب ضاللت بود و قاعده صلح ميان سلطان صالح الدين و فرنگيان بيدين در آنروز برين 
وجه مقرر شد كه هريك از رجال كفار بيست دينار و هرفرد از نسوان ايشان پنج دينار صورى 

تسليم متابعان ملت محمدى نمايند و جهة هريك از اطفال خود يكدينار دهند و هركس از عهده 
آنچه او را بايد داد بيرون نتواند آمد در دست اهل اسالم اسير باشد و صالح الدين اين اموال را 



مستخلص گردانيده در ميان لشكريان و علما و زهاد تقسيم كرد و روى بجانب صور آورد و بسبب 
آنكه صور در غايت استحكام بود صورت فتح روى ننمود و لشكريان از سرما و بارندگى دست 

بيداد برآورده امراء صالح در مراجعت ديدند و سلطان باستصواب نيك انديشان از آنجا كوچ 
كرده بطرف طرطوس شتافت و آن بلده را قهرا قسرا فتح كرد و جميع اموال فرنگيان را غنيمت 

گرفت و هركس از نصارى كه آنجا بود اسير ساخت و آتش غضب در طرطوس زده متوجه ديگر 
بالد اهل ضالل شد و بلده بعد از بلده مسخر گردانيد تا بظاهر بزريه رسيد و باوجود آنكه آنحصار 

در حصانت ضرب المثل بود و ارتفاع ديوارش از پانصد و هفتاد ذراع زياده بضرب شمشير و تير 
در حيز تسخير مصريان درآمده آنگاه صالح الدين بانطاكيه شتافته مهم مردم آنجا بر مصالحه قرار 

گرفت و كافران اسير مسلمانان را كه در شهر داشتند گذاشتند و صالح الدين بنابر التماس ولد 
خود ملك ظاهر از انطاكيه بحلب رفت و مدت سه روز آنجا توقف نمود و ملك ظاهر چنانچه 

بايد و شايد بمراسم ضيافت و پيشكش قيام نمود و سلطان صالح الدين از حلب بحماة رفت حاكم 
آنجا تقى الدين بدانچه در حيز قدرت او بود لوازم خدمت بجا آورد و صالح الدين برادرزاده را 

نواخته حلب و يكدو قصبه ديگر اضافه اولكاه او گشت پس صالح الدين بدمشق رفته چند روزى 
در آن بلده باستراحت پرداخت و از دمشق بصيداء شتافته آن بلده را بصلح مفتوح ساخت آنگاه 

كرك و شوكب را نيز بمصالحه گرفته از آنجا بقدس خراميد و نماز عيد اضحى در آن مقام 
متبركه گذارده بعسقالن رفت و آن خطه را از برادر خود عادل ستانده كرك را عوض داد پس 

بمكه منزل گزيده بعمارت سور آن بلده فرمان فرمود و بعد از آن بنفس نفيس شريف بشقيق 
 تشريف برد و آنقلعه را كه در كمال متانت و حصانت بود محاصره نمود
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و چون حاكم آنجا شقيق كه در سلك عقال و اعيان فرنك انتظام داشت عالمات فتح و ظفر در 
جانب اهل اسالم مشاهده كرد تنها از قلعه پايان آمده ناگاه بدر خرگاه آن پادشاه عاليجاه رسيد و 
سلطان او را بار داده باعزاز و احترام نزديك خود بنشاند و بنابر آنكه آن مهمان عزيز بلغت عربى 

دانا بود و از فن تاريخ وقوف داشت سلطان متوجه سرانجام مهام او شده والى شقيق بعرض رسانيد 
كه غرض من از تصديع مالزمان آستان سلطنت آشيان آنست كه اشارت صدور يابد كه بنده 

بدمشق رفته آنجا ساكن باشم و از ديوان اعلى سال بسال مرا آن مقدار زر و غله دهند كه با اهل و 



عيال بفراغت بگذرانم و هرگاه كه اين التماس من درجه قبول يابد قلعه را تسليم خدام عالى مقام 
نمايم و سلطان ملتمس او را بعز اجابت اقتران داده حاكم شقيق بقلعه بازگشت و لشكر اسالم ترك 

محاصره و محاربه داده دل بر مصالحه نهادند و بعد از چند روز بوضوح پيوست كه آنكافر بقدم 
خديعت و فريب از قلعه بيرون آمده بود و غرضش از آن سخنان آن بوده كه مصريان دست از 

تضييق اهل شهر بازدارند تا او مرمت برج و باره نموده ذخيره بقلعه درآرد الجرم سلطان در غضب 
رفته كرت ديگر سپاه ظفرپناه آغاز كارزار كردند و روى بترتيب اسباب قلعه گيرى برآوردند و در 

خالل اين احوال خبر رسيد كه لشكرى بيكران و حشرى فراوان از فرنگان بعكه آمده آن بلده را 
محاصره مينمايند و ملك عادل بدان راضى گشته كه با كافران مصالحه نمايد برين موجب كه شهر 
را با تمامى آالت و اسلحه و مراكب و دويست هزار دينار زر بديشان دهد و صد نفر از آن اسيران 

متعين و پانصد كس از مجاهيل اسارى را مطلق العنان گرداند تا ايشان مسلمانان را رها كنند كه 
بسالمت از آنجا بيرون روند و سلطان از شنيدن اين سخنان بغايت متاثر گشته برين صلح انكار بليغ 
نمود آنگاه باستصواب ارباب راى ترك محاصره شقيق داده بتخريب عسقالن اشارت فرمود زيرا 

كه ترسيد كه در غيبت رايت ظفرآيت كفار فرنك برآنجا استيال يابند و باستظهار اموال عسقالنيان 
بيت المقدس را در حوزه تسخير آورند و ملك افضل كه در سلك اوالد امجاد صالح الدين 

انتظام داشت و حاكم دمشق بود متصدى تخريب آن بلده گشته حكم فرمود كه متوطنان عسقالن 
روى بساير بالد آوردند و ازين جهة خوف تمام و مصيبت ماال كالم شامل حال عسقالنيان گشته و 

به بيع چيزهائيكه قابل نقل نبود شروع نمودند و چيزيكه بده درم مى ارزيد بيكدرم ميفروختند و 
كسى نميخريد در مراة الجنان مسطور است كه در آن ايام عسقالنى دوازده مرغ بيكدرم فروخت و 

ارزانى ساير اشيا را برين قياس بايد كرد القصه از بيستم ماه شعبان تا سلخ ماه مذكور جمعى كثير 
بتخريب آن بلده پرداختند و باالخره آتش در بيوتاتش انداختند و همچنين بلده و قلعه رمله را 

ويران كردند مقارن آنحال از نزد ملك عادل خبر آمد كه مردم فرنگ باين معنى راضى شده اند 
كه اگر بالد سواحل را بديشان گذاريم با ما مصالحه نمايند و ديگر طريق تعرض ببالد اسالم 

نپيمايند و سلطان او را رخصت صلح داده قواعد عهد و پيمان ميان مسلمانان و فرنگيان بغالظ ايمان 
تاكيد يافت و از جانبين محاربه آغاز آمد شد كردند آنگاه سلطان دين پناه به بيت المقدس شتافته 

 ملك 
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ظاهر و ملك افضل را اجازت داد كه ببالد خود روند و بنفس نفيس روزى چند در بيت المقدس 
اقامت نموده پس از آن بدمشق شتافت و در روز بيست و هفتم شوال سنه ثمان و ثمانين و 

خمسمائه بدار الملك شام رسيد و جميع اوالد او با ساير حكام بالد شام در خدمتش مجتمع گشتند 
و چندگاه بسور و سرور اوقات گذرانيدند و در روز جمعه شانزدهم صفر سنه تسع و ثمانين و 
خمسمائه سلطان جهة مالقات قافله حاج سوار شده چون از نزد حاجيان مراجعت نمود به تب 

محرق گرفتار گشت و در بيست و هفتم همان ماه بجوار رحمت الهى پيوست فرق انام از خواص و 
عوام آغاز فغان و زارى و ناله و بيقرارى كردند و در وقتى كه چشم خاليق بر جنازه آن پادشاه 

عادل افتاد آنمقدار آواز بگريه و ناله بلند گرديد كه زياده بر آن تصور نتوان نمود نقلست كه 
سخاوت سلطان صالح الدين بمثابه بود كه با وجود بسطت مملكت و فسحت واليت و وفور 
مداخل و حصول غنايم در روز وفات در خزانه او زياده از چهل و هفت درم موجود نبود و 

 بروايت تحفة الملكيه او را هفده پسر بود و العلم عند الّله الودود

 ذكر سلطنت ملك عزيز ابو الفتح عثمان بن صالح الدين يوسف 

 در زمان حيات ايالت واليت مصر را به پسر بزرگتر خود عثمان تفويض »1 «سلطان صالح الدين 
نمود و او را ملقب بملك عزيز گردانيده بود و چون خبر فوت آنعزيز مصر معدلت بعزيز مصر 

رسيد قدم بر مسند سلطنت نهاده اكابر و اشراف آن بلده بتجديد بيعتش پرداختند و ملك عزيز بعد 
از آنكه خاطر از ضبط آن مملكت فارغ گردانيد قصد برادر خود ملك افضل نموده باتفاق عم 

خويش ملك عادل سه نوبت لشكر بدمشق كشيد و در رجب سنه اثنين و تسعين و خمسمائه آن 
بلده را بعد از محاصره و محاربه گرفته ملك افضل فرار بر قرار اختيار كرد و عزيز سلطنت دمشق 

را بملك عادل تفويض نمود خود بجانب مصر بازگشت و در سنه ثلث و تسعين و خمسمائه سيف 
االسالم طغتكين بن نجم الدين بن ايوب كه حاكم يمن بود از عالم رحلت نمود و او بصفت كرم و 
شجاعت اتصاف داشت و بعد از وفات سيف االسالم پسرش فتح الدين اسمعيل كه او را ملك معز 
ميگفتند در يمن پادشاه شد و در سنه خمس و تسعين و خمسمائه ملك عزيز در مصر وفات يافت 
و مدت حياتش را بيست و هفت سال و سه ماه و هفده روز گفته اند و او جوانى بود در غايت حلم 



و حيا و نهايت عفت و سخا و بعد از فوت او مصريان متفرق بدو فرقه شدند طبقه بر سلطنت پسر 
عزيز كه موسوم بعلى و ملقب به منصور بود اتفاق نمودند و زمره اى كس بطلب ملك افضل 

 فرستاده ابواب اطاعت بر روى او گشودند

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا پسر بزرگ صالح الدين يوسف را ملك افضل نگاشته و سن عزيز را بقدر 1(
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 ذكر ملك افضل نور الدين على بن صالح الدين يوسف 

چنانچه از سياق كالم گذشته بوضوح مى پيوندد ملك افضل در زمان حيات پدر حاكم دمشق بود 
و چون صالح الدين يوسف بعالم آخرت انتقال نمود برادرش عزيز باتفاق عم خود ملك عادل سه 

كرت لشكر بدمشق كشيده آن ملك را از ملك افضل انتزاع فرمود و صرخد را بوى داد و او در 
صرخد ميبود تا وقتى كه عزيز وفات يافت آنگاه بمصر شتافت و روزى چند بر مسند عزت تكيه زد 

ناگاه عمش ملك عادل با سپاه پردل بمصر رسيد و بلده سيمساط را بملك افضل ارزانى داشته 
سلطنت مملكت مصر بر عادل قرار يافت و ملك افضل بسميساط رفته مدت حياتش در سنه اثنين 

و عشرين و ستمائه در آن شهر نهايت پذيرفت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه ملك افضل را 
فضل و كمال بسيار بود و از علماء زمان خود استماع حديث فرمود در جودت كتابت يدبيضا 

مينمود و در تعظيم و تكريم اصحاب دانش مراسم مبالغه بتقديم ميرسانيد و در تاكيد قواعد عدل و 
حلم و كرم از خود بتقصير راضى نميگرديد و از انشاء رسائل و مكاتيب وقوف تمام داشت و در 
نظم اشعار رايت مهارت مى افراشت در آن اوان كه برادرش عزيز كه موسوم بعثمان بود و عمش 
عادل كه او را ابو بكر مى گفتند واليت دمشق را از وى گرفتند اين چند بيت نظم كرده نزد ناصر 

 خليفه فرستاد كه شعر

 موالى ان ابا بكر و صاحبه عثمان 
 

 قد غصبا بالسيف حق على 

 و هو الذى كان قد واله والده 
 

 عليهما فاستقام االمر حين ولى 



 فخالفاه و حال عقد بيعته 
 

 و االمر بينهما و النص فيه جلى 

 فانظر الى خط هذا االسم كيف لقى 
 

 من االواخر ما القى 

 من االول و ناصر خليفه 
  

 اين سه بيت در جواب قلمى كرد كه شعر

 واتى كتابك يا بن يوسف ناطقا
 

 بالصدق يخبران اصلك طاهر

 غصبوا عليا حقه اذلم يكن 
 

 بعد النبى له بيثرب ناصر

 فاصبر فان غدا عليه حسابهم 
 

 و البشر فنا صرك االمام الناصر

   
وزير ملك افضل ابو الفتح نصر الّله بن ابى الكريم محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى بود و 

نصر الّله نيز مانند برادران خود مجد الدين ابو السعادات و عز الدين على مشهور است بابن اثير 
جزرى و ابن اثير در فنون فضايل و صنوف علوم سرآمد علما و فضالء زمان خود بود و در فن انشا 

و نوشتن رسايل آنقدر مهارت داشت كه فوق آن مرتبه تصور نتوان نمود و او در جزيره ابن عمر 
متولد شد و همانجا نشوونما يافت و در اوايل ايام صبى بحفظ كالم ايزد متعال فايز گشت و قوت 

حافظه اش بمثابه بود كه تمام ديوان ابى تمام و بحترى و متنبى را ياد گرفت در تاريخ امام يافعى از 
ابن خلكان مرويست كه چون ابن اثير از كسب فضايل بازپرداخت بمالزمت سلطان صالح الدين 

شتافت و منظورنظر تربيت سلطانى گشته وزارت ملك افضل بوى تعلق پذيرفت و ابن اثير من 
حيث االستقالل بدان امر مشغولى مينمود تا وقتى كه عزيز و عادل دمشق را از افضل انتزاع كردند 

آنگاه ابن اثير بنابر توهمى كه از آن دو عزيز داشت در گوشه مختفى گرديد و يكى از حجاب 
ملك افضل او را در صندوقى نشانده و در صندوقرا مقفل ساخته بر شترى بار كرد و از دمشق 

 بيرون آورده 
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همراه خود بجانب مصر برد و ابن اثير در آنديار بنيابت و وزارت ولد عزيز منصور قيام نمود و 
چون عادل مصر را تسخير فرمود ابن اثير از آنجا نيز گريخته بحلب رفت و روزى چند بخدمت 
ملك ظاهر پرداخته از حلب روى بموصل آورد و از موصل بسنجار شتافته باز بموصل معاودت 



كرد و تا آخر ايام حيات آنجا مقيم بود از تصانيف داله بر وفور فضيلت ابن اثير يكى كتاب مثل 
الساير است و آن نسخه اشتمال دارد برآدابى كه شعرا و كتاب و اهل انشا را ضرورتست و ايضا 

كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم و كتاب المعانى المخترعة فى صناعة االنشاء از جمله منشآت 
آن وزير فضيلت انتماست وفاتش در سنه سبع و ثلثين و ستمائه روى نمود و او از برادران خود 

 مجد الدين ابو السعادات و عز الدين على بسال خوردتر بود

 ذكر ملك عادل ابو بكر سيف الدين محمد ابن نجم الدين ايوب 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه ملك عادل بصفت عقل و تدبير موصوف بود بنابرآن در 
سوانح امور برادرش صالح الدين يوسف با وى مشورت ميفرمود بصيام نهار و قيام ليل ميل بسيار 

داشت و در زمان سلطنت برادر در بعضى از بلدان شام مثل عكه و كرك رايت حكومت 
برافراشت و بعد از فوت برادرزاده خود ملك عزيز برمملكت مصر و شام مستولى شده ولد عزيز 
على را كه ملقب بمنصور بود بمدينه رها فرستاد و زمام رتق و فتق و قبض و بسط مهمات مصر را 
بقبضه اختيار ولد خود ملك كامل داد و حكومت دمشق رامع توابع بپسر ديگر خود ملك معظم 

تفويض نمود و جزيره را بولد ديگر خود ملك اشرف ارزانى فرمود و ايالت اخالط را به پسر 
چهارم خويش ملك اوحد كه ايوب نام داشت مفوض گردانيد و بفراغ بال در مصر نشسته رايت 
سلطنت بايوان كيوان رسانيد و در ماه رجب سنه ثمان و تسعين و خمسمائه ملك معز اسمعيل بن 

سيف االسالم طغتكين بن نجم الدين ايوب كه در مملكت يمن باظهار شعار ظلم و ضالل 
ميپرداخت و بشرب مدام اشتغال نموده دعوى ميكرد كه نسب من به بنى اميه مى پيوندد در موضع 

زبيد بر دست امراء خود بقتل رسيد و پسرش ملك ناصر كه در صغر سن بود قايم مقام شد از جمله 
افاضل ابو الغنايم مسلم بن محمود الشيرازى با ملك معز معاصر بود و كتاب عجايب االسفار و 

غرايب االخبار را بنام او تصنيف نمود و در سنه تسع و ستمائه ملك اوحد ايوب بن ملك عادل 
كه حاكم خالط بود و بظلم و سفك دماء اشتغال مينمود وفات يافت و حكومت اخالط ببرادرش 
ملك اشرف متعلق شد و در سنه اثنى عشر و ستمائه ملك عادل نبيره خود ملك مسعود بن ملك 

كامل را بايالت واليت يمن سرافراز ساخته بدانجانب ارسال داشت و چون ملك مسعود بحدود آن 
مملكت رسيد اعيان امرا و اشراف در طريق اطاعت سلوك نموده مراسم استقبال بجاى آوردند و 

 او را بيمن برده بيمن و سعادت بر تخت سلطنت نشاندند و در سنه خمس عشر و ستمائه ملك 
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 پسر يادگار گذاشت از »1 «عادل از منزل آب و گل دل بركنده بعالم آخرت پيوست و نوزده 
 آنجمله پنج نفر بسلطنت رسيدند كامل و معظم و اشرف و صالح و شهاب الدين غازى 

 ذكر ملك اشرف موسى بن ملك عادل 

در زمان سلطنت ملك عادل پسرش ملك اشرف كه موسوم بود بموسى در مدينه رها بحكومت 
مشغولى مينمود و بعد از چندگاه ايالت حران نيز بوى تعلق گرفت و چون ملك اوحد فوت شد 
حكم اشرف در اخالط نيز سمت نفاذ پذيرفت و در سنه خمس و عشرين و ستمائه ملك معظم 

شرف الدين عيسى كه در دمشق علم سلطنت مرتفع گردانيده بود وفات يافته پسرش ملك ناصر 
كه داود نام داشت قايم مقام شد و در سنه ست و عشرين و ستمائه ملك كامل از مصر بعزيمت فتح 
دمشق نهضت نمود و ملك اشرف درصدد مدد برادرآمده ملك ناصر طالب صلح گشت و بعد از 

ارسال رسل و رسايل مهم بر آن قرار يافت كه ملك ناصر بايالت كرك و شوبك و طرابلس 
قناعت نمايد و ملك اشرف در دمشق بر تخت سلطنت نشسته حران و رها و رقه و راس العين را 

بملك كامل بازگذارد آنگاه ملك كامل بجانب مصر بازگشت و ملك اشرف دمشق را بيمن 
مقدم شريف مشرف ساخت و باستمالت سپاهى و رعيت پرداخته رايت عدالت برافراخت و او 
پادشاهى بود در غايت حلم و كرم رافع اساس عدل و قامع بناء ستم بصحبت اهل خير و صالح 
بسيار مايل و الطاف عميمش اصحاب علم و فضل را شامل در زمان دولت خود در دمشق دار 

الحديثى بنا نهاد و تدريس آن بقعه را بشيخ ابى عمرو بن صالح داد والدت ملك اشرف در سنه 
ثمان و سبعين و خمسمائه اتفاق افتاده بود وفاتش در سنه خمس و ثلثين و ستمائه روى نمود امرا و 
اركان دولت جسدش را بعد از تقديم مراسم تجهيز و تكفين نخست در قلعه دمشق دفن كردند و 
پس از چندگاه او را از آن قبر بيرون آورده بعمارتى كه در شمالى مسجد جامع دمشق ساخته بود 

 بخاك سپردند

 ذكر ملك كامل ابو المعالى محمد بن ملك عادل 



ملك كامل پادشاهى بود بجاللت قدر و نباهت شان موصوف و باشاعه عدل و لطافت طبع معروف 
ذكر جميلش بر السنه و افواه مذكور و حسن تدبيرش نزد اقاصى و ادانى مشهور بر جاده سنن سنيه 
نبويه ثابت قدم و در محبت مقويان مذهب عليه مصطفويه راسخ دم در ليالى جمعه مجلس شريفش 

بوجود علما و فضال مشحون بودى و بنفس نفيس با آنطايفه مباحثه نموده تفتيش مسائل فرمودى 
در ايام دولت در قاهره معزيه دار الحديثى در كمال فسحت طرح انداخت و بر سر قبر امام شافعى 

قبه اى در غايت رفعت بنا كرده تمام ساخت و ملك كامل در ايام پدر متعهد حل و عقد و 
رتق وفتق مهمات ممالك مصر بود و بعد از فوت ملك عادل در سنه خمس عشر و ستمائه استقالل 

 يافته باندك زمانى يمن و حجاز و شام را تسخير

______________________________ 
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فرمود بنابرآن خطبا هرگاه بنام آن پادشاه عالى شان ميرسيدند ميگفتند كه (صاحب مكه و عبيدها و 
اليمن و زبيدها و مصر و صعيدها و الشام و الصناديدها و الجزيره و وليدها سلطان القبلتين و رب 

العامتين و خادم الحرمين الشريفين ابو المعالى محمد بن الملك العادل ناصر الدين خليل امير 
المؤمنين) وفات ملك كامل در آخر روز چهارشنبه بيست و يكم ماه رجب سنه خمس و ثلثين و 

 ستمائه در قلعه دمشق روى نمود مدت عمرش نزديك بچهل سال بود

 گفتار در بيان وفات بعضى از امرا و حكام واليت يمن و مصر و شام 

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در سنه ست و عشرين و ستمائه ملك مسعود يوسف بن 
ملك كامل كه در سنه اثنى عشر و ستمائه بموجب فرموده جد خود ملك عادل لشكر بيمن كشيده 

آن مملكت را بتحت تصرف درآورده بود و بالد حجاز را نيز مسخر كرده حكومت مى نمود در 
مكه شريفه وفات يافت و در وقت مرض وصيت فرمود كه از متملكاتش چيزى در تجهيز و تكفين 

او صرف نكنند و جسدش را بشيخ صديق كه در سلك اعاظم صلحا انتظام داشت تسليم نمايند تا 
از وجه حالل برنهج سنت حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم تجهيز و تكفين كند امرا و اركان 



دولت او بموجب وصيت عمل نموده شيخ صديق كفن آن پادشاه نيكو اعتقاد را از رداء و ازارى 
كه بآن حج و عمره گذارده بود ترتيب كرد و او را در ميان قبور مسلمانان مدفون گردانيد و 

چنانچه وصيت كرده بود فرمود تا بر قبرش نوشتند كه (هذا قبر المفتقر الى رحمة الّله تعالى يوسف 
بن كامل بن ابى بكر بن ايوب) و چون خبر فوت ملك مسعود بمصر رسيد ملك كامل بغايت 

محزون و غمگين گشته بمراسم تعزيت قيام نمود و در سنه اثنين و ثلثين و ستمائه مقدمة الجيش 
ملك كامل صواب خادم كه در شجاعت ضرب المثل بود وفات يافت و ازو صد غالم ماند كه 

جمعى از آن بمرتبه امارت رسيدند و همدرين سال ملك زاهد بن السلطان صالح الدين يوسف كه 
مكنى و موسوم بابو سليمان داود بود و در قلعه بيره حكومت مينمود بعالم آخرت توجه فرمود و او 
بعد از فوت ملك عزيز بن ملك ظاهر كه برادرزاده ملك زاهد بود آنقلعه را متصرف گشت و در 
سنه ثلث و ثلثين و ستمائه ملك محسن احمد بن السلطان صالح الدين يوسف درگذشت و او در 
علم حديث و ساير علوم معقول و منقول بغايت ماهر بود و در تواضع و تزهد مبالغه ميفرمود و در 
سنه اربع و ثلثين و ستمائه ملك غياث الدين محمد بن ملك ظاهر غازى بن صالح الدين يوسف 

در حلب بعالم آخرت توجه نمود و او بعد از فوت پدر خويش ملك ظاهر در سن چهار سالگى بر 
سرير فرماندهى نشسته بود و اتابك او بسرانجام امور پادشاهى مشغولى ميكرد و در سنه خمس و 

ثلثين و ستمائه ملك اشرف در دمشق وفات يافته برادرش ملك صالح كه اسمعيل نام داشت 
 قايم مقام شد و ملك كامل لشكر بدمشق كشيد و اسمعيل در شهر
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متحصن گشت و ملك كامل آغاز محاصره نموده باالخره بين الجانبين مصالحه بوقوع انجاميد و 
اسمعيل دمشق را بملك كامل بازگذاشته ببعلبك رفت و ملك كامل چون مدت دو ماه در دمشق 

بدولت و اقبال بگذرانيد مريض گشته در روز چهارشنبه بيست و يكم رجب سنه مذكوره رخت 
بعالم بقا كشيد و در روز پنجشنبه بيست و دوم در قلعه دمشق مدفون گشت و تا وقت صلوة روز 

جمعه بيست و سيوم فوت او مخفى بود و در آن روز در جامع دمشق قبل از صعود خطيب بر منبر 
ناگاه شخصى برخاست و گفت (اللهم ارحم على الملك الكامل و خلد ظالل سلطنة الملك 

العادل) از استماع اين كالم بيكبار مردم در خروش آمده آغاز گريه و افغان كردند و امرا و اركان 
دولت چنان مصلحت ديدند كه برادرزاده ملك كامل مظفر الدين يونس كه ملقب بود بملك 



جواد در دمشق بنيابت ولد ملك كامل ملك عادل حاكم باشد بعد از آن در جوار مسجد جامع 
 جهة ملك كامل مقبره ترتيب نموده جسد او را از قلعه بدانجا نقل كردند

 ذكر ساير سالطين آن دودمان عاليشان و بيان انتقال دولت اقبال از آن خاندان 

در تاريخ امام يافعى مذكور است كه بعد از فوت ملك كامل پسرش ملك عادل در مصر بر مسند 
سلطنت نشسته ملك جواد در دمشق بنيابت او كمر حكومت بر ميان بست و در سنه سبع و ثلثين و 

ستمائه امرا و اعيان مصر از اطاعت ملك عادل متنفر گشته برادرش ملك صالح را كه ايوب نام 
داشت بپادشاهى برگرفتند و ملك عادل را در محفه نشانده از قصر بيرون آوردند و جمعى كثير از 

لشكريان بگرد آن محفه درآمده او را بقلعه بردند و محبوس كردند و ملك صالح بعد از قيد و 
حبس برادر از روى استقالل افسر اقبال بر سر نهاد و بدست مرحمت بساط نصفت بگسترد و 

مساجد و بقاع خير را معمور ساخته با كافه برايا بر وجه احسن زندگانى كرد و چون از ضبط ملك 
مصر فارغ گرديد لشكر بدمشق كشيد و جواد را از حكومت آنديار معزول گردانيد و امارت 

اسكندريه را بوى تفويض نموده سوار شد و فرمود تا جواد غاشيه او را بر دوش افكند و بعد از آن 
از اين بيحرمتى پشيمان گشته بطرف غور توجه كرد و عم خود اسمعيل را كه ايضا ملقب بملك 

صالح بود از بعلبك طلبداشت و اسمعيل مصلحت در اطاعت برادرزاده نديده از مجاهد كه حاكم 
حمص بود استعانت جست و بامداد او مستظهر گشته از راه غيرمعهود متوجه دمشق شد و بيكناگاه 
خود را در آن بلده افكند امرا و مالزمان ملك صالح چون اينخبر شنودند او را تنها گذاشته روى 
بمالزمت اسمعيل آوردند و جمعى از لشكريان حاكم كرك ملك ناصر بملك صالح بازخورده 

فى الحال او را گرفتند و نزد پادشاه خود برده قلعه بند كردند و چون اينخبر بسمع ملك عادل كه 
در غيبت برادر از قلعه بيرون آمده بار ديگر در مصر پادشاه شده بود رسيد قاصدى نزد ملك ناصر 
فرستاد و صد هزار دينار تقبل نمود كه ملك صالح را بوى سپارد ملك ناصر اينمعنى را قبول نكرد 

 و دست بيعت بملك صالح داده بمرافقت او
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روى بجانب مصر درآورد و بعد از وصول بحدود آن مملكت امراء كامليه مايل بسلطنت صالح 
گشته نوبت ديگر عادل را گرفتند و در قلعه محبوس كردند آنگاه بدار الملك مصر درآمده ملك 



ناصر بصوب كرك مراجعت فرمود و در سنه ثمان و ثلثين و ستمائه پادشاه دمشق اسمعيل بنابر 
غرضى كه داشت قلعه شقيق را بكفار فرنك بازگذاشت و عز الدين عبد السالم و جمال الدين ابو 

عمرو بن الحاجب را بزندان فرستاد و در سنه احدى و اربعين و ستمائه ملك جواد كه بعد از كامل 
روزى چند حكومت دمشق نموده بود بعالم آخرت توجه فرمود در سنه خمس و اربعين و ستمائه 

مدت حيات ملك عادل بن كامل در محبس بنهايت رسيد و از وى پسرى ماند موسوم بعمر و 
ملقب بمغيث و ملك مغيث را بعد از فوت پدر در قلعه كرك محبوس كردند و پس از وقايع 

مذكوره چند كرت ميان ملك صالح ايوب كه در دمشق سلطنت مينمود و ملك اسمعيل كه در 
كرك اقامت داشت محاربات اتفاق افتاد و در اكثر اوقات اسمعيل مغلوب گشته در دمشق قحط و 

غالئى عظيم دست داد و در منتصف شعبان سنه سبع و اربعين و ستمائه ملك صالح ايوب در 
منصوره وفات يافت قطايا كه مملوك ملك صالح بود باتفاق ديگر امرا مدت سه ماه موت او را 

پنهان داشته كس بطلب ولدش ملك معظم كه در بعضى از بالد شام بود فرستادند و تا زمان 
وصول ملك معظم بمصر بدستور سابق هرجمعه خطبه بنام ملك صالح ميخواندند و چون ملك 
معظم بقاهره معزيه رسيد فوت پدرش ظاهر شده خطبه و سكه باسم و لقبش موشح گشت و در 

سنه ثمان و اربعين و ستمائه كفار فرنك قصد مصر نموده ملك معظم بمقاتله ايشان توجه فرمود و 
در منزل منصوره محاربه عظيم دست داده نسيم نصرت بر پرچم علم معظم وزيد و معظم سپاه 

فرنك گريزان گشته هفت هزار كس از ايشان عرضه تيغ بيدريغ شدند و ملك فرنج باسيرى افتاده 
در قلعه منصوره مقيد گرديد آنگاه ملك معظم آغاز خفت و طيش نموده غالمان پدرش ملك 

صالح بر وى خروج كردند و او را گرفته و كشته عز الدين تركمان را كه هم از ايشان بود مقدم 
سپاه ساختند و از منصوره علم عزيمت بصوب قاهره معزيه برافراختند و ملك فرنج خون خود را 

بپانصد هزار دينار بازخريده و بلده دمياط را نيز بمسلمانان گذاشته مطلق العنان شد و در خالل اين 
احوال ملك ناصر كه حاكم كرك بود بجانب دمشق لشكر كشيد و آن بلده را مفتوح گردانيد 

آنگاه سپاه شام را فراهم آورده بطرف مصر نهضت كرد و امراء مصر او را استقبال نموده در منزل 
عباسيه تالقى فريقين دست داد و انهزام بجانب مصريان افتاده شاميان بقاهره معزيه درآمدند و 

خطبه بنام ناصر خواندند و عز الدين و قطايا با سيصد سوار جرار از غالمان صالحيه بطرف شام 
گريخته در اثناء راه بطايفه از لشكر ملك ناصر كه خزانه و طبل و علم او را همراه داشتند 

بازخوردند و بضرب تيغ و تير ايشانرا منهزم گردانيده شمس الدين لؤلؤ را كه نايب ناصر بود اسير 



گرفته و بسان گوسفند ذبح كرده طبل ملك ناصر را درهم شكستند و خزانه او را بباد نهب و تاراج 
بردادند و تا غزه رانده ولد سلطان صالح الدين يوسف بن ايوب و ملك اشرف موسى بن عادل كه 

 حاكم حمص بود و ملك صالح اسمعيل بن عادل را كه شمه از حال او سبق ذكر يافت با زمره 
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از امرا اسير كرده همه را از ميان برداشتند و چون اين اخبار محنت آثار بسمع ملك ناصر رسيد در 
مصر مجال اقامتش نماند الجرم عروس مملكت را بر وجهى كه رجعت امكان نداشت طالق داده 

بحدود بعضى از واليات شام شتافت و اين وقايع در سنه ثمان و اربعين و ستمائه سمت صدور 
پذيرفت و در سنه تسع و اربعين و ستمائه طواشى كه از قبل ملك ناصر داود والى كرك بود ملك 

مغيث عمرو بن ملك عادل بن ملك كامل را از محبس بيرون آورده بپادشاهى برداشت و حقوق 
نعمت ولى نعمت را نابوده انگاشت و در سنه احدى و خمسين و ستمائه ملك صالح صالح الدين 
بن ملك ظاهر غازى بن ملك ناصر بن صالح الدين يوسف ابن ايوب وفات يافت و در سنه اثنين 

و خمسين و ستمائه امرا و اعيان مصر عز الدين تركمان كه مملوك ملك صالح ايوب بود بسلطنت 
برداشته او را ملك معز لقب دادند و از آن تاريخ باز پادشاهى مصر تعلق بغالمان گرفت و نفاذ 
فرمان آل ايوب از آنديار صفت انقطاع پذيرفت و چون عز الدين و غالمانى كه بعد از وى در 
مصر بر سرير عزت و حكومت نشستند با سالطين چنگيز خانى معاصر بودند و دايم االوقات با 
هالكو خان و اوالد او مقاتله و محاربه مينمودند ذكر ايشان در جزو دوم از مجلد ثالث مذكور 

خواهد شد انشاء الّله تعالى اما ملك ناصر داود بن معظم بن عادل كه از وهم عز الدين هرروز در 
يكمنزل بسر ميبرد در سنه ست و خمسين و ستمائه عالم را بدرود كرد و او طبعى نقاد و ذهنى وقاد 

داشت و مدتى بتحصيل علوم اشتغال نمود و از مؤيد طوسى استماع حديث فرموده بود شعر در 
كمال جودت ميگفت و جواهر معانى بديهه بالماس افكار ميسفت و ملك مغيث عمرو بن عادل 

بعد از آن كه چند سال در كرك بحكومت گذرانيد فى سنه اثنى و تسعين و ستمائه لشكرى از 
مصر به تسخير آن بلده مامور گشت و ملك مغيث در شهر تحصن نموده بعد از امتداد ايام 

محاصره كارش باضطرار انجاميد الجرم امان طلبيده نزد سلطان مصر شتافت و بخبه هالك شد و 
پس از وى هيچكس را از آل ايوب سلطنت ميسر نگرديد و دست تقدير مالك الملك على 
 االطالق عظم سلطانه بساط حكومت آنطبقه را در نورديد يفعل الّله ما يشاء و يحكم ما يريد



 ذكر شرفاء حرمين شريفين زاد هما الّله شرفا

اول كسى از سادات صاحب سعادات كه در مكه فايض البركات رايات عمارت بر افراشت ابو 
محمد حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب بود رضى الّله عنهم و آنجناب از قبل ابو جعفر 

منصور دوانيقى بدان امر قيام نمود چنانچه در ضمن احوال عباسيان شمه ازين معنى مذكور شد و 
در زمان مأمون عبد الّله بن حسن بن عبد الّله بن عباس بن امير المؤمنين على چندگاه بايالت حرم 

اقدام فرمود در تحفة الملكية مسطور است كه در آن اوان كه العزيز بالّله اسمعيلى در مصر بر مسند 
 عزت تمكن داشت شخصى را كه موسوم به بيكجور
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 جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الّله »1 «بود والى مكه گردانيد و ابو محمد
ابن موسى بن عبد الّله بن الحسن بن امير المؤمنين على رضى الّله عنهم خروج كرده بيكجور را 

بقتل آورد و مدت بيست و دو سال در آن بلده فاخره باقبال گذرانيد و بعد از فوتش ولد او عيسى 
حاكم گرديد ابو الفتوح حسن بن جعفر پس از انتقال برادر افسر ايالت بر سر نهاد و او بصفت 

شجاعت و سخاوت و فصاحت بيان و طالقت لسان موصوف بود و ابو القاسم مغربى كه در سلك 
اعيان و وزراء اسمعيليان انتظام داشت با آل جراح كه از جمله امراء شام بودند قرار داد كه ابو 

الفتوح را بخالفت نصب كنند و در زمان الحاكم بامر الّله آنجناب را از مكه بدانواليت برد و امير 
المؤمنين خوانده الراشد بالّله لقب نهاد و اينخبر بحاكم رسيده بغايت مضطرب گرديد و ابواب 
خزاين را گشاده اموال بسيار بآل جراح انعام نمود تا از سر هواخواهى ابو الفتوح درگذشتند و 

آنجناب ازين معنى متوهم شده بمكه باز گشت و چون دست قضا سجل عمر او را درنوشت 
پسرش تاج المعالى والى شد و در سنه اربع و ستين و اربعمائه وفات يافت آنگاه حمزة بن دهاش 

بن داود بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن داود بن سليمان بن عبد اللّه الثانى بن موسى بر مكه مستولى 
گشت و مدت هفت سال ميان سليمان بن عبد الّله بن موسى بن عبد الّله نايره خالف و جدال 

اشتعال داشت عاقبت حكومت آن بلده بر محمد بن جعفر بن ابى هاشم بن عبد الّله بن ابى هاشم 
محمد بن الحسن بن محمد بن موسى الثانى قرار گرفت و پس از انتقال محمد بملك سرمد ولدش 

ابو فليته قاسم حاكم شد و چون قاسم نيز حيات را بدرود نمود پسرش فليته قايم مقام گشت و بعد 



از اولواء دولت پسرش هاشم بن فليته سمت استعال پذيرفت و چون او نيز راه سفر آخرت پيش 
گرفت ولدش قاسم زمام حكومت بدست آورد و پس از قاسم بن هاشم عمش قطب الدين عيسى 

بن فليته بامر ايالت مشغولى كرد و داود بن عيسى بعد از فوت پدر افسر اقبال بر سر نهاد و فوتش 
بروايت امام يافعى در سنه تسع و ثمانين و خمسمائه دست داد و منصور بن داود بعد از انتقال پدر 

چندگاه حاكم بود و در ايام دولت او فى سنه سبع و تسعين و خمسمائه قتادة بن ادريس بن مطاعن 
بن عبد الكريم ابن عيسى بن حسين بن سليمان بن على بن سلمة بن عبد الّله بن محمد بن عبد الّله 

بن محمد بن موسى الثانى بداعيه جهانبانى خروج نمود و زمام ايالت مكه را بدست آورده نهال 
اقبال آل فليته را استيصال كرد و حسن بن قتاده بعد از فوت پدر مدتى فرمان فرما بود و چون بعالم 

عقبى انتقال نمود برادرش راجح بر ساير امثال و اقران تكفل امر ايالت رحجان يافت و در زمان 
حكومت او مسعود بن كامل بن ايوب بخيال حكومت بجانب مكه شتافت و راجح در مقام مدافعه 

 آمده او را بدان بلده راه نداد و ابو سعيد حسن بن على بن قتاده بعد از

______________________________ 
) هويداباد كه ابو محمد جعفر بن محمد فى سنه سبعين و ثالث مائه وفات يافته و وفات محمد 1(

بن جعفر فى سنه سبع و ثمانين و اربعمائه اتفاق افتاد در مجالس المؤمنين بنظر احقر رسيده كه بعد 
از فوت قطب الدين عيسى امير مكثر بن عيسى بجاى پدر نشست و فى سنه احدى و سبعين و 

خمسمائه از لشكر مستضى عباسى بگريخت و برادرش داود بن عيسى بجايش منصوب شد حرره 
 محمد تقى التسترى 
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فوت عم بمساعدت طالع سعد حاكم گشت و چون او نيز درگذشت پسرش نجم الدين محمد پاى 
بر مسند اقبال نهاد و او را حق سبحانه و تعالى سى پسر داد از آنجمله ابو الغيث قايم مقام پدر بود و 

چون او بدست قايد موت گرفتار شد برادرش حميصه لواء امارت برافراشت و با ملك ناصر كه 
سلطان مصر بود در مقام خالف آمده سلطان رقم عزل بر صحيفه حال حميصه كشيد و برادرش 

عطيفه را والى گردانيد و حميصه از مكه بيرون رفته يكى از لشكريان سلطان او را در بريه در 
خواب يافت و بدرجه شهادت رسانيد و سلطان ازين امر وقوف يافته بقتل آنشخص حكم فرمود 



اسد الدين رمسة بن نجم الدين پس از فوت برادر حاكم مكه گشت و چون او درگذشت ميان 
اوالدش احمد و عجالن و مبارك و غيرهم چندگاه مواد خالف و نزاع در هيجان بود عاقبت 

عجالن بر اخوان غالب آمده زمام امر ايالت را بدست آورد و در ايام حيات آن منصب را بولد 
خود احمد تفويض كرد و احمد بن عجالن بعلو شان از امثال و اقران امتياز داشت و بعد از فوت 

وى در ميان اعمامش مدتى نايره نزاع مشتعل بود بدر الدين حسن بن عجالن بعد از اتفاق اكثر اقربا 
بر خالفتش قايم مقام پدر شد و برادرزاده اش رمسة بن محمد بن عجالن باظهار شعار خالفتش 

تعجيل كرد و مآل حال عم و برادرزاده و احوال ساير شرفاء مكه از كتبى كه در وقت تحرير اين 
وقايع در نظر بود بوضوح نپيوست بنابرآن مرقوم نگشت و آنچه از السنه و افواه مسافران آگاه 

استماع مى افتد آنست كه تا غايت ايالت آن بقعه متبركه متعلق بسادات حسنى است اما در خطبه 
اول نام سلطان مصر مذكور ميگردد و در تحفة الملكيه مسطور است كه در ايام دولت سلطان 

محمد خدابنده ابو سليمان شهاب الدين احمد بن رمسه نزد سلطان محمد آمد و منظورنظر اعتبار 
گشته امارت قافله حاجيان بوى تفويض يافت و محمل سلطان را پيش از پادشاه مصر بعرفات برد و 
تنگجاتى كه بنام سلطان محمد زده بود خرج نمود و چون از آن سفر مراجعت فرمود سلطان زمام 

ايالت عراق عرب را بوى عنايت كرد و آنسيد عاليشان در اوقات حيات سلطان كما ينبغى بدان امر 
اشتغال داشت و بعد از فوت سلطان محمد بحله رفت و آن بلده را محكم گردانيد و امير شيخ 

حسن ايلكانى در زمانى كه در بغداد بر مسند جهانبانى نشست بحيله كه داشت آنجناب را گرفته 
بعز شهادت رسانيد و از سيد شهاب الدين احمد دو پسر ماند احمد و محمود احمد عقب نداشت و 

محمود ولدى داشت محمد نام و سيد محمد در سنه ثمان و ثمانمائه وفات يافت در وقتيكه 
زوجه اش حامله بود و از آن عفيفه پسرى تولد نمود موسوم بمحمود شد اما شرفاء مدينه طيبه از 

نسل ابو القاسم طاهر بن يحيى الساير بن حسن بن جعفر الحجة بن عبيد الّله االعرج بن حسين 
االصغر بن على زين العابدين ابن حسين بن امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السالم اند و اول 
كسى كه از ايشان در آن بقعه عاليشان عمارت كرد ابو احمد قاسم بن عبد الّله بن الطاهر بود و 

آنجناب در سنه اربع و مائه زمام امارت بدست آورد و چون فوت شد ولدش ابو هاشم قايم مقام 
گشت و ابو هاشم بصفت فضل و لطف طبع اتصاف داشت و اشعار فصاحت شعار بر صحيفه 

روزگار مينگاشت و بعد ازو پسرش ابو عماره حمزه كه بمهنا ملقب است فرمانفرما شد و بنابر آنكه 
 از احوال 
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خجسته مآل آن سادات صاحب سعادات از مؤلفات مورخان پسنديده صفات چيزى معلوم نمى شود 
و بمجرد تعداد اسامى جماعتى كه در آن بلده طيبه قدم بر مسند امارت نهاده اند اكتفا ميرود شهاب 

الدين حسين بن مهنا مالك و مهنا پسران حسين بن مهنا داود بن حسن بن ابو هاشم داود حسن بن 
طاهر بن مسلم بن عبد الّله بن طاهر كه در سنه ماتين وفات يافت حسين محيط ولد احمد بن حسين 
بن حمزة المهنا كه سيد عابد متورع بود و هفت ماه بامارت مدينه قيام نمود سبع بن مهنا بن سبع بن 
حمزة المهنا حسين و عبد الّله و قاسم اوالد مهناء االعرج ولد حسين بن حمزة المهنا هاشم و حماد 
پسران قاسم بن مهناء االعرج و اوالد هاشم را مورخان هواشميه خوانند و ذريه حماد را حماديه و 

از هواشميه شنجة بن هاشم و ابو سيد و حماد و عيسى الحرون و منيف اوالد شنجه و منصور بن 
حماد بن شنجه و عطية بن منصور بن محمد بن عطيه در مدينه طيبه نايب واهب العطيه بموهبت 

امارت اختصاص يافتند و از حماديه ابو فلتيه قاسم بن حماد و پسرانش عمير و يعمر و حماد و ثابت 
بن يعمر و هيبة بن حماد بن منصور بن حماد بن شنجه و پسرش سازع بدان عطيه سرافراز گشتند و 

اسامى باقى شرفاء آنخطه مكرمه از كتب تاريخ معلوم نشد الجرم مرقوم نگشت و العلم عند الّله 
 تعالى 

 ذكر مبادى احوال سالطين غور

مورخان سخندان در تحقيق احوال ملوك غور چنين غور كرده اند كه در آن اوقات كه فريدون در 
ميدان سرافرازى بر ضحاك تازى غالب گشت جمعى از اوالد ضحاك طالب مامنى شدند كه آن 

را مستحكم سازند و از دست برد سپاه فريدون محفوظ و مصون مانند بعد از جست وجوى و 
تك وپوى بجبال غور رسيدند و در آن موضع قالع حصين متين ساختند و چندگاه باستظهار آن 

رايت مقاومت با لشكر فريدون افراختند آخر االمر بين الجانبين صلح واقع شده اوالد ضحاك 
خراج بر گردن گرفتند و جنود فريدون دست تعرض از دامان عرض ايشان كوتاه كردند و در 
آنواليت ذريه ضحاك يكى بعد از ديگرى بر مسند ايالت مى نشست تا نوبت بسورى رسيد و 

سورى با سلطان محمود غزنوى معاصر بود و در وقتى كه سلطان محمود لشكر بغور كشيد سورى 
گرفتار شد و كشته گرديد و نبيره او از بيم سلطان بهندوستان شتافته چون فضاى سينه او از نور 



توحيد روشنى نداشت در يكى از بتخانهاى آن مملكت متوطن شد و او را پسرى بود سام نام و سام 
بعد از فوت پدر در سلك اهل اسالم انتظام يافته آغاز تجارت كرد و در اواخر ايام حيات با اهل و 

عيال در كشتى نشسته بخيال جبال غور در حركت آمد ناگاه باد مخالف بشدت هرچه تمامتر 
بجنبيد و غير از حسين بن سام تمام اصحاب سفينه را غريق گرداب فنا گردانيد و حسين بعد از سه 
شبانه روز كه برزبر تخته پاره رفيق ببرى بود بساحل نجات رسيد بشهر در رفت و برد كانچه بختفه 
چون شب درآمد عسسى او را دزد پنداشته بزندان برد و هفت سال در آن محبس مانده بعد از آن 

 حاكم شهر را مرضى عارض شد و باطالق زندانيان فرمان فرمود و حسين روى 
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بجانب غزنين آورده در اثناء راه بجمعى از قطّاع الطريق بازخورد و دزدان او را جوانى بلندباالى 
تنومند يافتند اسب و صالح داده مصحوب خويش گردانيدند اتفاقا در آنشب فوجى از سپاه سلطان 

ابراهيم غزنوى بسروقت آنجماعت رسيده همه را اسير ساخته و و دست و گردن بسته نزد سلطان 
ابراهيم بردند و از موقف غضب سلطان حكم بقتل دزدان صادر شد و در وقتى كه جالد چشم 

حسين را بربست فرياد از نهاد او برآمده گفت الهى ميدانم كه بر تو غلط روا نيست سبب چيست 
كه من بيگناه كشته ميشوم و اين سخن مؤثر افتاد جالد بوسيله يكى از نواب بعرض سلطان رسانيد 

آنگاه ابراهيم حسين را طلبيد و كيفيت حال پرسيد حسين سرگذشت خويش معروض داشته 
پادشاه بر وى ترحم فرمود و او را حاجب خويش ساخت و چون سلطان مسعود بن ابراهيم در 

غزنين بر سرير جهانبانى نشست حسين را بتفويض ايالت غور سرافراز ساخت و بعد از فوت حسين 
اوالدش نسبت بسلطان بهرام شاه كه بحسب ارث مالك غزنين گشته بود در مقام مخالفت آمدند و 
چند نوبت بين الجانبين جنگ روى نموده در كرت اخير پسران حسين عالء الدين و سام و سورى 

بهرام شاه را از غزنين بجانب هندوستان گريزانيدند و سورى در دار الملك محمود سبكتكين بر 
مسند حكومت برآمد و عالء الدين و سام بفيروز كوه غور مراجعت فرمودند در اثناء راه سام بعلت 
سرسام درگذشت و عالء الدين در حكومت غور مستقل گشت و مورخان از غوريان اول كسى را 

كه در سلك سالطين شمرده اند عالء الدين است و ملوك غور پنج نفر بودند و مدت شصت و 
 چهار سال سلطنت نمودند



 ذكر پادشاهى عالء الدين بن حسين 

زمره اى از مورخان گفته اند كه نام عالء الدين حسين است و طايفه اى بر آن رفته اند كه او را حسن 
 نام بوده و جدش نيز حسن نام داشته نه سام و فرقه اول اين بيت او را باستشهاد آورده اند كه بيت 

 گر غزنين را ز بيخ و بن بر نكنم 
 

 من خود نه حسين بن حسين حسنم 

   
 و طبقه ثانيه كه نامش را حسن عقيده كرده اند بيت مذكور را چنين خوانده اند كه مصراع 

 من خود نه حسن ابن حسين حسنم 

و جمعى كه نام جدش را سام پنداشته گفته اند كه عالء الدين در غور صاحب تاج و سرير گشت و 
بعد از آن باندك زمانى در زمستان كه بواسطه كثرت برف و باران خروج از جبال غور متعسر بلكه 
متعذر بود سلطان بهرامشاه از هندوستان با سپاه فراوان و فيالن گردون توان بغزنين شتافت و ميان او 

و سورى قتال واقع شده بهرامشاه غالب آمد و سورى را اسير كرده بر گاوى نشاند و گرد غزنين 
برآورده بقتل رساند و چون اينخبر بعالء الدين رسيد با سپاه موفور از شجعان غور بعزم انتقام در 

حركت آمد و روايتى آنكه قبل از وصول عالء الدين بغزنين بهرامشاه مرده بود و قول اصح آنكه 
بين الجانبين چند كرت مقاتله روى نمود و آخر االمر عالء الدين ظفر يافت و على كال التقديرين 

چون عالء الدين بغزنين درآمد بقتل و غارت و كندن و سوختن عمارت فرمان داد و غوريان هفت 
 شبانه روز در غزنين آتش بيداد برافروخته هركس از
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توابع غزنويه را يافتند بكشتند و عمارات آن پادشاهان نافذ فرمان را بسوختند و قبور آل سبكتكين 
را سواى قبر سلطان محمود شكافته آتش در ايشان زدند بنابراين جهة عالء الدين بجهان سوز 

ملقب شد و چون عالء الدين جهان سوز از لوازم انتقام فراغت يافت بساط عشرت ممهد ساخته 
بايوان بزم شتافت و در شب هشتم اقداح باده بيغش از كف ساقيان مهوش دركشيد و اين چند بيت 

 كه ثبت ميشود در سلك نظم منتظم گردانيد غزل 
 جهان داند كه من شاه جهانم 

 
 چراغ دوده عباسيانم 



 عالء الدين حسين بن حسينم 
 

 كه دايم باد ملك خاندانم 

 چو بر گلگون دولت برنشينم 
 

 يكى باشد زمين و آسمانم 

 همه عالم بگردم چون سكندر
 

 بهرشهرى دگر شاهى نشانم 

 در آن بودم كه از اوباش غزنين 
 

 چو رود نيل جوى خون برانم 

 و ليكن كنده پيرانند و طفالن 
 

 شفاعت ميكند بخت جوانم 

 ببخشيدم بديشان جان ايشان 
 

 كه بادا جانشان پيوند جانم 

و بعد از آن سپاه را از قتل و غارت منع كرده خون ساير غزنويان را بخشيد و جهة برادران خود    
سام و سورى تعزيت داشته عنان عزيمت بصوب غور معطوف گردانيد آنگاه لواء نخوت و غرور 

برافراخت و با على چترى موافقت نموده مخالفت سلطان سنجر را پيش نهاد همت ساخت و 
چنانچه در ضمن وقايع سلجوقيان مذكور شد و سلطان سنجر در صحراى هراةرود با ايشان قتال 

كرد و عالء الدين حسين گرفتار گشته مقيد گرديد و چون روزى چند در محبس اوقات گذرانيد 
نزد سلطان بوضوح انجاميد كه والى غور بجودت طبع وحدت ذهن اتصاف دارد بنابرآن رقم عفو 
بر جرايد جرايمش كشيد و او را نديم مجلس خاص و انيس بزم اختصاص گردانيده روزى طبقى 

 مملو از آللى شاه وار بوى بخشيد و عالء الدين بديهة اين رباعى نظم نموده بعرض رسانيد رباعى 
 بگرفت و نكشت شه مرا در صف كين 

 
 با آنكه بودم كشتنى از روى يقين 

 وانگه بطبق ميدهدم در ثمين 
 

 بخشايش و بخششم چنان كرد و چنين 

و در مجلس ديگر چشم عالء الدين بر خالى كه سلطان سنجر بر كف پاى خود داشت افتاد بعد از    
 استجازه آن را ببوسيد و اين رباعى در سلك نظم كشيد رباعى 

 ايخاك سم مركب تو افسر من 
 

 وى حلقه بندگى تو زيور من 

 تا خال كف پاى تو را بوسه زدم 
 

 اقبال همى بوسه زند بر سر من 

آنگاه سلطان سنجر عالء الدين جهان سوز را طبل و علم عنايت كرده بسلطنت واليت غور فرستاد    
منهاج سراج جوزجانى در طبقات ناصرى بقلم سخن دانى مرقوم گردانيده كه در آن اوان كه عالء 

الدين حسين جهانسوز در اردوى سلطان سنجر بسر ميبرد اشراف و اعيان غور برادرزاده عالء الدين 
ملك ناصر الدين محمد را بر تخت حكومت نشاندند و جمعى از اوباش مفسد و اشرار متمرد در 

هيجان غبار فتنه و فساد جسارت نموده خزاين جهان سوز را ببهانه علوفه و انعام از ناصر الدين 



ستاندند و چون عالء الدين از سلطان سنجر منشور سلطنت غور حاصل كرده متوجه تختگاه خود 
گشت و خبر وصول او بمقر سرير جهانبانى بتواتر پيوست بعضى از امرا و اعيان از اطاعت ناصر 

 الدين پشيمان شده كنيزكان حرم سراى عالء الدين را كه بتحت تصرف ناصر الدين 
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درآمده بودند بفريفتند تا در شبى كه ناصر الدين بر بستر استراحت بخواب رفته بود بالشى بر 
دهانش نهادند و اطراف و جوانب آن را بقوت فروگرفتند تا نقش انقطاع يافت و بعد از آنكه عالء 

الدين بفيروز كوه كه دار الملك او بود رسيد كرت ديگر لواء جهانگيرى مرتفع گردانيد و بالد 
باميان و زمين داور و بست و تولك و ساخر را بحيز تسخير كشيد آنگاه متوجه غرجستان گشته با 

ابراهيم شاه بن اردشير كه شاه آنواليت بود صلح كرد و دختر او خورملك را بحباله نكاح درآورد 
و چون از آن سفر مراجعت فرمود داعى حق را لبيك اجابت گفته در سنه احدى و خمسين و 

خمسمائه بملك آخرت انتقال نمود مدت سلطنتش بروايت روضة الصفا شش سال است و از سياق 
 كالم طبقات ناصرى خالف اينمعنى مستفاد ميشود و العلم عند الّله تعالى 

 ذكر ملك سيف الدين محمد بن عالء الدين جهان سوز

جمهور اعيان و اشراف غور بعد از عالء الدين پسرش سيف الدين را مالك تاج و نگين ساختند و 
دست بيعت بوى داده اعالم تفاخر و مباهات افراختند و ملك سيف الدين بحسن صورت و سيرت 

موصوف بود و با رعيت در كمال عدالت سلوك مينمود و در تقويت اركان شريعت مساعى 
جميله مبذول ميداشت و از غايت سخاوت حاصل بحر و كان را نابوده مى انگاشت با همه كس 

طريقه احسان بجاى مى آورد و در استرضاء خواطر دور و نزديك اهتمام مى كرد و از جمله اطوار 
پسنديده او يكى آنكه عم زادگان خود سلطان غياث الدين و معز الدين را كه پدرش بيجهة حبس 

فرموده بود از قيد غم نجات داد و آن دو برادر را مصاحب خود ساخته ابواب الطاف بر روى 
روزگار ايشان بگشاد اما زمان سلطنت ملك سيف الدين زود بنهايت انجاميد و در وقتى كه بجنك 

حشم غزان ميرفت شهيد گرديد سبب اين قضيه آنكه در آن اوان كه عالء الدين جهان سوز در 
دست سلطان سنجر اسير بود ملك ناصر الدين محمد كه داعيه سلطنت نمود سوار حرم ملك 

سيف الدين محمد را غصب كرده بدرمش كه در سلك سپهساالران غور انتظام داشت بخشيده 



بود و چون ملك سيف الدين مالك تاج و نگين شد آندست برنجن را در دست درمش ديده او را 
بقتل رسانيد و برادر درمش ابو العباس كينه سيف الدين را در سينه جاى داده در روزيكه ملك 

سيف الدين در برابر غزان صف قتال مى افراشت نيزه بر پهلويش زد و ملك از اسب افتاده لشكر 
غور منهزم گشتند و غزى بسر وقت ملك سيف الدين رسيده او را نشناخت و كمر پادشاهانه بر 

ميانش ديده دست در كمر ملك زد و خواست كه آنچه مطلوب اوست بدست آورد و چون بند 
كمر ديرتر باز شد غز كاردى بر كمربند او نهاده خواست كه آنرا ببرد و آن كارد بر شكم ملك 

 سيف الدين خورده بآن زخم درگذشت مدت سلطنتش يكسال و كسرى بود
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 ذكر سلطان غياث الدين ابو الفتح محمد بن سام 

پادشاه عالى مقام و خسرو جمشيد احتشام غياث الدين محمد بن سام از ساير سالطين غور بوفور 
اسباب حشمت و ازدياد موجبات عظمت امتياز داشت و با وجود بسطت مملكت و اشتغال بلوازم 

امر سلطنت همواره همت عالى نهمت باداء وظايف طاعات و عبادات ميگماشت در تقويت اركان 
شريعت غرا از خود بتقصير راضى نميگرديد و در تمشيت مهام ملت بيضا مراسم سعى و اجتهاد 

بتقديم ميرسانيد از عدل شاملش عامه رعايا بل كافه برايا در مهاد امن وامان آسوده بودند و از جود 
كاملش اصحاب فضل و كمال در ظالل فراغت و رفاهيت زندگانى مينمودند و سلطان غياث الدين 

محمد بن سام قبل از تكفل مهام فرق انام ملقب بشمس الدين بود و بعد از شهادت ملك سيف 
الدين در واليت غور نافذ فرمان شده باندك زمانى بالد زمين داور و قندهار و غزنين و خراسان و 
غرجستان را تسخير فرمود مسجد جامع هراة كه فى الواقع مهبط انواع فيوض و بركاتست از جمله 

ابنيه رفيعه آن پادشاه خجسته صفات است و سلطان غياث الدين در شهور سنه تسع و تسعين و 
خمسمائه در دار السلطنه هراة درگذشت و بگنبدى كه در بقعه مذكوره بهمين معنى ساخته بود 

 مدفون گشت زمان حياتش شصت سال بود و مدت سلطنتش چهل و سه سال 

گفتار در بيان بعضى از وقايع ايام سلطنت سلطان غياث الدين و ذكر كيفيت جهانگيرى آن پادشاه 
 عدالت آئين 



مورخان فضيلت اقتباس آورده اند كه چون ابو العباس ملك سيف الدين محمد را زخم زده بغور 
بازگشت باتفاق اشراف و اعيان آنواليت سلطان غياث الدين را بر تخت سلطنت نشاند و باستقالل 
در سرانجام امور ملك و مال دخل نموده از سلطان چندان حسابى برنمى داشت بنابرآن آن پادشاه 
عاليشان همت بر دفع او مقصور گردانيد و يكى از غالمان ترك را گفت كه چون فردا ابو العباس 
پيش ما آيد هرگاه كه برادرم شهاب الدين دست بر سر نهد تو گردنش را از بار سر سبك گردان 

و در روز ديگر چون ابو العباس در غايت غفلت و غرور بپايه سرير سلطنت مصر رسيد سلطان او را 
بسخن مشغول داشته در آن اثنا سلطان شهاب الدين غورى دست بر سر نهاد و فى الحال آن ترك 

بيكضرب شمشير سرش را از بدن دور انداخت بعد از آن سلطان غياث الدين محمد در واليت 
غور بنفاذ فرمان اتصاف يافت و چون اينخبر بعمش ملك فخر الدين مسعود كه حاكم باميان بود 
رسيد از والى هراة و حاكم بلخ استمداد كرده قصد نمود كه مملكت غور را از تصرف برادرزاده 

بيرون آورد و آن دو سردار از موضع خويش بجانب غور در حركت آمده ملك فخر الدين 
مسعود نيز از عقب متوجه گشت و سلطان لشكرى بمقابله و مقاتله ايشان نامزد كرده لشكر غور 

 بظفر و نصرت اختصاص يافتند و سر پسر قماج كه حاكم بلخ بود نزد سلطان غياث الدين آوردند
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و سلطان آن سر را باستقبال فخر الدين مسعود فرستاد و ملك از يورش خود پشيمان شد و عزم 
مراجعت فرمود در آن اثنا افواج سپاه غور در رسيده ملك را احاطه كردند و متعاقب سلطان غياث 
الدين با برادر خود سلطان شهاب الدين بسپاه خويش ملحق گشته چون عم بزرگوار را گرفتار ديد 

پياده شده پيش رفت و ركابش را ببوسيد و گفت خداوند را بلشكرگاه بايد آمد و فخر الدين طوعا 
او كرها بمعسكر برادرزاده رفته سلطان غياث الدين او را بر تخت سلطنت نشاند و دست بر كمر 

زده در جرگه نوكران بايستاد و ملك فخر الدين از غايت انفعال سراسيمه شده سلطان غياث الدين 
را سخنان درشت گفت و از تخت برخواست و بر زبان آورد كه شما با من تمسخر مى كنيد و 

سلطان غياث الدين معذرت نموده او را بجانب باميان گسيل كرد و يكمنزل مشايعت فرمود بعد از 
آن سلطان واليت گرمسير و زمين داور را مسخر ساخت آنگاه ببادغيس شتافته رايت استيال در آن 

جلگاه برافراخت و در شهور سنه تسع و ستين و خمسمائه غزنين را بتحت تصرف درآورده 
حكومت آن واليت را ببرادر خود سلطان شهاب الدين مسلم داشت و در سنه احدى و سبعين و 



خمس مائه با لشكر بسيار علم توجه بجانب دار الملك هراة برافراشت بهاء الدين طغرل كه يكى از 
غالمان سنجرى بود و در آن وقت در هراة حكومت مينمود دانست كه با سلطان غياث الدين 

مقاتله نمى تواند كرد الجرم گريخته روى بدرگاه خوارزم شاه آورد و سلطان هراة را متصرف 
گشته در سنه ثلث و سبعين و خمسمائه فوشنج را نيز فتح نمود و برين قياس اساس دولت سلطان 

غياث الدين روزبروز مرتفع تر بود تا در سنه سبع و تسعين و خمسمائه لشكر بشاد باخ نيشابور كشيد 
و حاكم آنخطه عليشاه بن تكش خان در شهر متحصن گرديد و سلطان غياث الدين بحسب اتفاق 

در برابر برجى كه مسكن عليشاه بود رسيده با بعضى از نزديكان گفت كه ازين برج بسنك منجنيق 
رخنه ميتوان كرد و از اثر دولت او فى الحال آن مقدار ديوار كه مشاراليه گشته بود فرود آمده 
شهر مسخر گشت در تاريخ گزيده مسطور است كه چون سلطان غياث الدين بنيشابور درآمد 

عليشاه بن تكش خان را دست بسته پيش او آوردند و دايه سلطان اين معنى را مالحظه نموده او را 
فرمود تا اشارت كرد كه دست عليشاه را بگشادند و او را در پهلوى خود بر تخت نشانده درباره 
وى اصناف و الطاف مبذول داشت و رخصت داد كه بخوارزم رود و سلطان غياث الدين ضياء 

الدين نامى را از خواص خويش بحكومت نيشابور نصب نموده سال ديگر لشكر بمرو كشيد و آن 
دو بلده را نيز مسخر گردانيد و چون فرمان سلطان غياث الدين در تمامت مملكت خراسان سمت 

نفاذ پذيرفت فى سنه تسع و خمسمائه بحكم پادشاهى كه ملك او زوال نپذيرد راه سفر آخرت 
 پيش گرفت نظم 

 دو در دارد اين باغ آراسته 
 

 درو پند از هردو برخواسته 

 دراى از در باغ و بنگر تمام 
 

 زديگر در باغ بيرون خرام 

از جمله شعرا مباركشاه غورى كه مدخل منظوم در علم نجوم از جمله نتايج طبع اوست معاصر    
 سلطان غياث الدين بود و در مدح او اشعار بالغت آثار نظم مينمود و شمس الملك 
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عبد الجبار گيالنى و ظهير الملك عبد الّله سنجرى در سلك وزراء سلطان غياث الدين انتظام 
 داشتند و همواره همت بر ترفيه حال سپاهى و رعيت ميگماشتند

 ذكر سلطان شهاب الدين ابو المظفر بن سام 



برادر اعيانى سلطان غياث الدين بود و مادر ايشان در سلك بنات بدر الدين گيالنى انتظام داشت و 
شهاب الدين در زمان سلطنت معز الدين لقب يافت و در شهور سنه تسع و ستين و خمسمائه بنيابت 

برادر بر سرير ايالت غزنين صعود نمود و در سنه احدى و سبعين و خمسمائه لشگر بهندوستان 
كشيده ملتان را مسخر گردانيد و بعد از آن بتدريج سپاه بديار هند ميبرد و بالد و قالع ميگرفت تا 
دهلى را كه دار الملك آنوالياتست بحيز تسخير آورد و يكى از غالمان خود را كه قطب الدين 
ايبك نام داشت در آن مملكت قائم مقام ساخته علم عزيمت بصوب خراسان برافراخت و چون 

بميان طوس و سرخس رسيد خبر فوت برادر شنيده متوجه بادغيس گرديد و در آن مقام بمراسم 
تعزيت پرداخته بالد خراسان را بر اقرباء خود قسمت نمود برين نهج كه تخت فيروزكوه را بعمزاده 
خويش ملك ضياء الدين كه داماد سلطان غياث الدين بود ارزانى داشت و زمام ايالت بست و فراه 

و اسفزار را در كف كفايت سلطان غياث الدين نهاد و رياست هراة را بخواهر زاده خود ناصر 
الدين غازى داد و بنفس نفيس بغزنين بازگشته جنود آن حدود را فراهم آورد و بعزم رزم سلطان 

محمد خوارزمشاه در حركت آمده از معركه سلطان محمد انهزام يافت و بعد از وصول بفيروز 
كوه يا غزنين على اختالف الروايتين از نزد سلطان محمد رسولى به پيش سلطان شهاب الدين آمده 
پيغام آورد كه برهمكنان روشنست كه غبار وحشت و نقار نخست از آن جانب ارتفاع يافته الجرم 

برطبق كلمه البادى اظلم آنجناب را صورت انهزام روى نمود اكنون بايد كه در مقام موافقت 
ثابت قدم بوده ديگر وادى مخالفت نه پيمايند و سلطان شهاب الدين سخنان مناسب در جواب گفته 

بين الجانبين قواعد مصالحه تاكيد يافت و بعد از آن سلطان شهاب الدين فرمان فرمود كه لشگر 
غور و غزنين باستعداد سفر سه ساله تركستان مشغولى نمايند و در آن اثناء شنود كه طايفه از 

ساكنان كوه جود سالك طريق عصيان گشته اند و دفع ايشان را اهم و اولى دانسته بدانطرف شتافته 
و بسيارى از دشمنان را بتيغ انتقام گذرانيد و در وقت مراجعت بمنزل دمنك بزخم خنجر يكى از 

 فدائيان مالحده شهادت يافت نظم 

 شهادت ملك بحر و بر معز الدين 
 

 كز ابتداء جهان مثل او نيامد يك 

 سيوم ز غره شعبان بسال ششصد و دو
  



فتاده در ره غزنين بمنزل دمنك و شمس الملك عبد الجبار گيالنى و مؤيد الملك محمد بن عبد 
الّله سنجرى بوزارت سلطان معز الدين قيام مينمودند و ابواب كاردانى بر روى مالزمان استان 

 سلطنت و جهانبانى ميگشودند
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 ذكر سلطان غياث الدين محمود بن سلطان غياث الدين محمد

چون خبر شهادت سلطان شهاب الدين بمملكت غور رسيد امراء اعيان سر بر خط فرمان 
برادرزاده اش سلطان محمود نهادند و او بفيروزكوه رفته بتمهيد بساط معدلت قيام نمود امراء 

اطراف مانند حاكم غزنين تاج الدين يلدز و والى دهلى قطب الدين ايبك رسل و رسايل بدرگاه 
سلطان محمود فرستاده اظهار اطاعت و انقياد كردند و سلطان محمود شيوه ستوده پدر و برادر خود 

را مرعى داشته عمارت مسجد جامع هراة را كه ناتمام مانده بود باتمام رسانيد و در ايام دولت او 
عليشاه بن تكش از برادر خود سلطان محمد خوارزم شاه گريخته بفيروزكوه رفت و سلطان محمد 

عهدنامه را كه سلطان شهاب الدين پيش او فرستاده بود مبنى بر آنكه با دوست او دوست و با 
دشمن او دشمن باشد نزد سلطان محمود ارسال كرد و پيغام داد كه عليشاه با وجود نسبت اخوت 
دشمن منست بايد كه بموجب اين معاهده او را مقيد گردانيد بنابرآن سلطان غياث الدين محمود 
عليشاه را بند كرد و طايفه از مردم عراق و خراسان كه از غايت خصوصيت در فيروزكوه همراه 

عليشاه بودند بسلطان محمود پيغام نمودند كه على شاه و ما كه اتباع اوئيم پناه باين درگاه آورده ايم 
و آزار زينهارى در مذهب اهل مروت جايز نيست اگر پادشاه عليشاه را مطلق العنان نگرداند از ما 

امرى صدور خواهد يافت كه تدارك پذير نباشد و چون اراده ازلى متعلق بقتل سلطان محمود شده 
بود اين سخنان در وى تأثير ننمود و آنقوم موضع خواب او را معلوم كرده در شب سه شنبه سيوم 
ماه صفر سنه سبع و ستمائه بسان دزدان ببام قصر سلطان برآمدند و او را كشته بازگشتند و صباح 

خدام بارگاه سلطنت سلطان غياث الدين محمود را كشته يافته نخست او را در همان قصر دفن 
كردند و بعد از آن جسدش را بهراة برده در كازر گاه مدفون ساختند در روضة الصفا مسطور 

است كه بعد از شهادت غياث الدين محمود امراء غور و سرهنگان ترك باتفاق پسر بزرگترش 
بهاء الدين سام را كه چهارده ساله بود بر تخت سلطنت نشاندند و بدستور معهود عليشاه را مقيد 



نگاه داشته بعضى از اهل فتنه را كشتند و چون اتباع عليشاه مشاهده نمودند كه قتل سلطان محمود 
ايشان را نفعى نرسانيد تدبيرى انديشيدند و جمعى را در صندوقها نشانده خواستند كه بشهر 

درآورند و خروج نموده عليشاه را خالص سازند و هم از ميان ايشان شخصى امراء غور را برين 
حادثه اطالع داده آنجماعت طايفه از شجعان را فرستادند تا آن صناديق را بر در دروازه بگرفتند و 

از اصحاب غدر چهل و پنج تن بدست افتاده هريك بنوعى بقتل رسيدند و چون سه ماه از 
حكومت سام بگذشت اتسز بن عالء الدين جهان سوز كه مالزمت خوارزم شاه مينمود از خوارزم با 

لشگرى جويان رزم متوجه فيروزه كوه گشت و غوريان بنابر جذب خواطر سپاه خوارزم عليشاه را 
از محبس بيرون آوردند و اطراف شهر را مضبوط كردند اما هيچ فايده بر آن ترتب نيافت و در 

 جمعه منتصف 
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جمادى االولى سنه سبع و ستمائه خوارزميان فيروزه كوه را بگرفتند و بهاء الدين سام با برادر و 
مادر تابوت پدر را همراه گرفته جانب هراة روان شد و عليشاه روى براه غزنين نهاد و داروغه هراة 

سام و برادرش را بخوارزم فرستاد و آن دو ملك زاده را خوارزميان در وقت خروج چنگيز خان در 
آب انداختند اما اتسز بن عالء الدين جهان سوز مدت چهار سال از قبل سلطان محمد خوارزمشاه 

در فيروزه كوه حاكم بود و در اواخر ايام حيات ميان او و تاج الدين يلدز نايره خالف اشتعال يافته 
مهم بجنك و جدال سرايت كرد و اتسز در معركه كشته گشته ديگر هيچكس از آن طبقه 

 بحكومت نرسيد

 ذكر ملوك باميان 

اول اين طبقه ملك فخر الدين مسعود است كه عم سلطان غياث الدين محمد بن سام بود و او 
مدتى مديد بامر حكومت باميان و حدود طخارستان قيام مينمود و سه پسر شايسته داشت شمس 

 الدين محمد و تاج الدين زنگى و حسام الدين على 

ملك شمس الدين محمد بن فخر الدين مسعود قايم مقام پدر بود و سلطان غياث الدين پيوسته 
 درباره او الطاف ميفرمود



بهاء الدين سام بن شمس الدين محمد بعد از فوت پدر افسر حكومت بر سر نهاد و او پادشاه فاضل 
عادل عالم پرور بود و پيوسته با اهل فضل و دانش مصاحبت مينمود و افضل المتاخرين امام فخر 

الدين الرازى رساله بهائيه بنام آن پادشاه عالى مقام در سلك تحرير كشيد و بهاء الدين بعد از 
شهادت سلطان شهاب الدين بنوزده روز متوجه عالم آخرت گرديد مدت حكومتش چهارده سال 

امتداد داشت از اهل علم و تقوى قاضى تاج الدين زوزنى با بهاء الدين سام معاصر بود و او در 
 باميان بمواعظ خاليق مشغولى مينمود و بر سر منبر زبان بتوصيف بهاء الدين سام ميگشود

ملك جالل الدين على بن بهاء الدين سام پس از انتقال پدر از دار مالل مدت هفت سال در باميان 
بدولت و اقبال گذرانيد و در آن سال كه سلطان محمد خوارزم شاه در ماوراء النهر بود بيك ناگاه 

بجانب باميان ايلغار كرده بى خبر بسر جالل الدين على رسيد و او را بتيغ تيز گذرانيده قلمروشرا 
 مضبوط گردانيد

 ذكر بعضى از غالمان سالطين غور كه بمرتبه پادشاهى فايض شدند

ارباب اخبار آورده اند كه سلطان شهاب الدين محمد بن سام بخريدن غالمان ترك و تربيت كردن 
ايشان شعفى تمام داشت و بنابر آنكه او را بغير از يك دختر فرزندى نبود روزى يكى از مقربان 
جرات نموده معروض گردانيد كه چه بودى سلطان را بخشنده بى منت پسران عنايت فرمودى تا 

 بعد از حلول واقعه ناگزير صاحب افسر و سرير
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گشتندى سلطان جوابداد كه اگرچه پادشاهان را چند فرزند معدود مى باشد مرا چندين هزار فرزند 
است كه بعد از فوت من ممالك را بنام من نگاه خواهند داشت و عاقبت چنان شد كه بر لفظ 

مبارك آن پادشاه عالى جاه گذشته بود و يكى از جمله غالمان سلطان شهاب الدين كه مالك تاج 
و نگين گشت تاج الدين يلدز است و سلطان شهاب الدين او را در صغر سن خريد و چون آثار 

اقبال از ناصيه احوال او اليح گرديد حكومت بالد كرمان و شيروان كه در حدود آب سند است 
باو ارزانى داشت و پس از شهادت سلطان شهاب الدين و رسيدن نعش او بغزنين عالء الدين محمد 

و جالل الدين على ابناء سلطان بهاء الدين سام بنابر استدعاء امراء و اعيان از باميان بدان بلده 



خراميدند و خزاين سلطان معز الدين را متصرف شده عالء الدين محمد كه برادر بزرگتر بود بر 
تخت سلطنت سلطان محمد صعود نمود و متروكات سلطان شهاب الدين ميان برادران تقسيم يافت 

در طبقات ناصرى مذكور است كه جالل الدين على دويست و پنجاه شتر زر و جوهر و اوانى 
مرصعه و ديگر نفايس متنوعه بار كرده بباميان برد القصه چون روزى چند از حكومت ملك عالء 
الدين محمد درگذشت مؤيد الملك وزير باتفاق طايفه از امراء ترك بمتابعت ملك عالء الدين 

داده عريضه نزد تاج الدين يلدز فرستادند و اظهار اطاعت و انقياد كرده استدعاء حضور نمودند و 
يلدز با سپاه موفور متوجه تختگاه سلطان مغفور گشته ملك عالء الدين محمد او را استقبال فرمود 

و بعد از وقوع قتال با طايفه از امرا و اقربا گرفتار شد و تاج الدين طريق مروت مسلوك داشته 
تمامى آنجماعت را اجازت داده تا بباميان رفتند و بغزنين درآمده مالك تاج و نگين گشت و چون 

عالء الدين محمد در باميان ببرادر پيوست ملك جالل الدين على با جمعى كثير از شيران بيشه 
يكدلى عزم رزم يلدز جزم كرده روى بغزنين آورد و تاب مقاومت آن سپاه نياورده بكرمان رفت و 

جالل الدين على كرت ديگر سلطنت دار الملك محمود سبكتكين را بعالء الدين محمد گذاشته 
رايت مراجعت بصوب باميان برافراشت و عالء الدين طايفه از امراء غور را باستيصال تاج الدين 
مأمور گردانيده يلدز يكى از اركان دولت خود را باستيصال فرستاد و ايلغار كرده بيكناگاه بسر 
وقت غوريان رسيد و جمعى كثير از ايشان را بتيغ كين بگذرانيد و چون تاج الدين بشارت فتح 

استماع نمود با بقيه لشكر ظفرقرين بظاهر غزنين شتافت و عالء الدين متحصن شده مدت محاصره 
چهار ماه امتداد يافت بعد از آن كرت ديگر جالل الدين على بمدد برادر متوجه گشت و تاج 

الدين يلدز سر راه بر وى گرفت و جالل الدين على مغلوب شده بدست يكى از لشكريان يلدز 
افتاد و يلدز او را بپاى حصار غزنين برده عالء الدين چون حال بر آن منوال ديد امان طلبيده بيرون 
آمد و تاج الدين يلدز روزى چند برادران را محبوس داشته آخر االمر رخصت داد تا بباميان رفتند 

آنگاه تاج الدين باستقالل متصدى سرانجام مهام ملك و مال شده طريقه عدل و انصاف پيش 
گرفت و پس از چندگاه ميان او و حاكم دهلى قطب الدين ايبك در حدود پنجاب آتش محاربه 

التهاب يافت و نسيم ظفر بر پرچم علم قطب الدين وزيده تاج الدين بجانب كرمان گريخت و 
 ايبك مدت چهل روز
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در غزنين بعيش و طرب گذرانيده از راه سنك سوراخ بهندوستان بازگشت و ماهچه رايت يلدز 
بار ديگر از افق دار الملك غزنين طالع شده بتدارك اختالل احوال ملك و مال اشتغال نمود آنگاه 
لشكر بسيستان كشيد و ميان او و ملك سيستان تاج الدين حرب صلح بوقوع انجاميد و يلدز بجانب 

غزنين مراجعت كرده در اثناء راه ملك نصير الدين حسين ميرشكار سلوك طريق خالف آشكار 
ساخت و بين الجانبين غبار پيكار ارتفاع يافته ملك نصير الدين بطرف خوارزم گريخت و بعد از 

مدتى بغزنين بازآمده بدست نياز در دامن لطف و مرحمت يلدز آويخت و تاج الدين رقم عفو بر 
جريده جريمه او كشيد و مقارن آن حال سلطان محمد خوارزم شاه از طرف طخارستان بجانب 

غزنين ايلغار كرده مغافصة بحدود آن مملكت درآمد و تاج الدين از مقاومت عاجز گشته از راه 
سنك سوراخ متوجه هندوستان شد و در آن سفر امراء ترك متفق شده نصير الدين حسين را با 
مؤيد الملك وزير بقتل رسانيدند و تاج الدين يلدز در سنه اثنى عشر و ستمائه در نواحى بهار با 

سلطان شمس الدين التمش كه در آنوقت فرمانفرماى دهلى بود جنگ صعب روى نمود و كوكب 
دولت يلدز بمغرب فنا غروب كرده گرفتار گشت و سلطان شمس الدين او را بخطه بداون ارسال 

داشت و آنجا روز حياتش بشام ممات تبديل يافت مدت سلطنت ملك يلدز نه سال بود و او دو 
دختر داشت يكى بحباله نكاح قطب الدين ايبك بسر ميبرد و ديگرى در سلك ازدواج ناصر الدين 

قباچه و قطب الدين ايبك در وقتى كه در صغر سن بود تاجرى او را از تركستان به نيشابور برده 
بقاضى فخر الدين عبد العزيز كوفى فروخت و ايبك در خدمت اوالد قاضى قرآن خوان شده بعد 

از آن بآموختن آداب فروسيت و تيراندازى اشتغال نموده در آن فن مهارت پيدا كرد آنگاه 
بازرگانى او را از قاضى خريده بغزنين برد و بسلطان شهاب الدين فروخت و سلطان ايبك را 

باوصاف نيك موصوف ديده متوجه تربيتش گشت و نخست او را ميرآخور ساخت و چون دهلى 
بحيز تسخير شهاب الدين درآمد حكومت آن مملكت را بوى تفويض نمود و ايبك در هندوستان 

علم اقتدار افراخته در شهور سنه تسعين و خمسمائه كه سلطان متوجه غزو بنارس بود او را با عز 
الدين حسين خرميل مقدمه لشكر گردانيد و ايبك بيكناگاه براى آن مملكت كه جيچند نام داشت 
رسيده بضرب تيغ و سنان او را منهزم ساخت و در شهور سنه ثلث و تسعين و خمسمائه كرت ديگر 

لواء جهاد افراخته بطرف نهرواله شتافت و بر راى آن واليت نيز ظفر يافت و بعد از فوت شهاب 
الدين نيز در كشور هند غزوات كرد و از جانب مشرق تا حدود يارچين بتحت تصرف درآورد 

چنانچه سابقا مسطور شد در زمان حكومت تاج الدين يلدز بر غزنين نيز مستولى شد و چهل روز 



در آن بلده بعيش و نشاط گذرانيده از سر ايالت آن درگذشت و سالما غانما بدهلى مراجعت 
نموده در شهور سنه سبع و ستمائه در ميدان چوكان بازى از اسب درافتاد و نقد بقا بباد فنا داد و 

سلطان قطب الدين در شجاعت و سخاوت مانند رستم و حاتم ضرب المثل بوده مدت بيست سال 
در هندوستان سلطنت نمود و از آن جمله چهارده سال خطبه بنام خود خواند كتاب تاج المآثر در 

 ذكر احوال و
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آثار آن شهريار كامكار اشتمال دارد و چون در وقت تحرير اين جزو آن كتاب در نظر اين ذره 
 احقر نبود در تفصيل آن حاالت شروع ننمود

آرامشاه بن قطب الدين ايبك بعد از فوت پدر باتفاق امراء دهلى بر تخت سلطنت نشست اما بسبب 
عدم قابليت او را بر مسند دولت آرامش ميسر نشد و امراء آرامشاه را شايسته سرير جهانبانى نديده 
كس نزد سلطان شمس الدين التمش فرستادند و او را بدهلى طلبيده پادشاه ساختند و ممالك هند 

در آن ايام بچهار قسم انقسام يافت دار الملك دهلى تعلق بشمس الدين التمش گرفت و در اوچهه 
و ملتان فرمان ناصر الدين قباچه سمت نفاذ پذيرفت و لكهنوتى را ملوك خلج بحيطه ضبط 

 درآوردند و الهور و توابع را گماشتگان تاج الدين يلدز تسخير كردند

ملك ناصر الدين قباچه ايضا در سلك مماليك زرخريد سلطان شهاب الدين منتظم بود و فراست 
تمام و كياست ماال كالم داشت تدبير امور شهريارى و قواعد ملك دارى نيكو ميدانست و بامر 

لشكركشى و دشمن كشى كما ينبغى قيام ميتوانست و او بعد از فوت سلطان شهاب الدين در اوچهه 
و ملتان استقالل يافته بعضى از قصبات سواحل سند نيز بتصرف او درآمد و در سنه احدى و 

عشرين و ستمائه يكى از امراء چنگيز خان با سپاه فراوان متوجه تسخير ملتان شد و چون ناصر 
الدين را تاب مقاومت آن لشكر نبود در شهر تحصن نمود و مغوالن مدت چهل روز ملتان را 

محاصره كرده چون فتح ميسر نشد لواء مراجعت افراختند و در آخر سنه ثلث و عشرين و ستمائه 
ملكخان خلجى و اتباع او بر بالد سيستان مستولى شدند و ملك ناصر الدين متوجه دفع شر 

آنجماعت گشته بين الجانبين حربى صعب وقوع يافت ملكخان بقتل رسيده سپاهش سر خويش 
گرفتند و راه گريز در پيش و چون آفتاب اقبال ملك ناصر الدين قباچه بسر حد زوال رسيد سلطان 



شمس الدين التمش فى سنه اربع و عشرين و ستمائه لشكر باوچهه كشيد و ناصر الدين فرار بر قرار 
اختيار كرده بقلعه بكهر شتافت و سلطان وزير خود نظام الملك محمد بن ابى سعيد را بمحاصره 

اوچهه تعيين فرموده خود بدهلى مراجعت نمود و نظام الملك در روز سه شنبه ششم جمادى 
االولى سنه خمس عشرين و ستمائه اوچهه را بصلح گرفته متوجه قلعه بكهر شد و ناصر الدين از 

آنجا نيز عزم گريز كرده در كشتى نشست و چون سفينه بميان دريا رسيد غريق بحر فنا گرديد 
 مدت سلطنتش بيست و دو سال بود

 ذكر ابتداء حال محمد بختيار كه اول ملوك خلج است 

در طبقات ناصرى مرقوم خامه سخنورى گشته كه در زمان سلطان معز الدين از خلج غور جوانى 
بود در غايت شجاعت و پهلوانى اما بكراهت هيأت اتصاف داشت و چون بر پاى ايستاده دستها 
فروميگذاشت دستش از سر زانو مقدار يكدست درميگذشت و اين شخص موسوم بود بمحمد 

بختيار و او بهوس اعتبار و اختيار بدرگاه سلطان شهاب الدين رفته عارض لشكر جهة غرابت منظر 
 علوفه او را كمتر مقرر گردانيد و محمد بختيار از غزنين 
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بدهلى شتافته در ديوان سلطان قطب الدين نيز مهمى نتوانست ساخت بنابرآن از آنجا بطرف بداون 
خراميد و حاكم آنواليت هزبر الدين حسن او را بنوكرى قبول نموده براى سرانجام مهمى باوده 

فرستاده محمد بختيار در آنديار مال بسيار حاصل كرده اسباب حرب و ادوات طعن و ضرب بهم 
رسانيد و حدود آن واليت را تاخته آثار شجاعت و مردانگى ظاهر گردانيد وصيت شجاعت و 
سخاوت او بر السنه و افواه داير گشته شمه ازين معنى بعرض قطب الدين ايبك رسيد و جهة او 
تشريف و خلعت فرستاد و محمد بختيار بآن التفات استظهار تمام پيدا كرده مملكت بهار را از 

صرصر تاراج مانند باغ و بستان در موسم خزان بى برك و برگردانيد و غنيمت بسيار بچنك آورده 
نزد قطب الدين ايبك برد و قطب الدين آيبك او را برتبت تربيت سرافراز ساخته در آن امر بمرتبه 

مبالغه فرمود كه امرا و اركان دولت را بر حال محمد بختيار رشك آمده و قاصد جان او گشته 
بعرض ايبك رسانيدند كه محمد بختيار داعيه دارد كه در نظر پادشاه با فيل جنگ كند و قطب 

الدين نخست از هالك محمد انديشيده عاقبت بنابر مبالغه مقربان بآن امر همداستان شد و فرمود تا 



فيل سفيد را كه مست گشته بود بميدان آوردند و محمد بختيار بجنك پيل توجه كرده چون 
نزديك بوى رسيد بقوت هرچه تمامتر گرزى بر خرطومش زد و فيل از آن ضربت مضطرب شده 
روى بگريز آورد و قطب الدين بتجديد همت بر رعايت محمد بختيار گماشته همدران مجلس از 

نقد و ملبوس آنمقدار باو بخشيد كه شرح آن بر زبان قلم تيسيرپذير نيست و فرمان فرمود كه 
هريك از امرا فراخور حال درباره محمد بختيار لوازم انعام و احسان بجاى آوردند و محمد بختيار 

از غايت علو همت هرچه در آنروز باو دادند بر حاضران تقسيم نموده بلكه چيزى ديگر بر آن 
اضافه فرمود و خلعت پادشاهانه پوشيده سرخ روى و دوست كام بمنزل خويش بازگشت و بعد از 

  مسخر گردانيد»1 «آن بشرقى واليت بهار لشكر كشيد و مملكت راى لكهمير را

گفتار در بيان شمه اى از مآل حال راى لكهمير و درآوردن محمد بختيار مملكت او را در حيز 
 تسخير

مورخان دانش پذير بخامه پاكيزه تحرير بر صحايف اوراق نگاشته اند كه در هندوستان بر شرقى 
واليت بهار مملكتى است بغايت عريض و بسيط كه دار الملك آنرا نوهب گويند و يكى از 

ملوك هند در آن سرزمين مالك تاج و نگين بود و آن ملك منكوحه عاقله بافطنت داشت و 
آنعورت از آن راى حامله گشته ناگاه شوهرش فوت شد و چون ازو فرزندى نماند امرا و اركان 

 دولت تاج پادشاهى را بر شكمش نهاده بدستور معهود

______________________________ 
 ) صاحب تاريخ فرشته بجاى راى لكهمير راجه لكهمن نگاشته حرره محمد تقى التسترى 1(
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مهام ملك را سرانجام مى نمودند و چون آن ضعيفه احساس الم وضع حمل كرد منجمان و 
برهمنان را احضار فرمود و از ساعت سعد و نحوست زمان تولد لوازم تفتيش بجاى آورد و 

آنجماعت بعد از نظر در زايجه طالع وقت بعرض رسانيدند كه اگر اين فرزند درين ساعت متولد 
شود ظاهرا در شقاوت و ادبار روزگار خواهد گذرانيد و اگر پس از انقضاء دو ساعت تولد نمايد 
بمرتبه سلطنت رسد و مدتى مديد بر مسند اقبال متمكن گردد و او چون اين سخن شنيد فرمود تا 



هردو پايش را برهم بسته او را تا زمان دخول آنساعت سرنگون آويختند آنگاه بازكردند تا آن 
فرزند كه مشهور است براى لكهمير در وجود آمد و همان لحظه آن ضعيفه وفات يافت چند قابله 

مشفقه متعهد تربيت راى لكهمير گشتند و چون بسن رشد و تميز رسيد تمامى اشراف كمر 
بخدمتش بستند و او مدت هشتاد سال در كمال دولت و اقبال اوقات گذرانيده هرگز بر هيچكس 

تجويز ظلم و جور نفرمود و چندان سخاوت داشت كه انعامش از يك لك كمتر نبود روايت 
است كه چون محمد بختيار مملكت بهار و لكهنوتى را فتح نمود و ذكر تهور و مردانگى او در آن 

ديار اشتهار يافت جمعى از حكما و براهمه بخدمت راى لكهمير شتافتند و معروض داشتند كه ما 
را از كتب سلف چنان معلوم شده كه اين مملكت در تحت تصرف اتراك در خواهد آمد و حاال 
محمد بختيار در بهار علم اقتدار افراخته و يمكن كه سال ديگر بدينجانب توجه نمايد راى صواب 
آنست كه راى با ما موافقت فرمايد تا از نودهيا كوچ كرده در بعضى از قالع سپهر ارتفاع متحصن 

شويم راى لكهمير پرسيد كه شخصى را كه برين بالد استيال خواهد يافت هيچ عالمتى هست 
گفتند كه يكى از عالمات او آنست كه چون راست بايستد و دستها فروگذارد هردو دست او از 
سر زانويش بگذرد چنانچه انگشتانش بساق پاى او رسد راى گفت پس صواب چنان مينمايد كه 

جاسوسى ببهار فرستيم تا تفحص حليه و حال محمد بختيار نمايد اگر اين عالمت را در ذات او 
مشاهده كند بنابر اقتضاء راى شما بهرطرف كه مصلحت باشد توجه نمائيم آنگاه جهة تحقيق 

اينمعنى منهى بجانب بهار ارسال داشتند و چون آن شخص بازآمد و كيفيت هيأت محمد بختيار را 
چنانچه واقع بود تقرير نمود اكثر منجمان نودهيا متفرق گشتند و راى لكهمير همانجا توقف كرد و 

سال ديگر محمد بختيار با سپاه جرار بدانجانب ايلغار كرد و همچنان تند راند كه بى از آنكه در 
نودهيا خبر توجه او اشتهار يابد در وقتى كه پيش راى لكهمير طعام نهاده بودند بدر قصرش رسيد 

و راى پاى برهنه از در ديگر بگريخت و آن مملكت معموره بتصرف محمد بختيار درآمد و 
خزاينى كه در مدت هشتاد سال مجتمع گشته بود بدستش افتاد و راى لكهمير ببالد جكناتهه رفته 
در آن ايام اوقات حياتش بنهايت انجاميد و محمد بختيار نودهيا را ويران كرده در يكى از مداين 

لكهنوتى كه در سرحد تبت بود رحل اقامت انداخت و آن بلده را دار الملك ساخته و بقاع خير بنا 
نهاده خطبه بنام خود خواند و بعد از چندگاه سوداء تسخير كوهستان تبت در دماغ او پيدا شده با 

 ده هزار سوار جرار عازم آنصوب گشته شخصى كه او را غلى منهچ گفتندى و از مردم آن 
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ديار بود راهبرى سپاه را قبول نمود و بعد از طى چند منزل محمد بختيار را بشهرى رسانيد كه 
 بود آنگاه ده روز ديگر »1 «نزديك بآن نهرى عظيم جريان داشت و نام آن بلغت هندى سمندر

بجانب باالى آب طى مسافت نمود تا بموضعى رسيدند كه در قديم االيام بر آن نهر از سنگ 
تراشيده جسرى بسته بودند مشتمل بر بيست و اند طاق و محمد بختيار با شيران بيشه پيكار از آن 

جسر گذشته دو نفر از امراء خود را جهة محافظت آن پل بازگذاشت و راى كامرود از عبور جنود 
اسالم وقوف يافته ايلچى نزد محمد بختيار فرستاد و پيغام داد كه مصلحت نيست كه ملك درين 

سال بجانب تبت روند مناسب آنكه ازين مرحله مراجعت فرمايند و استعداد تمام كرده سال ديگر 
متوجه گردند تا من نيز بيراق اليق غاشيه متابعت بر دوش گيرم و در تسخير آن بالد مساعى جميله 

بتقديم رسانم و محمد بختيار باين سخن التفات نفرموده بدستور در جبال سخت و عقبات 
پردرخت طى مسافت مى نمود تا بصحرائى مسطح كه در اراضى تبت بود درآمد و در آنجا شهرى 

ديد معمور و آبادان سپاه را اجازت داد كه قرى و قصبات آن نواحى را غارت و تاراج كنند در آن 
اثنا از حصارى كه در آن ديار سربفلك دوار افراشته بود سپاهى مستعد پيكار بقدم مقابله و مقاتله 

بيرون شتافتند و آنروز حربى در غايت صعوبت وقوع يافته جمعى كثير از لشكر محمد بختيار 
بدرجه شهادت رسيدند و محمد بختيار از آن سفر پشيمان گشته در ظالم ليل عنان فرار بجانب 

لكهنوتى انعطاف داد و حال آنكه مردمى كه در حوالى آنراه اقامت داشتند آتش در كوه و هامون 
زده بودند چنانچه لشكريان در يازده شبانه روز هرچند سعى نمودند يكبرك كاه و يكشاخ هيزم 

نيافتند تا بغله چه رسد الجرم االغ بسيار تلف شد و چون بسر جسر رسيدند دو طاق را ويران ديدند 
كه آن دو امير كه بمحافظت آن پل مامور بودند با يكديگر خصومت نموده هريك بطرفى رفته 

بودند و هندوان پل را ويران كرده الجرم محمد بختيار و اتباع او غريق بحر حيرت گشتند و 
طلبكار منزلى شدند كه روزى چند آنجا باشند و كشتى تراشند و در آن حدود بتخانه يافتند در 

كمال ارتفاع و حصانت و در آنجا بتى بزرگ ديدند كه مجسم از طالء احمر بود بوزن قرب دو 
هزار من و ديگر بتان زرين و سيمين نزديك بآن بت نهاده بودند القصه محمد بختيار از غايت 

اضطرار در آن بتخانه منزل گزيده لشكريانرا بترتيب كشتى مامور گردانيد در آن اثنا راى كامرود 
از ضعف جنود اسالم آگاهى يافته رعايا و سپاه خود را فرمود تا از نيزه و نى در گرد بتخانه 



ديوارى مرتفع سازند و هندوان بى ايمان آغاز انكار كرده امراء محمد بختيار معروض داشتند كه 
اگر درين مقام پيش ازين توقف نمائيم مجموع اسير كفار شويم مناسب آنكه توكل بر كرم الهى 
 كرده خود را برين هندوان زنيم شايد نجات ميسر گردد و محمد بختيار اين راى را صواب شمرده 

______________________________ 
) واضح باد كه بزبان هندى درياى شور را سمندر گويند و نهر را ندى خوانند در تاريخ فرشته 1(

 نام نهرى كه در متن مذكور است تمكيرى بنظر رسيده حرره محمد تقى التسترى 
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همگنان مكمل شدند و بيكناگاه از بيت االصنام بيرون تاخته بر آن هندوان حمله كردند و اكثر 
بسالمت بيرون رفته خود را بكنار آب رسانيدند يكى از لشكريان اسب در آب رانده تا يك تير 
پرتاب پاياب بود و ساير مردم كه آنحال مشاهده نمودند پنداشتند كه آنطرف رود آب تنگست 

بنابرآن همه بآب درآمدند و چون بميان دريا رسيدند محمد بختيار با صد نفر بساحل نجات رسيده 
بقيه طعمه ماهيان گشتند و چون محمد بختيار بدار الملك خود نزول فرمود از غايت حزن و وفور 

 اندوه رنجور شده در شهور سنه اثنى و ستمائه وفات يافت 

محمد شيران خلجى بعد از فوت محمد بختيار امرا و اشراف خلج او را بسلطنت اختيار كردند و 
 محمد شيران را در اواخر اوقات حيات با بعضى از هندوان مقاتله اتفاق افتاده بعز شهادت رسيد

عالء الدين مردان خلجى بفرمان سلطان قطب الدين پس از واقعه محمد شيران در لكهنوتى بر 
مسند ايالت نشست و او بصفت جالدت موصوف بود و بعدم عقل و تميز معروف در روز بار زبان 

بگزاف گشاده بقسمت ممالك عراق و خراسان پرداختى و اگر كسى بخالف راى او سخنى گفتى 
در ساعت بناء حياتش را منهدم ساختى در طبقات ناصرى مسطور است كه در ايام حكومت عالء 
الدين مردان بازرگانى بواليتش رسيده اموال او تلف شد و جمعى از نواب آن تاجر را ببارگاهش 
درآورده شمه از حال او معروض داشتند پرسيد كه اين مرد از كدام شهر است گفتند از اصفهان 

فرمود كه نشان حكومت اصفهان را بنام او بنويسند و هيچكس را زهره آن نبود كه بگويد كه اين 
چه نامعقول است كه ميگوئى و روز ديگر يكى از مقربان كه بصفت كياست اتصاف داشت باو 



گفت كه اين تاجرى كه حكومت اصفهان را بوى تفويض فرموده اند مالى ميخواهد كه استعداد 
سپاه نمايد و آن ابله اين سخن را بسمع قبول شنوده مالى خطير بآن تاجر داد و چون قوم خلج از 

حركات ناپسنديده عالء الدين مردان بجان رسيدند باهم اتفاق نموده او را بقتل رسانيدند و عوض 
 او حسام الدين عوض را پادشاه گردانيدند

 ذكر حسام الدين عوض خلجى 

در طبقات ناصرى مسطور است كه حسام الدين عوض در سلك خلجيان گرمسير عوض انتظام 
داشت و بغايت نيكوسيرت و پسنديده اخالق بود و در اوايل حال روزى فى الجمله متاعى بر 

درازگوشى بار كرده از موضعى بموضعى ميبرد و در اثناء راه به پشته كه آنرا پشت افروز ميگفتند 
رسيد زمره از درويشان كه سيماء صلحا از بشره ايشان اليح بود بوى بازخوردند و سؤال كردند كه 

هيچ طعام همراه دارى جوابداد كه بلى و فى الحال بار از درازگوش فروگرفته يكدو قرص نان و 
فى الجمله نانخورشى نزد درويشان نهاد و ايشان از آن طعام سير خورده با يكديگر گفتند اين مردما 
را خدمتى پسنديده كرد اليق آنكه ما را نيز مكرمتى نسبت باو بظهور يابد آنگاه روى بحسام الدين 

 آورده بر زبان راندند
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كه بهندوستان توجه نماى كه تا آنجا كه نهايت بالد اسالم است بتو ارزانى داشتم و حسام الدين 
انگشت قبول بر ديده نهاده عنان عزيمت بدانصوب انعطاف داد و بعد از وصول بمحمد بختيار 

پيوسته روزبروز مهم او در ترقى بود تا بدرجه عليه سلطنت صعود نمود و در بلده لكهنوتى خطبه 
بنام خود خوانده سلطان غياث الدين لقب يافت و در عدالت و سخاوت كوشيده در ايام دولت 
بقاع خير طرح انداخت و در اشاعه خيرات و مبرات مراسم اهتمام بجاى آورده قلم رو خود را 

معمور و آبادان ساخت و در شهور سنه اثنى و عشرين و ستمائه سلطان شمس الدين التمش عزم 
رزم غياث الدين عوض جزم كرده اعالم نهضت بصوب لكهنوتى برافراخت و غياث الدين در مقام 

استرضاء سلطان آمده خطبه بنام آنجناب خواند و سى و هشت زنجير فيل و هشتاد لك زر برسم 
پيشكش ارسال نمود و سلطان شمس الدين از وى راضى شده بصوب دهلى مراجعت فرموده 

مملكت بهار را بملك عز الدين كبير خانى عنايت كرد و بعد از روزى چند بار ديگر حسام الدين 



عوض بخيال استقالل با جمعى كثير از ابطال رجال روى به بهار آورد و عز الدين كبير خانى چون 
تاب مقاومت نداشت رايت هزيمت برافراشت بناء على هذا در شهور سنه اربع و عشرين و ستمائه 

كه غياث الدين عوض بطرف بالد كامرود رفته بود ملك ناصر الدين محمود بن ملك شمس 
الدين التمش بلكهنوتى شتافت و آن بلده را تسخير نمود و اينخبر بسمع حسام الدين عوض رسيده 
بصوب دار الملك خود بازگشت و ميان او و ملك ناصر الدين محمود محاربه روى نمود و حسام 
الدين بضرب حسام يكى از لشگريان ناصر الدين كشته شد و اكثر امراء خلج باسيرى افتادند مدت 

 سلطنت ملك حسام الدين عوض دوازده سال بود

 ذكر سلطان شمس الدين التمش 

كلك بالغت نتاج منهاج سراج اين داستان و افرا بتهاج را در كتاب طبقات ناصرى برين موجب 
مرقوم گردانيده كه نام پدر شمس الدين التمش ايلم خان بود و ايلم خان در سلك حكام تركستان 
انتظام داشت و التمش در مبادى سن صبى و ابتداء ايام نشوونما روزى مصحوب جمعى از ابناء عم 

بتماشاء صحرا بيرون رفته آنجماعت مانند اخوان يوسف در طريق غدر سلوك نمودند و آنعزيز 
مصر مكرمت را بدراهم معدوده بيكى از تجار فروختند و آن تاجر او را ببخارا برده شخصى از 

قرابتان صدر جهان بيع كرد و التمش چندگاه در آن دودمان عاليشان بوده باصناف اوصاف 
پسنديده موصوف شد بعد از آن او را حاجى بخارى خريده بجمال الدين محمد چست قبا فروخت 

و چست قبا التمش را در لباس اعزاز بغزنين برده سلطان شهاب الدين بخريدنش رغبت فرمود 
دالالن او را هزار دينار ركنى بها كردند صاحبش مضايقه نموده سلطان فرمان داد كه هيچكس در 

غزنين اين غالم را نخرد و التمش در كسوت رقيت جمال الدين محمد ماند تا وقتى كه قطب 
الدين ايبك از هندوستان بآستان سلطان شهاب الدين آمده او را بخريد و منظورنظر تربيت 

 گردانيده فرزند خواند و چون پيك اجل بخدمت ايبك 
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رسيد و پسرش آرامشاه از سرانجام مهام انام عاجز گشت امرا و اعيان بر سلطنت التمش كه در آن 
زمان حاكم بداوان بود اتفاق نمودند و او را بدار الملك دهلى طلبيده در شهور سنه تسع و ستمائه 

بر مسند سرورى نشاندند و سلطان شمس الدين التمش خواندند و سلطان شمس الدين بصفت 



نصفت و رعيت پرورى اتصاف داشت و پيوسته همت عالى نهمت بر تقويت شريعت بيضا و تربيت 
علما و فضال مى گماشت الجرم در اوقات استيالء چنگيز بر ممالك عراق و خراسان بسيارى از 

سادات و افاضل بآستان اقبال آشيان آن پادشاه عادل التجا نمودند و از تاب آفتاب حوادث در 
ظالل رعايت و افضالش آسودند و در شهور سنه سته عشر و ستمائه سلطان شمس الدين را با ملك 

ناصر الدين قباچه محاربه دست داد و التمش ظفر يافته انهزام بجانب قباچه افتاد و در سنه اثنى و 
عشرين و ستمائه سلطان شمس الدين لشگر بجانب لكهنوتى كشيد و مهم حسام الدين عوض را 

چنانچه سابقا مسطور شد بفيصل رسانيد و در سنه ثلث و عشرين و ستمائه عزم تسخير قبه رنتهپور 
نمود و با آنكه آنحصار در غايت متانت بود دست تقدير ايزدى ابواب فتح بر روى روزگارش 

گشود و در سنه اربع و عشرين و ستمائه متوجه بالد اوچهه و ملتان گشت و مهم سلطان ناصر الدين 
قباچه بموجبى كه سابقا سمت تحرير يافت از هم گذشت و آن خسرو منصور در سنه تسع و 

عشرين و ستمائه بجانب قلعه كواليار شتافت و كوتوال آنحصار متحصن شده سلطان در ظاهر آن 
حصن حصين قبه بارگاه باوج سپهر برين افراشته آغاز محاصره فرمود و چون آنقلعه در كمال 

استوارى بود در مدت يازده ماه پيكر فتح و ظفر روى ننمود و در سه شنبه بيست و ششم صفر سنه 
ثلثين و ستمائه كوتوال كواليار گريخته سپاه منصور بر آن حصار استيال يافتند و سلطان هفتصد 
كس را بر در بارگاه نصرت پناه گردن زده از سر خون بقيه هندوان درگذشت و حكومت آن 

سرزمين را برشيد الدين على كه در سلك اعاظم امرا انتظام داشت تفويض نموده بجانب دهلى 
بازگشت و در سنه ثلث و ثلثين و ستمائه بطرف ملتان لشگر كشيد و در آن سفر مزاج شريفش از 

نهج اعتدال منحرف گرديد و چون بجانب دهلى مراجعت كرد در روز دوشنبه بيست و ششم 
شعبان سنه مذكوره روى بملك باقى آورد مدت سلطنتش بيست سال بود و به وزارتش نظام 

الملك محمد بن ابى سعيد الجندى قيام مينمود و از جمله افاضل نور الدين محمد العوفى در زمان 
سلطان شمس الدين التمش در دهلى اقامت داشت و كتاب جامع الحكايات را بنام آن وزير صافى 

ضمير بر صحيفه انشا نگاشت سلطان شمس الدين را هفت پسر و يك دختر بود بر اين موجب 
ركن الدين فيروز شاه غياث الدين محمد شاه ناصر الدين محمود معز الدين بهرام شاه قطب الدين 

 محمد جالل الدين مسعود بهاء الدين محمد سلطان رضيه 
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 ذكر سلطان ركن الدين فيروز شاه 

سلطان فيروز شاه باستصواب امراء درگاه بعد از فوت پدر بر سرير فرماندهى نشسته ابواب خزاين 
بگشاد و روان حاتم را منفعل ساخته زر وافر بخاص و عام داد آنگاه ببسط بساط عشرت پرداخته 

در آن باب افراط نمود چنانچه در ماهى هفته هشيار نبود بنابرآن اختالل بقواعد ملك راه يافته 
مادرش شاه تركان صاحب اختيار گشته به بعضى از حرمهاى سلطان شمس الدين كه از ايشان آزار 
در خاطر داشت مضرت بسيار رسانيد و يك پسر صلبى خود قطب الدين محمد را بكشتن داد بناء 
على هذا اعاظم امرا لواء خالف مادر و پسر ارتفاع دادند در آن اثناء سلطان فيروز شاه جهة بعضى 
از مصالح مملكت از دهلى بيرون رفته در غيبتش ميان شاه تركان و سلطان رضيه نايره نزاع ملتهب 

گشت و شاه تركان قصد رضيه نموده مردم دهلى هجوم نموده شاه تركان را گرفته دست بيعت 
برضيه دادند و رضيه جمعى از معتمدان را ارسال داشت تا ركن الدين فيروز شاه را گرفته بدهلى 

 يا آوردند و حبس كردند مدت سلطنت ملك فيروز شاه هفت ماه بود و او در محبس رضيه داعى 
 را لبيك اجابت گفته بجهان جاودان توجه أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ ارجِعي إِلى  ربك راضيةً مرْضيةً

 فرمود

 ذكر رضيه بنت شمس الدين التمش 

سلطان رضيه بواسطه اخالق مرضيه در زمان حيات پدر در سرانجام امور ملك و مال دخل مينمود 
و سلطان شمس الدين با وجود اوالد ذكور منصب واليت عهد را باو تفويض فرموده بود نقلست 
كه در روزى كه التمش رضيه را قايم مقام خود ميساخت بعضى از خواص معروض داشتند كه با 

وجود چندين پسر كه هريك شايسته تخت و افسر گشته سلطان بچه جهت دخترى را ولى عهد 
ميكند جوابداد كه اين دختر قابليت جهان بانى از پسران بيشتر دارد و فى الواقع جمال حال رضيه 
بجميع صفاتى كه در سلطان عادل ميباشد آرايش داشت و غير از آنكه در صورت نسوان مخلوق 

شده بود عيبى در جبلت او نمى نمود و سلطان رضيه بر سرير سلطنت نشست از لباس عورات بيرون 
آمده قبا پوشيد و تاج بر سر نهاده در ميان خلق ظاهر گشت چنانچه در روزهاى بار همه كس او را 
ميديد و بهنگام ركوب بر فيل سوار شده سير ميفرمود و در اوايل دولت سلطان رضيه نظام الملك 

وزير و ملك عالء الدين شيرخانى و ملك سيف الدين كوچى و ملك عز الدين كبير خانى و 



ملك عز الدين ساالر در طريق خالف سلوك كرده لشگرى جمع آوردند و نواحى دار الملك 
دهلى را معسكر كردند و سلطان رضيه بمقابله و مقاتله مخالفان قيام فرموده بعد از تكرار حرب و 

پيكار امرا از مقاومت عاجز گشتند و اظهار اطاعت و انقياد كرده باردوى سلطان رضيه پيوستند اما 
خواطر بر آن قرار داده بودند كه بهنگام فرصت دست بردى نمايند و ملك عز الدين ساالر و ملك 

 عز الدين كبير
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خانى عن صميم القلب غاشيه اطاعت و اخالص سلطان رضيه بر دوش گرفته شمه از خيال 
بدانديشان را بعرض رسانيدند و شبى بر در سراپرده سلطان مجتمع گشته ملك سيف الدين كوچى 

و ملك عالء الدين شيرخانى و نظام الملك را طلب نمودند تا مؤاخذ و مقيد گردانند و ايشان 
سبب طلب را دانسته هريك بطرفى گريختند و باالخره هردو ملك گرفتار شده بقتل رسيدند و 
نظام الملك ببعضى از جبال صعب المسالك پناه برده همانجا عالم را بدرود كرد آنگاه سلطان 

رضيه منصب وزارت را بخواجه مهذب الدين محمد تفويض نمود و سيف الدين ايبك را ملقب 
بقتلقخان گردانيده امر سردارى سپاه را باو عنايت فرمود و كبير خان را بحكومت الهور فرستاد و 

بحسب تقدير همدر آن ايام ملك سيف الدين فوت شده منصب او تعلق بملك قطب الدين حسن 
گرفت و جمال الدين ياقوت امير االمرا شده در نهايت تقريب لواء دولت او سمت استعال پذيرفت 
و بدين واسطه نايره حسد ساير امراء اتراك مشتعل گشته كينه رضيه در دل گرفتند و در سنه سبع و 
ثلثين و ستمائه كبير خان در الهور سالك طريق عصيان شده سلطان رضيه لشگر بدان صوب كشيد 

و كبير خان بقدم اعتذار پيش آمده سلطان از وى عفو نمود و واليت ملتان را نيز بوى تفويض 
فرمود و عنان يكران بصوب دهلى انعطاف داده در روز پنجشنبه نوزدهم شعبان سنه مذكوره 

بمقصد رسيد و در روز چهارشنبه نهم رمضان همين سال بجانب قلعه تپهنده كه كوتوال آنملك 
التونيه بود دم از خالف ميزد متوجه گرديد و چون در نواحى آنحصار نزول اجالل اتفاق افتاد 

بعضى از اعاظم اتراك بجهة كمال اقتدار و اختيار جمال الدين ياقوت حبشى با ملك التونيه موافق 
بودند خروج نمودند و ياقوت را شهيد كرده رضيه را مقيد بهمان قلعه فرستادند و چون در در 

صدف محبوس گردانيدند و ملك التونيه رضيه را راضيه ساخته در سلك ازدواج كشيد و روى 



بتسخير دهلى آورد و حال آنكه معز الدين بهرامشاه بن التمش در غيبت رضيه برضاء امراء دهلى بر 
 تخت سلطنت تمكن يافته بود

 ذكر سلطان معز الدين بهرامشاه بن التمش 

چون خبر گرفتارى سلطان رضيه بدهلى رسيد امرا و اشراف متفق گشته در روز دوشنبه بيست و 
هشتم ماه رمضان سنه سبع و ثلثين و ستمائه معز الدين بهرامشاه را پادشاه ساختند و در روز يكشنبه 

يازدهم شوال جمعى از اعيان و لشكريان كه بعد از واقعه رضيه متوجه دهلى شده بودند بمقصد 
رسيده ايشان نيز بشرط نيابت ملك اختيار الدين الپتكين دست بيعت بمعز الدين دادند و در آن 

روز منهاج سراج جوزجانى قصيده كه در تهنيت بهرامشاه گفته بود بعرض رسانيد بعضى از ابيات 
 آن قصيده اينست كه نوشته ميشود قصيده 

زهى در شأن تو منزل ز نو آيات 
  سلطانى 

خهى در طالعت منظم عالمات 
 جهانبانى 

 معز الدين و الدنيا مغيث الحق بالحقى 
 

سليمان سانت در فرمانت هم انسى و 
 هم جانى 

اگر سلطانى هند است ارث دوده 
  شمسى 

بحمد الّله ز فرزندان توئى آن التمش 
 نانى؟؟؟

چو ديدندت همه عالم كه بر حق وارث 
  ملكى 

 درت را قبله گه كردند
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 هم قاصى و هم دانى 
 

چو منهاج سراج اينست خلقان را دعاى 
 تو



كه يا رب بر سرير ملك عالم جاودان 
  مانى 

بعهدت راست چون زهره چنان گردد 
 همه گيتى 

كه جز در طره پرخم نه بيند كس 
   پريشانى 

القصه چون اختيار الدين الپتكين در قبض وبسط و حل و عقد امور مملكت مطلق العنان شد 
باستصواب مهذب الدين محمد وزير تمامى مهمات ملكى و مالى را فيصل ميداد و سلطان بهرامشاه 

را از پادشاهى جز نامى نماند الجرم در خفيه دو غالم ترك را بقتل او مامور گردانيد و ايشان در 
روز دوشنبه هشتم محرم سنه ثمان و ثلثين و ستمائه در مجلسى كه منهاج سراج وعظ ميگفت 

بيكناگاه خود را بالپتكين رسانيدند و بزخم سنگين او را از پاى درآوردند و مهذب الدين را نيز دو 
زخم زدند اما كارى نبود آنگاه ملك بدر الدين سنقر راتق و فاتق مهمات پادشاهى گشت و چون 

رضيه و ملك التونيه نزديك بدهلى رسيدند سلطان معز الدين باستقبال شتافته ايشانرا منهزم گردانيد 
و رضيه و ملك التونيه در اثناء فرار بزخم تيغ بعضى از كفار شهادت يافتند در طبقات ناصرى 

مسطور است كه چون روزى چند بدر الدين سنقر در كمال اختيار و اعتبار اوقات گذرانيد و 
استقالل مهذب الدين در امر وزارت نقصان پذيرفت وزير پرتزوير در خلوت زبان بغيبت بدر 

الدين بگشاد و آن سخنان در ضمير صاحب تاج و سرير جايگير شده بر بدر الدين متغير شد و 
سنقر تغيير مزاج سلطانرا فهم كرده داعيه نمود كه معز الدين را از عزت سلطنت بذلت عزلت مبتال 

گرداند و يكى از برادران او را بر مسند ايالت بنشاند و جهت مشورت اين قضيه در روز دوشنبه 
هفدهم صفر سنه تسع و ثلثين و ستمائه در وثاق صدر الملك على الموسوى كه مشرف ممالك 

بود جمعى را كه باو اتفاق داشتند مجتمع گردانيد و صدر الملك را بطلب مهذب الدين وزير 
فرستاد تا او را نيز با خود متفق سازد قضا را صدر الملك كه بديوانخانه وزير آمد يكى از خواص 

سلطان در خانه ديگر نزد وزير بود و چون مهذب الدين دانست كه صدر الملك بچه مهم قدم 
رنجه فرموده آن معتمد سلطان را در نهانخانه كه متصل بآن منزل بود نشاند و صدر الملك را بار 

داد و صدر الملك خانه را از اغيار خالى ديده بعرض وزير رسانيد كه بدر الدين سنقر جهت خلع 
معز الدين و تعيين پادشاهى كه شايسته امر خطير سلطنت باشد قاضى جالل الدين كاشانى و قاضى 

شمس الدين و شيخ محمد ساوجى و بعضى از امرا و اعيان را در بنده خانه جمع ساخته و انتظار 
مقدم شريف شما مى كشد مهذب الدين جوابداد كه شما بسعادت بازگرديد تا من تجديد وضو 



كرده بخدمت مبادرت نمايم و صدر الملك از دار الوزارة بيرون رفته وزير مقرب سلطانرا طلبيده 
پرسيد كه دانستى كه صدر الملك بچه مهم آمده بود گفت بلى فرمود كه بسرعت هرچه تمامتر 

سلطانرا سوار بايد شد و پيش از آنكه مفسدان متفرق شوند مهم ايشانرا فيصل مى بايد داد آن 
شخص در ساعت نزد سلطان رفته كيفيت حال را تقرير كرد و معز الدين بهرامشاه متوجه تأديب 

بدانديشان شد و آن مردم از توجه پادشاه خبر يافته بدر الدين سنقر از غايت تهور بخدمت سلطان 
 شتافته زبان اعتذار بگشاد و سلطان او را
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از نيابت معاف داشته همانروز بحكومت بداون فرستاد و قاضى جالل الدين كاشانى معزول شده 
قاضى شمس الدين و شيخ محمد ساوجى فرار بر قرار اختيار كردند و بعد ازين قضيه بچهار ماه 

بدر الدين سنقر بيجهتى بدهلى بازآمد و سلطان از وى خايف شده بحبس آنكامل عقل و سيد تاج 
الدين موسى كه از موافقانش بود فرمان فرمود و هردو در محبس كشته گشتند و بواسطه اين 

سياست ساير امرا و اعيان را بر سلطان اعتماد نماند و درين اثنا خبر رسيد كه زمره از لشكر تاتار از 
آب سند گذشته بمحاصره الهور پرداخته اند و پس از روزى چند بر آن بلده مستولى شده مراسم 

قتل و غارت پيش نهاد همت ساخته اند و بالفعل بتعذيب عباد و تخريب بالد مشغول اند بنابرآن 
سلطان امير قطب الدين حسن و خواجه مهذب الدين را با جمعى از امراء ترك و فوجى كثير از 

جنود سترك بدفع چنگيزخانيان نامزد فرمود و آنجماعت بالهور رفته از مخالفان كسى نيافتند زيرا 
كه قبل از وصول مراجعت نموده بودند و چون خواجه مهذب الدين بسبب زخمى كه در روز قتل 

الپتكين خورده بود كينه معز الدين در سينه داشت در خالل اين احوال تدبيرى انديشيده بسلطان 
عرضه داشت كرد كه امراء ترك هرگز بدل راست بسلطان كوچ نخواهند داد اگر حكم همايون 
نفاذ يابد كه بنده قطب الدين حسن و ساير اهل فتن را از ميان برگيرم مناسب دولت خواهد بود و 

بهرامشاه بواسطه غفلت و عدم وقوف در ساعت نشانى موافق مدعاء مهذب الدين در قلم آورده 
ارسال داشت و وزير پرتزوير آن مثال را بخبس نزد امرا برده گفت سلطان درباره شما اين نوع 

فرمان فرستاده صالح چيست و آنجماعت در مخالفت بهرامشاه با يكديگر موافقت نمودند و چون 
اين قضيه بعرض پادشاه رسيد متوهم گرديد و سيد قطب الدين نامى را كه شيخ االسالم دهلى بود 

بجانب مخالفان فرستاد تا آبى بر آتش فتنه ايشان زند اما جناب شيخ االسالم بدم گرم نايره 



مخالفت را تيزتر گردانيده بدهلى مراجعت فرمود و امرا از عقب در رسيده بهرامشاه در شهر 
تحصن نمود و امرا آغاز محاصره كرده از نوزدهم شعبان تا اوايل ذى قعده سنه مذكوره بهرامشاه 
دهلى را نگاهداشته بعد از آن مخالفان قهرا قسرا آن خطه را مفتوح و مسخر ساختند و بهرامشاه را 

 گرفته بدرجه شهادت رسانيدند مدت حكومتش دو سال و چهل و پنجروز بود

 ذكر سلطان عالء الدين مسعود شاه بن ركن الدين فيروزشاه 

چون مهم سلطان معز الدين بهرامشاه فيصل يافت امرا و اشراف سلطان ناصر الدين محمود و ملك 
جالل الدين ابناء سلطان شمس الدين التمش و سلطان عالء الدين مسعود شاه ولد ركن الدين 

فيروزشاه را كه محبوس بودند از قيد نجات داده بر سلطنت عالء الدين مسعود اتفاق كردند و در 
هشتم ذيقعده سنه تسع و ثلثين و ستمائه سلطان مسعود شاه كه بغايت كريم طبع و نيكوسيرت بود 
سرير سلطنت دهلى را بوجود خود مشرف گردانيده امر وزارت را من حيث االستقالل بخواجه 

مهذب الدين تفويض نمود و حكومت بهرايج را بعم خود ناصر الدين محمود رجوع فرمود و عم 
 ديگر ملك جالل الدين را بايالت قنوج 
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فرستاد و ملك قطب الدين حسن را منصب نيابت داد و ايالت بالد تاكور و سور بملك عز الدين 
بلبن بزرگ تعلق گرفت و خطه بداون بتاج الدين سنجر سمت اختصاص پذيرفت و خواجه مهذب 

الدين در غايت اختيار و اعتبار در سرانجام امور ملك و مال دخل كرد امرا از متابعت او عار 
داشتند و در روز چهارشنبه دوم جمادى االولى سنه اربعين و ستمائه او را كشته صدر الملك نجم 

الدين ابو بكر را بر مسند وزارت نشاند و قراقوش را از حجابت معاف داشته آن منصب را بامير 
غياث الدين بلين خرد دادند و او را الغ خان خواندند و سلطان مسعود شاه در شهور سنه اثنى و 

اربعين و ستمائه قرابيك تيمور خان را بحكومت لكهنوتى سرافراز ساخته تيمور خان با سپاه فراوان 
بدانجانب شتافت و نخست طغان خان كه حاكم آن مملكت بود در مقام مناقشه آمده باالخره در 
هشتم ذى حجه حجة مذكوره آن منصب را به تيمور خان بازگذاشت و خود متوجه دهلى گشته 

در روز دوشنبه چهاردهم شهر صفر سنه ثلث و اربعين و ستمائه بپايه سرير سلطنت مصير رسيد 
مقارن آنحال اينخبر شايع شد كه لشكر مغول از جانب قندهار و طالقان بنواحى سند آمده اوچهه را 



محاصره كرده مسعود شاه باسباب كثرت دستگاه متوجه دفع اعدا گشته چون اعدا از توجه پادشاه 
خبر يافتند از ظاهر اوچهه برخاسته بخراسان شتافتند و در آن اوان بعضى از حريفان عيش پيشه و 

ظريفان عشرت انديشه در مجلس مسعود شاه راه يافته او را بر بسط بساط نشاط تحريض نمودند و 
او خود فى نفس االمر بشرب مدام و صحبت گلرخان سيم اندام مشعوف بود بنابر آن در آن باب 

افراط فرمود و اختالل در احوال مملكت پديد آمده امرا در خفيه قاصدى نزد عمش سلطان ناصر 
الدين محمود كه در بهرايج بود فرستاده التماس حضور نمودند و ناصر الدين بسرعت هرچه تمامتر 
بصوب دهلى در حركت آمده بعد از وصول بمقصد و صعود بر سرير مقصود مسعود شاه را گرفته 

  مسعود شاه را در محبس بپايان رسانيد»1 «محبوس گردانيد و زمان حيات 

 ذكر سلطنت ناصر الدين محمود بن سلطان شمس الدين التمش 

والدت سلطان ناصر الدين محمود در قصر سفيد باغ دهلى در شهور سنه ست و عشرين و ستمائه 
دست داد و جلوس او بر سرير سلطنت دهلى در روز يكشنبه بيست و سيوم محرم سنه اربع و 

اربعين و ستمائه اتفاق افتاده و در روز شنبه بيست و پنجم در قصر فيروزه بار عام وقوع يافت امرا و 
اشراف كمر خدمت بر ميان بسته زبان باداء تهنيت گشادند و در آن مجلس منهاج سراج قصيده 

 گذرانيد كه مطلعش اينست مطلع 

آنخداوندى كه حاتم بذل و رستم 
  كوشش است 

 ناصر دنيا و دين محمود بن التمش است 

   
 و سلطان ناصر الدين همدران سال كه بر مسند استقالل تكيه زد بجانب بهرايج نهضت 

______________________________ 
) در تاريخ فرشته بنظر رسيده كه مسعود شاه بتاريخ بيست و ششم محرم سنه اربع و اربعين و 1(

ستمائه بزندان شتافته زمان حياتش بپايان انجاميد مدت سلطنتش چهار سال و يكماه و يكروز بود و 
 العلم عند الّله الودود حرره محمد تقى التسترى 
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فرمود و جمعى را كه خيال عصيان كرده بودند عرضه تيغ تيز گردانيده بطرف دهلى باز گشت و 
در ماه رجب همين سال بجانب كنار آب سند در حركت آمده در روز يكشنبه غره ذى قعده از 

آب الهور عبور كرده جنود منصور را بنهب و تاراج كوه جود مامور گردانيد و الغ خان كه 
بحسب اقتدار و اعتبار از ساير امراء كبار امتياز يافته بود سردار سپاه شده بطرف كوه جود شتافت و 

بسيارى از رنود را بدوزخ فرستاده سالما غانما مراجعت نمود آنگاه ناصر الدين محمود عزم دار 
الملك خود فرمود و در روز پنجشنبه دوم محرم سنه خمس و اربعين و ستمائه بمقصد رسيده 
مدت ششماه در آن ديار ساكن بود و در ماه شعبان سنه مذكوره لشكر بجانب قنوج كشيد و 

قلعه اى را كه طايفه از اشرار كفار مضبوط ساخته بودند مفتوح گردانيده تمامى آن مفسدان را بقتل 
رسانيدند آنگاه بطرف واليات ميان دو آب نهضت نمود و قلعه نرتهه را گرفته روزى چند 

باستيصال متمردان آن نواحى پرداخت و غنيمت بسيار بدست آورده در روز پنجشنبه يازدهم ذى 
حجه حجه مذكوره رايت مراجعت برافراخت و درين سفر ملك جالل الدين على بن التمش كه 

حاكم قنوج بود بمالزمت برادر مبادرت نمود و سلطان ناصر الدين محمود ايالت كهتل را باو 
تفويض فرمود اما جالل الدين على توهم بى جايگاه بخود راه داده از راه كوهستان بجانب الهور 

گريخت و سلطان در هشتم شعبان سنه سته و اربعين و ستمائه از عقب برادر نهضت نموده چند ماه 
در جبال و صحارى سرگردان بود و بى آنكه بذروه كوه مطلوب رسيد در روز چهارشنبه نهم ذى 
حجه حجه مذكوره بدهلى بازآمد و در روز دوشنبه سيوم ربيع اآلخر سنه تسع و اربعين و ستمائه 

آن سلطان عاقبت محمود بطرف قلعه ترور و چنديرى نهضت كرد و راى آن مملكت را كه 
پنجهزار سوار و دو لك پياده داشت منهزم گردانيد و قلعه ترور را كه برافراخته او بود مفتوح 

ساخته بدهلى بازگشت و در روز دوشنبه بيست و سيم ربيع االول سنه خمسين و ستمائه در 
دولتخانه آن بلده نزول اجالل فرمود و در روز دوشنبه بيست و دوم شوال همين سال رايت عزيمت 

بجانب الهور و اوچهه و ملتان برافراخت و بواسطه سعايت عماد الدين ريحان مزاج سلطان بر الغ 
خان متغير شده حكومت بالد كوه سوالك و هانسى را بوى عنايت كرد و الغ خان بدان حدود 

رفت سلطان در اوايل سنه احدى و خمسين و ستمائه روى بدار الملك خود آورد و در جمادى 
االولى همين سال منصب وزارت را من حيث االستقالل بعين الملك بن نظام الملك محمد بن ابو 

سعيد جندى تفويض نمود و ملك كشليخان را امير حاجب كرد و در خالل آن احوال الغ بيك 
كه برادر الغ خان بود متوجه بهانسى گشت و الغ خان بناكور گريخت و سلطان در شهر شعبان 



بشهر دهلى بازآمده در شوال همين سال بجانب اوچهه و ملتان روان شد و در ذى حجه حجه 
مذكوره آن ممالك را كه در تصرف گماشتگان شير خان بود بحيز تسخير آورد و حكومت 

اوچهه و ملتان بارسالن خان سنجر تعلق پذيرفته سلطان مراجعت فرمود و در روز پنجشنبه سيزدهم 
محرم سنه اثنى و خمسين و ستمائه از آب گنك گذشته براه كوهستان تا لب آب رهت رفت و 

 غزوات كرده راه بداون 
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پيش گرفت و در روز پنجشنبه نوزدهم صفر بدانجا رسيده پس از نه روز بجانب دهلى باز گشت و 
در روز يكشنبه ششم ربيع االول عين الملك از وزارت معزول شده بدستور سابق صدر الملك 

نجم الدين ابو بكر وزير شد و روز دوشنبه بيست و ششم ماه مذكور لواء منصور در دهلى نزول 
اجالل فرمود و پنج ماه در آن بلده بود بعد از آن خبر متواتر گشت كه الغ خان و ارسالن خان و 
ايبك ختائى بملك جالل الدين على پيوسته در حدود تپهنده رايت مخالفت مرتفع گردانيده اند 
بنابرآن در ماه شعبان سلطان ناصر الدين محمود متوجه آنجانب شد و مخالفان از نهضت سلطان 

خبر يافته بنواحى كهرام و كهتل شتافتند آنگاه مصلحان در ميان افتاده ميان برادران مصالحه بوقوع 
انجاميد و سلطان عماد الدين را كه خميرمايه آن فتنه بود بحكومت بداون فرستاده ايالت الهور را 

بجالل الدين على داد و الغ خان هم عنان ساير ملوك و امرا بپايه سرير اعلى آمد و سلطان ناصر 
الدين عنان مراجعت منعطف ساخته در روز عرفه دهلى را بيمن مقدم شريف مشرف گردانيد و در 

سنه ثلث و خمسين و ستمائه از والى اوده قتلقخان مخالفت گونه ظاهر شده ملك بكتم باستيصال 
او مامور گشت و در حدود بداون بين الجانبين آتش جنگ و شين اشتعال يافته ملك بكتم بملك 
عدم شتافت و سلطان ناصر الدين محمود بنفس نفيس جهة تدارك آنحادثه نهضت فرمود و قتلق 

خان بصوب كالنجر گريخت و الغ خان او را تعاقب نموده و بدو رسيده سالما غانما بازگشت و بعد 
از آن سلطان عنان يكران بجانب دهلى انعطاف داد و در روز سه شنبه چهارم ربيع اآلخر سنه اربع و 

خمسين و ستمائه قتلق خان از مراجعت رايت نصرت نشان خبر يافته از حدود كالنجر بكوه مانكپور 
شتافت و از حاكم آنواليت ارسالن خان منهزم گشته پناه بجبال ريتهور برد و در سنه خمس و 

خمسين و ستمائه سلطان ظفرقرين روى بآن مملكت آورده بسيارى از كفار كوه پايه را از سرمايه 
حيات بى بهره ساخت و غنيمت بينهايت گرفته بنياد جمعيت قتلق خان و متابعان او را برانداخت و 



در روز يكشنبه بيست و سيوم ربيع االخرى سنه مذكوره بدار الملك دهلى بازآمد بعد از آن خبر 
رسيد كه كشلو خان بلين با سپاه صف شكن از اوچهه و ملتان حركت كرده و در كنار آب بياه 

منزل گزيده و قتلق خان بوى پيوسته و هردو سردار همعنان يكديگر از آن منزل بجانب منصور پور 
و سامانه روان گشته اند و الغ خان بدفع شر ايشان مامور شده در روز پنجشنبه پانزدهم جمادى 

االولى سال مذكور با سپاه منصور روى بمخالفان آورد درين اثنا بعضى از اعيان دهلى مانند سيد 
قطب الدين كه شيخ االسالم بود و قاضى شمس الدين بهرايجى مكتوبى نزد قتلقخان و كشلوخان 
ارسال داشتند مضمون آنكه معظم سپاه مصحوب الغخان رفته اند و سلطان با كس اندك در شهر 

مانده اگر شما بدينجانب توجه نمائيد ما سعى ميكنيم كه بحصول مقصود فايز شويد بعضى از 
منهيان الغخان ازين مراسله وقوف يافته كيفيت حال را عرضه داشت كردند و الغخان اين عريضه را 
نزد سلطان فرستاده پيغام داد كه مناسب آنست كه اينجماعت در دار الخالفه اقامت ننمايند بنابرآن 

 سلطان فرمان فرمود كه جناب شيخ االسالمى 
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و خدمت اقضومى از دهلى بيرون رفته در مواضعى كه سيورغال ايشانست ساكن شوند و مشار 
اليهما طوعا او كرها حسب الحكم عمل نمودند و چون مكتوبات ايشان بقتلق خان و كشلوخان 

رسيد در روز دوشنبه سيوم جمادى االخرى از سامانه متوجه دهلى گشتند و چنان بتعجيل راندند 
كه در دو روز قرب صد كروه را مطوى شده در روز پنجشنبه ششم ماه مذكور بحوالى شهر 

رسيدند و حال آنكه پيش از وصول ايشان بدو روز شيخ االسالم و قاضى از دهلى بيرون رفته بودند 
الجرم ابواب مراد بر روى روزگار ايشان باز نشد و سلطان دروازه ها را بمردم كاردان سپرده 

متحصن گشت و مخالفان دو روز در ظاهر شهر بوده چون ديدند كه مهمى از پيش نميتوانند برد 
عازم جبال سوالك شدند و در روز سه شنبه چهاردهم ماه مذكور الغخان كه از فرار مخالفان خبر 

يافته متوجه دهلى گشته بود در آن بلده نزول نمود و در همان اوقات صدر الملك از وزارت 
معزول شده تاج الدين ضياء الملك بر مسند صاحب ديوانى نشست و در آخر سنه مذكوره خبر 

بدهلى رسيد كه طايفه از سپاه مغول از جانب خراسان باوچهه و ملتان آمده اند و كشلوخان بديشان 
پيوسته بنابرآن در روز يكشنبه ششم محرم سنه ست و خمسين و ستمائه رايت ظفرنشان بعزم حرب 

مخالفان از دهلى نهضت فرمود و در اثناء راه خبر مراجعت مغوالن مسموع شده بمستقر سرير 



سلطنت بازگشت و در هيجدهم ذيقعده سال مذكور سلطان ناصر الدين ايالت مملكت لكهنوتى را 
بملك مسعود ارزانى داشت و در روز يكشنبه بيست و يكم صفر سنه سبع و خمسين و خمسمائه 

 »1 «شير خان به حسب فرمان در واليت بيانه و كواليار علم حكومت بر افراشت و بر ضمير
مطالعه كنندگان اين اوراق پوشيده و پنهان نماند كه از احوال سلطان ناصر الدين محمود بن سلطان 

شمس الدين التمش آنچه سمت تحرير يافت منقول از طبقات ناصرى است كه منهاج سراج 
جوزجانى مرقوم قلم سخن دانى گردانيده و مآل حال آنخسرو عاقبت محمود در كتاب مذكور 

مزبور نيست و از تاريخ و صاف و بناكتى چنان مستفاد ميگردد كه چون آفتاب اقبال ناصر الدين 
بسر حد زوال رسيد و ميان او و غالم پدرش بلبن كه الغخان لقب يافته بود و از ساير امرا و اركان 

دولت بتضاعف مواد قدرت و مكنت ممتاز و مستثنا مى نمود اتفاق مخالفت افتاد و بلبن بشمشير 
غدر ناصر الدين را ببهشت برين فرستاده قدم بر مسند اجالل نهاد و چون بلبن و جمعى ديگر كه 

بعد از وى در دهلى جهانبانى نمودند معاصر خواقين چنگيز خان بودند ذكر ايشان در جزو ثانى از 
 مجلد ثالث در سلك تحرير انتظام خواهد يافت انشاء الّله تعالى 

______________________________ 
) در تاريخ فرشته بنظر رسيده كه در سنه ثلث و ستين و ستمائه سلطان ناصر الدين مريض گشت 1(

و در يازدهم جمادى االولى سنه اربع و ستين و ستمائه از دار دنيا بدار آخرت انتقال نمود مدت 
سلطنتش بيست سال و چند ماه بود و موالنا عبد القادر بداونى در منتخب التواريخ نگاشته اند كه از 
او وارثى نماند لهذا باتفاق امرا سلطان غياث الدين بلبن كه مخاطب بالغ خان بود بر تخت سلطنت 

 دهلى صعود نمود حرره محمد تقى التسترى 
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 ذكر بعضى از حكام سيستان 

مورخان سخندان آورده اند كه بعد از انقراض ايام دولت خلف بن احمد آن ملك نيمروز را 
گماشتگان غزنويان ضبط ميكردند و چون سلطنت از آن خاندان بسلجوقيان انتقال يافت در زمان 
سلطان سنجر طاهر بن محمد كه بروايتى از اوالد طاهر بن خلف بن احمد بود و بقولى در سلك 

احفاد ملوك عجم انتظام داشت در آنواليت بنيابت سلطان سنجر لواء حكومت برافراشت و پس از 



فوت وى پسرش تاج الدين ابو الفضل در آن مملكت حاكم شد و او بصفت شجاعت و فضيلت و 
سخاوت موصوف بود و باصابت راى و تدبير سرآمد حكام زمان مى نمود بنابرآن در سلك 

مخصوصان سلطان سنجر انتظام يافت و در معارك سلطان با مخالفان آثار جالدت بظهور رسانيده 
پرتو انوار عنايت سلطانى بر وجناب حالش تافت و چون تاج الدين ابو الفضل درگذشت پسر 

بزرگترش ملك شمس الدين محمد پادشاه گشت و او بغايت متهور و بيباك و ظالم و سفاك بود 
و يك برادر خود را كه عز الملك نام داشت ميل كشيده ديگران را بقتل رسانيد و در امر سياست 

بمرتبه مبالغه نمود كه سيستانيان خانه او را دار السياستة ميگفتند و در آن ايام كه دولت و اقبال 
سنجرى انقراض يافته حشم غزان در حدود واليت خراسان دست بفتنه و فساد برآوردند ملك 

شمس الدين سپر ممانعت در روى كشيده نگذاشت كه آن قوم ناپاك در واليت او خرابى كنند و 
چون سيستانيان از جور و تعدى ملك شمس الدين بتنگ آمدند باتفاق خواهرش كه بكثرت تبع و 

استعداد اتصاف داشت بر وى خروج كرده بقتلش آوردند و برادرزاده او ملك تاج الدين حرب 
بن عز الملك را پادشاه ساختند و او بصفت نصفت و احسان و سمت سخاوت و ايثار درم و دينار 
موصوف و معروف بود الجرم اهالى سيستان عن صميم القلب شرايط متابعتش مرعى ميداشتند و 

 تاج الدين »1 «چون در ايام دولت تاج الدين حرب غوريان در بالد خراسان نافذ فرمان شدند ملك 
خطبه بنام ايشان خواند و مدت شصت سال بدولت و اقبال گذرانيده مساجد و معابد و خوانق را 

معمور و آبادان ساخت و چون او نيز علم توجه بعالم آخرت برافراخت ولدش يمين الدين 
بهرامشاه كه حاكم شجاع قاهر بود آن مملكت را كما ينبغى ضبط نمود نقلست كه از قديم االيام 

در سيستان اين قاعده استمرار داشت كه قبايل آن مملكت پيوسته باهم در مقام عداوت مى بودند و 
هرگاه فرصت ميافتند بقتل يكديگر مبادرت مينمودند و بهرامشاه جهة دفع آن قاعده مذمومه فرمان 

فرمود تا از هرقبيله جمعى بگرو ستاندند و محبوس گردانيدند و در هرمحله كه خونى واقع ميشد 
مهتر آن محله را مواخذه ميكرد و باين تدبير امنيت تمام در قلمرو او پيدا شد و بهرامشاه در ايام 

 دولت خويش دو نوبت لشكر بقهستان كشيده با مالحده مقاتله نمود الجرم فدائيان اسمعيليه كمر

______________________________ 
) در روضة الصفا وفات تاج الدين حرب فى شهور سنه اثنى عشر و ستمائه بنظر رسيده حرره 1(

 محمد تقى التسترى 
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عداوتش بر ميان بستند و در كمين فرصت نشسته در وقتى كه بهرامشاه بمسجد جامع ميرفت چهار 
ملحد در ميان بازار از اطراف و جوانبش درآمدند و بيك ناگاه آن جوان بى گناه را شهيد كردند از 

جمله افاضل ابو نصر فراهى كه ناظم نصاب الصبيان است معاصر بهرامشاه بود و اين چند بيت را 
 كه ثبت ميشود در مدح او نظم نمود قطعه 
 همايون و فرخنده بر اهل گيتى 

 
 مبارك رخ شاه فرخ نژاد است 

 شه نيم روزى و در روز ملكت 
 

 خجسته هنوز اول بامداد است 

 ازين حرب كاندر قهستان نمودى 
 

 جهانى پر از عدل و انصاف و داد است 

 جهان كز تو شاد است حرب محمد
 

 روان محمد ازين حرب شاد است 

 بمان در جهان تا جهان را طراوت 
 

 ز آب و ز نار و ز خاك و ز باد است 

 نماند فراموش بر ياد خسرو
 

 ثناى فراهى اگر هيچ ياد است 

و ابو نصر فراهى نابيناى مادر زاد بود و آن مقدار فراست و كياست داشت كه زياده بر آن تصور    
 نتوان نمود

نصرت الدين بن بهرامشاه بعد از قتل پدر باستصواب اشراف سيستان متصدى امر حكومت گشت و 
برادر بزرگتر خود ركن الدين را در يكى از قالع مقيد ساخت و چون روزى چند از ايالت ملك 

نصرت درگذشت طايفه از هواخواهان ركن الدين او را از محبس بيرون آورده طريق مخالفت 
ملك نصرت مسلوك داشتند و ميان برادران محاربه روى نموده ركن الدين نصرت يافت و 
نصرت بطرف خراسان و غور شتافت و از ملوك آنواليات مدد ستانده بار ديگر روى بوطن 

مألوف آورد و در اين كرت او را نصرت دست داده ركن الدين بكوستر بيرون رفت و ملك 
نصرت تا وقت استيالء سپاه تاتار در سيستان شهريار بود آنگاه بضرب تيغ كفار تاتار كشته گشت 

ركن الدين بهرامشاه بغايت متهتك و خونريز و سفاك و فتنه انگيز بود و بعد از فرار برادر 
چندگاهى در سيستان بظلم و عدوان قيام نمود و چون ملك نصرت بمدد غوريان مستظهر گشته 

ثانيا بر سيستان استيال يافت ملك ركن الدين مفلوك و بدحال روزگار ميگذرانيد تا وقتى كه در 
 دست كفار تاتار شربت شهادت چشيد



شهاب الدين محمود بن تاج الدين حرب در زمانيكه مغوالن در سيستان بقتل و غارت و خرابى 
شهر و واليت اشتغال داشتند در گوشه پنهان شد و چون آنجماعت از آن مملكت مراجعت نمودند 

خروج كرده در ملك موروث حاكم گشت اما بسبب قلت مردم و كثرت حوادث مهم او رونق و 
رواج نيافت يكى از خويشانش كه موسوم بود بشاه عثمان بمدد براق حاجب كه در كرمان سلطنت 

مينمود لشكر بسيستان كشيد و شهاب الدين را بقتل رسانيد اما ملك تاج الدين ينالتكين كه 
سركرده لشگر براق حاجب و پسر عم سلطان محمد خوارزم شاه بود شاه عثمان را در حكومت 

سيستان دخل نداد و پاى بر مسند ايالت نهاد و در سنه ثلث و عشرين و ستمائه قلعه اسفزار و تولك 
را فتح كرد و در سنه خمس و عشرين و ستمائه كرت ديگر لشكر قيامت اثر تاتار بسيستان رفتند و 
 ينالتكين در قلعه درك محصور گشته قرب دو سال محاصره امتداد يافت و اكثر لشگر ينالتكين در
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قلعه هالك شدند و از شست قضا تيرى بر چشم ملك آمده باصره اش نقصان يافت بعد از آن 
مغوالن آنقلعه را گرفته هركس را در آنجا يافتند بقتل رسانيدند و ملك را بقلعه سپهبد برده از 

همان شربت چشانيدند آنگاه حكومت مملكت نيم روز بحكام چنگيزى انتقال نمود و ديگر كسى 
 از آن طبقه در سيستان باستقالل بر سرير اقبال صعود نفرمود

گفتار در بيان مبادى احوال ملوك خوارزم شاهى و ذكر اختصاص يافتن آنطبقه باصناف الطاف 
 الهى 

باتفاق ارباب اخبار جد سلطان خوارزم را نوشتگين غرچه ميگفتند و او غالمى بود ترك نژاد 
مملوك بلكاتكين كه در سلك مماليك سلطان ملكشاه بن الپ ارسالن سلجوقى انتظام داشت و 

بلوازم مهم طشت دارى قيام مينمود و چون بلكاتكين فوت شد سلطان ملكشاه آثار دولت در بشره 
نوشتكين مشاهده فرموده او را طشت دار ساخت و بنابر آنكه خراج خوارزم متعلق باخراجات 

طشت خانه ميبود شحنكى آنواليت نيز تعلق بنوشتكين گرفت و نوشتكين تا آخر ايام حيات معزز 
بوده چون وفات يافت نه نفر از اوالد و احفاد او بايالت خوارزم سرافراز گشتند و مدت حكومت 

 ايشان صد و سى و هشت سال امتداد پذيرفت برين موجب كه تفصيل مييابد



 و تسعين و اربعمائه از قبل سلطان سنجر كه »1 «قطب الدين محمد بن نوشتكين در سنه احدى 
بحكم برادر خود بركيارق والى واليات خراسان بود حاكم خوارزم گشت و خوارزمشاه لقب 

يافت و قطب الدين محمد بصفات حميده و سمات پسنديده موصوف و معروف بود و درباره اهل 
فضل و كمال انعام و احسان بسيار مى نمود و مدت سى سال در دولت و اقبال گذرانيده در آن 

اوقات يكسال خود بدرگاه سلطان سنجر مى آمد و سال ديگر اتسز را كه پسرش بود ميفرستاد و 
هرگز در خدمت حضرت سلطانى از خود بتقصير راضى نشد و دامن عصمت خويش را بلوث 

عصيان نساخت وفاتش در سنه احدى و عشرين و خمسمائه اتفاق افتاد و بعد از وى پسرش اتسز 
 فاضل خوش طبع بود و بوفور علم و دانش سرآمد »2 «تاج پادشاهى بر سر نهاد و اتسز خسرو

افاضل سالطين مينمود و چون او نيز مانند پدر بلكه بيشتر در ذمه سلطان سنجر حقوق خدمت 
 داشت و سلطان در تربيت 

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا ابتداء دولت قطب الدين محمد را فى سنه تسعين و ستمائه مرقوم نموده 1(

 حرره محمد تقى التسترى 

) مؤلف برهان قاطع نام پادشاه خوارزم را اتسز بكسر اول نگاشته و معنى تركيبى آنرا بلغت 2(
تركى بى گوشت كه عبارت از الغر باشد تحرير نمود اما در فرهنگ لغات تركى تاليف فضل الّله 

خان كه مولوى عبد الرحيم تصحيح نموده نام پادشاهى خوارزم را اتسز بفتح يكم و كسر سيوم 
 رقم نمود لكن در تواريخ آنچه را بنظر رسيده اتسز بود حرره محمد تقى التسترى 
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و رعايتش بمرتبه اى سعى فرمود كه محسود اماثل و اقران گشت و از جمله اسباب صعود اتسز 
بدرجه تقرب سلطانى يكى آنكه در آن وال كه سلطان سنجر بجهة عصيان والى ماوراء النهر در 
نواحى بخارا لواء اقامت افراشته بود روزى سوار شده خيال شكار فرمود و در صيدگاه طايفه از 

مالزمان بارگاه بنابر مواضعه كه با يكديگر داشتند از اطراف و جوانب درآمده سلطان را 
شكارى وار در ميان گرفتند و اتسز كه در خيمه خويش در خواب بود در نيمروز گرم بيكبار 

برجسته سوار شد و بسرعت هرچه تمامتر از عقب سلطان سنجر در حركت آمد و چون بشكارگاه 



رسيد ديد كه مهم نزديك بآن انجاميده كه مخالفان سلطان را دستگير كنند و على الفور بر آن 
طايفه حمله كرده آنجناب را از دست برد مخالفان نجات داد سلطان سنجر از وى پرسيد كه سبب 
حركت تو از عقب ما چه بود جواب گفت كه در خواب چنان ديدم كه خدام موكب همايون را 

در اثناء شكار واقعه هولناك پيش آمده و در مهلكه عظيم افتاده اند الجرم متنبه گشته به تعجيل 
تمام بخدمت شتافتم القصه چون اين نيكو خدمتى از اتسز سر برزد الطاف و عواطف خسروانه 

درباره او سمت ازدياد پذيرفت امرا و اركان دولت از غايت رشك و حسد قاصد جان اتسز گشته 
او را بر فساد ضمير حساد اطالع افتاد و بلطايف الحيل از سلطان رخصت حاصل نموده عازم 

خوارزم شد گويند كه در وقتى كه اتسز مراسم وداع بجاى آورده از پايه سرير سلطنت مسير روان 
گرديد سلطان سنجر با خواص گفت كه اين پشتى است كه ديگر روى او نتوان ديد طايفه اى 
گفتند كه چون اين معنى بر ضمير انور سلطانى ظاهر است سبب نوازش و موجب فرستادن او 

بخوارزم چيست سلطان سنجر گفت حقوق خدمت اتسز در ذمه ما بسيار است و آزار خاطر او در 
مذهب مروت مجوز نيست و چون اتسز بخوارزم رسيد شيوه تمرد و عصيان پيش گرفته لواء 

خالف مرتفع گردانيد و بدان سبب سلطان سنجر چند نوبت لشكر بخوارزم كشيد و كرت اخير بين 
الجانبين گرگ آشتى واقع شده سلطان عنان مراجعت معطوف ساخت و اتسز بيست و نه سال 
بدولت و اقبال گذرانيده از آن جمله شانزده سال دم از استقالل زد و در جمادى االخرى سنه 

احدى و خمسين و خمسمائه از عالم انتقال نمود و مدت حياتش شصت و يكسال بود از جمله 
 رشيد وطواط كه در سلك شعراء ماوراء النهر انتظام داشت و كتاب حدايق السحر فى »1 «افاضل 

دقائق الشعر و ترجمه صد كلمه امير المؤمنين على كرم الّله وجهه از مصنفات و منظومات اوست 
 در مالزمت اتسز بسر ميبرد و پيوسته در مدح او اشعار سحر آثار نظم مى كرد

______________________________ 
) در تذكرة نتايج االفكار بنظر احقر رسيده موالنا رشيد الدين وطواط اصلش از بلخ بوده و 1(

نامش عبد الجليل است و در سن نود و هفت سالگى فى سنه ثمان و سبعين و خمسمائه وفات يافت 
 و در جرجانيه خوارزم مدفون گشت حرره محمد تقى التسترى 
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گفتار در بيان مخالفت اتسز با سلطان سنجر بن ملكشاه و ذكر منازعتى كه واقع شد ميان آن دو 
 پادشاه عالى جاه 

چون ملك اتسز در ملك خوارزم بر مسند كامكارى متمكن گشت نسبت بسلطان سنجر اظهار 
مخالفت نموده بساط حقوق تربيت سلطانى را درنوشت و اينخبر بعرض سلطان سنجر رسيده در 

محرم الحرام سنه ثلث و ثلثين و خمسمائه لشكر بخوارزم كشيد و اتسز نخست خيال مقاتله كرده 
 آخر االمر دانست كه 

 گوزن جوان گرچه باشد دلير)
 

 (نيارد زدن پنجه با نره شير

   
الجرم ترك ستيز نموده روى بوادى گريز آورد و لشكر سلطان سنجر اتسز را تعاقب نموده پسرش 

ايل قتلغ را گرفتند و بموجب فرموده سلطان آنجوان را از ميان دونيم زدند آنگاه پادشاه ظفرپناه 
برادرزاده خود سليمان شاه را در خوارزم گذاشته بجانب مرو بازگشت و بعد از اندك فرصتى 

اتسز بسر سليمانشاه آمده او را منهزم گردانيد و در سنه ست و ثلثين و خمسمائه كه سلطان سنجر 
در مصاف قراختاى شكست يافت اتسز بيشتر از پيشتر اظهار تمرد و تكبر نموده در غياب سلطان 
بمرو رفت و در آن واليت لوازم ظلم و بيداد بتقديم رسانيده بمقر عز خود بازگرديد و در آنوال 

 رشيد وطواط قصيده در مدح اتسز گفت كه مطلعش اينست مطلع 

 چون ملك اتسز بتخت ملك برآمد
 

 دولت سلجوق و آل او بسر آمد

   
و در شهور سنه ثمان و ثلثين و خمسمائه سلطان عاليمقام بعزم انتقام متوجه خوارزم گشته اتسز در 
شهر متحصن شد و سلطان آغاز محاصره كرده چون نزديك بآن رسيد كه فتح و ظفر ميسر گردد 

اتسز دست در دامان اعتذار و استغفار زده بارسال تحف و هدايا مبادرت نموده التماس صلح فرمود 
و سلطان از غايت كرم جبلى نوبت ديگر ترك رزم كرده خوارزم را باو گذاشته بازگشت و اتسز 

پس از وصول سلطان سنجر بدار الملك خويش بار ديگر طريق خالف مسلوك داشته اديب صابر 
را كه از نزد سلطان جهة رسالت بخوارزم رفته بود در جيحون انداخت و اينخبر بعرض سلطان 

سنجر رسيده كرت ديگر علم عزيمت بصوب خوارزم برافراخت و در سنه اثنى و اربعين و 



خمسمائه بظاهر هزار اسب نزول اجالل فرموده آن بلده را محاصره كرد و حكيم انورى كه در آن 
 يورش مالزم آن مهر سپهر سرورى بود اين رباعى بنظم آورد رباعى 

 ايشاه جهان ملك جهان حسب تراست 
 

 وز دولت اقبال شهى كسب تراست 

 امروز بيك حمله هزار اسب بگير
 

 فردا خوارزم و صدهزار اسب تراست 

   
و رشيد وطواط كه در هزار اسب بود چون اين رباعى شنود اين بيت گفته بر تيرى نوشت و در 

 اردوى سلطان افكند بيت 

 گر دشمنت ايشاه شود رستم كرد
 

 يك خر ز هزار اسب نتواند برد

   
و سلطان سنجر ازين جهة عظيم غضبناك شده فرمود كه چون شهر مفتوح شود رشيد را گرفته 

هفت پاره كنند و همدران روز هزار اسب بدست درآمده رشيد پنهان شد و بخواص و مقربان 
 سلطان توسل جست يكى از ايشان در محلى مناسب معروض داشت كه وطواط مرغكى 
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ضعيف است و قابليت آن ندارد كه او را هفت پاره كنند اگر حكم همايون صدور يابد دو پاره اش 
سازيم سلطان خندان شده از سر خون رشيد درگذشت و سلطان سنجر بعد از فتح هزار اسب در 

ظاهر خوارزم منزل گزيده در تضييق محصوران لوازم اهتمام بتقديم رسانيد درين اثنا زاهدى كه او 
را آهوپوش مى گفتند بخدمت سلطان شتافته در باب مصالحه سخن گفت و اتسز پيشكشهاى اليق 
بيرون فرستاده مقرر بر آن شد كه اتسز بكنار جيحون آمده در برابر پادشاه از اسب پياده شده رخ 
بر زبر خاك نهد تا سلطان از سر جريمه او درگذرد و چون اتسز برحسب وعده بكنار آب آمد و 
در برابر سلطان بحر و بر رسيد هم از باالى اسب سر فرود آورده پيش از سلطان عنان بازگردانيد 

هرچند اين بى ادبى بر مزاج اشرف سلطانى گران آمد اما از كمال مرحمت اصلى بطرف مرو 
معاودت فرموده ديگر بر سر جنگ و جدال نرفت و چون خاطر اتسز از مهم سلطان سنجر فراغت 

يافت چند نوبت تاخت بتركستان برده منصور و مظفر بخوارزم بازگشت و در محرم سنه سبع و 
اربعين و خمسمائه اتسز بطرف سقناق لشگر كشيد و چون بنواحى جند رسيد حاكم آنواليت 



كمال الدين كه قبل ازين سالى چند نسبت باتسز طريق اخالص مسلوك ميداشت و هم بخاطر راه 
داده فرار نمود و اتسز جمعى از اعيان مالزمانرا ارسال داشت تا كمال الدين را از سطوت او ايمن 

گردانيده بخدمت آوردند و كمال الدين همانروز مقيد شده در مجلس اتسز زمان حياتش بسر آمد 
و بنابر آنكه ميان حاكم جند و رشيد وطواط قواعد محبت و اتحاد مرعى بود بعضى از حساد 

بعرض اتسز رسانيدند كه رشيد از مخالفت كمال الدين خبر داشته و عرضه داشت ننموده بنابرآن 
خوارزمشاه چندگاه رشيد را از صحبت خويش محروم گردانيد و رشيد در ايام حرمان قطعات و 

 قصايد عذريه در سلك نظم كشيد و يكى از آنجمله اين قطعه است قطعه 
 شاها چو دست حشمت تو بر سرم نديد

 
 در زير پاى قهر تنم را بسود چرخ 

 بى حسن اصطناع و بر وجود و لطف تو
 

 عيشم بكاست عالم و رنجم فزود چرخ 

 به زين نگر بمن كه اگر حالتى بود
 

 و الّله كه مثل من به نخواهد نمود چرخ 

القصه اتسز بعد از فتح جند پسر خود ايل ارسالنرا آنجا والى گردانيده بجانب خوارزم بازگشت و    
در همين سال سلطان سنجر بدست حشم غزان گرفتار شد و بعد از امتداد ايام حبس سلطان اتسز 

بخراسان رفته با ركن الدين محمود كه خواهرزاده سنجر بود مالقات نمود و مدت سه ماه آن دو 
پادشاه در نواحى نسا با يكديگر بسر برده در باب نظم امور مملكت رايها زدند اما چون مقارن 
آنحال سلطان سنجر از تعدى غزان نجات يافت فايده بر تدبيرات ايشان مترتب نشد و در سنه 

احدى و خمسين و خمسمائه اتسز بيمار گشته در اوقات مرض آواز شخصى بگوش او رسيد كه 
 (و ما َتدرِي قرآن ميخواند و چون گوش كشيد شنيد كه اين آيه بر زبان قارى جريان دارد كه 

(وتضٍ تَمأَر بِأَي و اين معنى را بفال بد گرفته مرض سمت ازدياد پذيرفت و در جمادى نَفْس 
االخرى سال مذكور از عالم انتقال نمود گويند كه رشيد وطواط بر سر جنازه اتسز ميگريست و 

 اين رباعى ميخواند كه رباعى 
 شاها فلك از سياستت مى لرزيد

 
 پيش توبه طبع بندگى 
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 ميورزيد
 

 صاحب نظرى كجاست تا در نگرد

 تا آن همه مملكت باين مى ارزيد
  

 

 ذكر ايل ارسالن بن اتسز

ايل ارسالن كه در زمان حيات پدر حاكم جند و سقناق بود چون خبر فوت اتسز شنود از برق و 
باد سرعت سير استعاره نموده بجانب خوارزم شتافت و در سيوم ماه رجب سنه احدى و خمسين و 
خمسمائه بدار الملك آباء خود رسيده پرتو انعام و احسانش بر وجنات احوال همگنان تافت و در 

ايام دولت ايل ارسالن بعضى از غالمان سنجرى كه رياست و سرورى داشتند ملك مؤيد را 
پيشواى خود ساخته ركن الدين محمود خان را كه خواهر زاده سلطان و قايم مقام او بود در نيشابور 

گرفتند و ميل كشيدند و ايل ارسالن متوجه تأديب غالمان گشته بشادياخ نيشابور شتافت و 
عاصيانرا در آن بلده محاصره كرد و باالخره مصالحه نمود و بخوارزم مراجعت فرمود بعد از آن 

ايل ارسالن در ارسال تحف و هدايا كه هرسال پدرش نزد خان قراختاى ميفرستاد تا ايشان متعرض 
ديار اسالم نشوند تغافل ورزيد بنابر آن قراختائيان جمعيتى ساخته متوجه ممالك ايران گشتند و 

خوارزم شاه اين خبر استماع نموده مستعد مقاتله كفار شد و عيار بيك را با سپاهى آراسته در 
مقدمه روانه ساخت و عيار بيك در رفتار تعجيل كرده پيش از وصول ايل ارسالن با قراختائيان 

حرب نمود و اسير سرپنجه تقدير شد و مقارن آنحال خوارزم شاه بر بستر ناتوانى افتاده عنان 
مراجعت بصوب خوارزم منعطف گردانيد و چون بدار الملك خويش رسيد مرض اشتداد يافته در 

 و خمسمائه بسراى عقبى شتافت مدت سلطنتش قريب هفت »1 «نوزدهم رجب سنه سبع و ستين 
 سال بود

 ذكر سلطان شاه بن ايل ارسالن 

سلطان شاه بعد از فوت پدر در مملكت خوارزم تاج سلطنت بر سر نهاد و مادرش ملكه تركان 
بتدبير امور ملك مشغول گشته مادر و پسر از تكش خان كه پسر بزرگتر ارسالن بود و در واليت 
جند حكومت مينمود حساب برنگرفتند و چون تكش از صورت واقعه آگاهى يافت قاصدى نزد 



برادر فرستاده سلطنت بعضى از ممالك موروثى را طلب فرمود سلطان شاه كه بلطف طبع اتصاف 
 داشت اين رباعى را در جواب نوشت رباعى 

 هرگه كه سمند عزم من پويه كند
 

 دشمن ز نهيب تيغ من مويه كند

 اينجا برسول و نامه برنايد كار
 

 شمشير دورويه كار يك رويه كند

   
 تكش خان را پسرى بود ملكشاه نام در برابر عم اين رباعى نظم نمود و ارسال فرمود رباعى 

 صد گنج ترا خنجر بران مارا
 

 كاشانه ترا مركب و ميدان ما را

 خواهى كه خصومت از ميان برخيزد
 

 خوارزم ترا

   
 

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا وفات ايل ارسالن فى سنه ثمان و ستين و خمسمائه بنظر رسيده حرره محمد 1(

 تقى التسترى 

 
 

 634، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 
 ملك خراسان ما را

 سلطان در جواب برادرزاده اين رباعى ديگر گفته بجند فرستاد رباعى 
 ايجان عم اين غم ره سودا گيرد

 
 اين قصه نه در شما نه در ما گيرد

 تا قبضه شمشير كه پااليد خون 
 

 تا آتش اقبال كه باال گيرد

بعد از آن ميان برادران نيران نزاع اشتعال يافته سلطان شاه با جمعى كثير از ابطال رجال بقصد تكش    
در حركت آمد و تكش خان بپادشاه قراختاى كه در آن زمان عورتى بود پناه برده بعرض او 

رسانيد كه اگر خوارزم بمدد ملكه مفتوح گردد هرسال مال خطير بخزانه اش رساند بنابرآن ملكه 



قراختاى شوهر خويش قرما را با سپاه بالانتها مصحوب تكش خان گردانيد و تكش خان بعزم رزم 
برادر متوجه خوارزم گشته چون سلطان شاه و ملكه تركان از هجوم لشكر قراختاى خبر يافتند 

بصوب نيشابور شتافتند و تكش خان در روز دوشنبه بيست و دوم ربيع اآلخر سنه ثمان و ستين و 
خمسمائه بخوارزم درآمده بر تخت سلطنت نشست و بعد ازين واقعه قرب ده سال ميان برادران 

مواد نزاع در هيجان بود و سلطان شاه در هرچندگاه بيكى از سالطين التجا نموده بامداد ايشان با 
تكش خان در مقام مقابله و مقاتله مى آمد و آخر االمر بين الجانبين مصالحه اتفاق افتاده بعضى از 
بالد خراسان تعلق بسلطان شاه گرفت و سلطان شاه بعد از سالى چند كه در آن سرزمين حكومت 

نمود در سلخ رمضان سنه تسع و ثمانين و خمسمائه درگذشت و تكش خان در سلطنت مستقل 
 گشت 

گفتار در بيان كشته شدن ملك مؤيد و ملكه تركان و ذكر بعضى از منازعات سلطان شاه و تكش 
 خان 

چون سلطان شاه و ملكه تركان از دست برد تكش خان و قراختائيان توهم نموده از خوارزم به 
نيشابور رفته و مؤيد را كه حاكم نيشابور بود با خود موفق ساخته لشكرهاى پراكنده را جمع كردند 
و روى توجه بصوب خوارزم نهادند تكش خان ايشان را استقبال نموده در سر بيابان خوارزم منزل 

گزيد و بنابر آنكه در آنصحرا آب ناياب بود سپاه ملك مؤيد كه از محل اقامت خوارزم شاه 
وقوف نداشتند فوج فوج به بيابان درآمده متعاقب يكديگر طى مسافت مينمودند و هرفوجى كه 

قدم از بيابان بيرون مينهادند بضرب تيغ لشكر خوارزم سر بباد فنا ميدادند و عاقبت خوارزميان 
ملك مؤيد را گرفته پيش تكش خان بردند و بموجب فرمان واجب االذعان بر در بارگاه او را از 

ميان دونيم زدند ملكه تركان و سلطان شاه مجال فرار يافته بدهستان شتافتند و تكش خان از عقب 
ايشان ايلغار كرده ملكه را بدست آورده بكشت و بخوارزم بازگشت و سلطان شاه از دهستان بشاد 

ياخ رفت و چون ديد كه طغانشاه بن ملك مؤيد كه در آن ملك حاكم بود از عهده تائيد او بيرون 
نمى تواند آمد عازم غور گشت و ملوك غور اگرچه نسبت بسلطانشاه مراسم تعظيم و تبجيل مرعى 

 داشتند اما در باب امداد اهمال نمودند و تكش خان از
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دهستان بخوارزم رفت عظمت و حشمت او سمت ازدياد گرفته عرصه مملكت صفت رونق و 
رواج پذيرفت و در آن اوان ايلچيان قراختاى متعاقب و متواتر بخوارزم مى آمدند و سواى مال 

مقرر از تكش خان تحف و تبركات ميطلبيدند و خوارزم شاه را تكليفات نامعقول نموده آداب 
درگاه پادشاه را مرعى نميداشتند الجرم تكش خان بى تحمل شده يكى از معارف آن طايفه را 

بقتل رسانيد و بدان واسطه ميان او و قراختائيان دوستى بدشمنى مبدل گرديد و اينخبر بگوش 
سلطانشاه رسيده از غور بميان قراختائيانرفت و ملكه آنقوم را مالزمت كرده چنان ظاهر ساخت كه 

ميالن خواطر خوارزميان نسبت بمن فراوانست و بمجرد توجه فوجى از عساكر منصوره آن 
مملكت بتصرف من در مى آيد و ملكه قراختاى چون از تكش رنجيده بود بعد از آن كه از سلطان 
شاه اينسخن شنيد شوهر خود قرما را با سپاهى آراسته بامداد سلطانشاه تعيين فرمود و ايشان بحدود 

خوارزم شتافته تكش خان فرمان داد كه آب جيحون را بر ممر مخالفان انداختند و آمد شد 
قراختائيان تعذر تمام پيدا كرده خوارزم شاه بتهيه اسباب قتال اشتغال نمود و درين اثنا قرما بيقين 
دانست كه آنچه سلطان شاه از ميل خواطر خوارزميان نسبت بخود گفته بود بصدق اقتران نداشته 

الجرم عزم مراجعت جزم كرده سلطانشاه از او التماس نمود كه فوجى از لشكريان را همراه او 
گرداند تا بسرخس رود و باستظهار ايشان مهمى از پيش برد قرما اين ملتمس را مبذول داشته عنان 
مراجعت معطوف گردانيد و سلطانشاه عازم سرخس گرديد و چون بالى ناگهان بسر ملك دينار 

كه يكى از امراء غز بود و از قبل طغانشاه در سرخس حكومت مينمود فرود آمد چنانچه ملك 
همان قدر مجال يافت كه خود را در خندق قلعه كه نزديك بمعسكرش بود انداخت و اهل حصار 

او را برسن باال كشيده سلطان شاه محاصره آنقلعه را موقوف ساخت و بمرو رفته لشكر قراختاى را 
اجازت مراجعت داد و بنفس نفيس خويش چند نوبت بنواحى قلعه سرخس تاخت برد و اكثر اتباع 
ملك دينار را متفرق گردانيد و ملك دينار مانند درم ناسر درين صره تنها مانده از طغانشاه التماس 

نمود كه عوض سرخس بسطام را باو دهد و طغانشاه ملتمس او را مبذول داشته ملك دينار روى 
ببسطام آورد و سلطان شاه در شهور سنه سته و سبعين و خمسمائه ده هزار سوار فراهم آورده 

بجانب نيشابور نهضت فرمود و طغانشاه بن ملك مؤيد بمقابله و مقاتله او اقدام نموده منهزم بمقر 
عز خود شتافت و لشكر سلطانشاه غنيمت بسيار گرفته اقتدار تمام پيدا كردند و على التعاقب و 
التوالى در حوالى نيشابور مراسم نهب و تاراج بجاى مى آوردند و اكثر امراء طغانشاه ازينمعنى 
بتنگ آمده خود را از مضيق حصار بيرون انداختند و بسلطان پيوستند و در محرم سنه احدى و 



ثمانين و خمسمائه طغانشاه ازين غصه جانگداز فوت شده پسرش سنجر شاه قايم مقام گشت و 
منكلى بيك كه اتابك او بود زمام اختيار آن مملكت را بدست آورده بمصادره و مطالبه رعاياء 

 بيچاره پرداخت و در اوايل سنه اثنين و ثمانين و خمسمائه تكش خان با سپاه فراوان از
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خوارزم بصوب خراسان در حركت آمد و سلطان شاه از راه ديگر بخوارزم شتافت و خوارزميان 
بخالف تصور او دروازه ها را بسته ابواب مخاصمت و محاربت برگشادند و سلطان شاه از تسخير 

آن مملكت مأيوس گشته در آن اثنا شنود كه تكش در ظاهر مرو رفته بارگاه باوج مهر و ماه 
برافراشته و همت بر فتح آن بلده گماشته بنابراين مصلحت در مراجعت دانست و چون بكنار 

جيحون رسيد با پنجاه مرد جرار كه هريك خود را ثالث رستم و اسفنديار مى پنداشتند ايلغار كرده 
در شب از ميان اردوى تكش بشهر درآمد و روز ديگر پرتو شعور تكش بر وصول برادر افتاد و 

عنان بصوب شادياخ تافته در ربيع االول سنه مذكوره در ظاهر شهر نزول كرد و بعد از دو ماه كه 
سنجر شاه و منكلى بيك را محاصره نمود صلح گونه كرده بخوارزم مراجعت فرمود و از اركان 

دولت شهاب الدين مسعود و سيف الدين مردانشاه خوانساالر و بهاء الدين محمد كاتب بغدادى را 
جهة اتمام امر مصالحه و تحصيل وجه مهادنه پيش سنجر شاه و منكلى بيك فرستاد و ايشان 

اينجماعت را گرفته پيش سلطانشاه ارسال نمودند و اين سه كس تا زمان آشتى برادران محبوس 
بودند و در خالل احوال سابقه موالنا برهان الدين ابو سعيد بن فخر الدين عبد العزيز كوفى كه از 

كبار علماء خراسان و بوفور زهد و تقوى امتياز داشت و پيوسته سالطين در تعظيم او ميكوشيدند و 
منصب قضاء شيخ االسالمى آنواليت را بوى تفويض مينمودند بشادياخ رفت منكلى بيك 

بوساوس شيطانى آن عالم ربانى را گرفته بكشت آنگاه سلطانشاه بار ديگر بشادياخ لشكر كشيد و 
چون فتح ميسر نشد بطرف سبزوار رفت و در تضييق اهل شهر كوشيده كار سبزواريان باضطرار 

انجاميد بنابرآن بشيخ احمد بديلى كه جمال حالش بعلوم ظاهرى و باطنى آراسته بود توسل جستند 
و شيخ بمجلس سلطانشاه رفته زبان بشفاعت اهل سبزوار بگشاد و سلطان شيخ را تعظيم نموده قبول 

فرمود كه چون بشهر درآمد مطلقا متعرض رعايا نشود بنابرآن سبزواريان ابواب شهر باز كردند و 
سلطانشاه بدان بلده درآمد و لحظه اى توقف نموده بسرخس بازگشت و در روز جمعه چهاردهم 

محرم سنه ثلث و ثمانين و خمسمائه سلطان تكش بار ديگر ظاهر شادياخ را مخيم سرادقات جالل 



ساخت و عرابه و منجنيق نصب كرده محاصره و محاربه آغاز نهاد و كار سنجرشاه و منكلى بيك 
باضطرار انجاميده سادات و علما را بشفاعت از شهر بيرون فرستادند تا از تكش خان بجهة ايشان 

امان بستانند و تكش سخن آنجماعت را بعز قبول اقتران داده در هشتم ربيع االول سنه مذكوره 
سنجر شاه و منكلى بيك از شادياخ بيرون خراميدند و تكش آنخطه را بيمن مقدم شريف مشرف 
گردانيده درباره سنجر شاه كه شوهرخواهرش بود انواع لطف و احسان نمود و موكالن بر منكلى 

بيك گماشت تا هر چه بناحق از مردم ستانده بود از وى گرفته بصاحبان مال رسانيدند و چون 
منكلى بيك آنچه بتحت تصرف داشت فرود آورد او را به فخر الدين عبد العزيز كوفى دادند تا 

 بقصاص 
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پسر خويش بكشت آنگاه تكشخان پسر بزرگتر خود ناصر الدين ملكشاه را والى نيشابور گردانيده 
بخوارزم رفت و سلطان شاه غيبت برادر را مغتنم دانسته لشكر بشاد- ياخ كشيد و بمحاصره 

برادرزاده مشغول گشت و ملكشاه مسرعان نزد پدر فرستاده كيفيت حال باز نمود و تكش خان 
بى توقف روى بصوب خراسان آورده چون بنيشابور رسيد سلطان شاه ترك محاصره داده از 
نيشابور بمرو رفت و تكش خان بنيشابور رسيده و بتدارك اختالل متوطنان آن بلده پرداخته 

زمستان بقشالق مازندران شتافت و او در اول فصل بهار بالنك رادكان آمده لواء عظمت و حشمت 
مرتفع گردانيد و حاجات و ملتمسات خاليق را باسعاف و انجاح اقتران داده فضال و شعرا را 

صالت گرانمايه بخشيد درين اثنا بواسطه مساعى جميله نيك انديشان تكش خان و سلطان شاه با 
يكديگر آشتى كرده روزى چند ترك جنگ و نزاع دادند اما بعد از آنكه تكش خان بخوارزم 

رفت از سلطان شاه بعضى امور كه داللت بر نقض ميثاق ميكرد سر برزد و مدتى ديگر بين 
االخوين آتش خالف و شين مشتعل بوده در اوايل سنه تسع و ثمانين و خمسمائه تكش خان 

بهمگى همت متوجه استيصال نهال اقبال سلطانشاه گشت و كوتوال قلعه سرخس كه در آن ايام از 
سلطان شاه خوفى داشت عريضه بدرگاه تكش خان فرستاده اظهار اطاعت و انقياد نمود و سلطان 

تكش مانند برق و باد خود را بسرخس رسانيد و كوتوال برحسب وعده مفاتيح قلعه و خزينه را 
بنواب پادشاه عاليجناب سپرد و صورت اينواقعه بعرض سلطان شاه رسيده از غايت غم و الم در 

 سلخ رمضان سنه مذكوره بعالم آخرت انتقال فرمود



 ذكر عالء الدين تكش خان بن ايل ارسالن 

تكش خان بعظم شأن و رفعت مكان و وفور شجاعت و شمول سخاوت موصوف و معروف بود و 
بواسطه وسعت واليت و بسطت مملكت مرتبه او از مراتب پدرانش تجاوز نمود بالد خراسان و 

عراق را بضرب شمشير گرفته بممالك موروث منظم ساخت و سلطان طغرل را از ميان برداشته در 
اكثر قلمرو آل سلجوق رايت استيال برافراخت صالت و انعامات او پيوسته بفضال و شعرا ميرسيد و 
از موايد انعام و احسانش همه كس محظوظ و بهرور ميگرديد و تكش خان بعد از فرار سلطان شاه 
از خوارزم در روز دوشنبه بيست و دوم ربيع اآلخر سنه ثمان و ستين و خمسمائه بدار الملك آباء 

خويش درآمده قدم بر تخت سلطنت نهاد و خاليق را بعدل و داد نويد داده ابواب انعام و احسان بر 
روى روزگار طبقات انسان برگشاد گويند در آنروز رشيد وطواط را كه در مالزمت 

خوارزمشاهيان سنش از هشتاد تجاوز نموده بود و ضعف شيخوخيت در او اثر كرده در محفه 
نشانده پيش تكش بردند و رشيد معروض گردانيد كه امروز هركس بقدر استطاعت خويش رساله 
يا قصيده در تهنيت جلوس پادشاه در سلك تحرير و عقد تقرير انتظام داده و بنده بنابر كبر سن و 

 ضعف دماغ بردو بيت قناعت كرده آنگاه اين رباعى عرض نمود كه رباعى 
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 جدت ورق زمانه از ظلم بشست 

 
 عدل پدرت شكستها كرد درست 

 اى برتو قباى سلطنت آمده چست 
 

 هان تا چه كنى كه نوبت دولت تست 

وفات تكش خان در منزل چاه عرب در وقتى كه بمقاتله مالحده توجه داشت بسبب عرض مرض    
خناق روى نمود و آنحادثه در نوزدهم رمضان سنه ست و تسعين و خمسمائه واقع بود مورخان 

 مدت سلطنتش را بيست و هشت سال تعيين كرده اند و اوقات حياتش را پنجاه و دو سال شمرده اند

 گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان سلطنت پادشاه عالى مكان تكش خان بن ايل ارسالن 

بر ضمير دانش پذير واليان ممالك سخن و خاطر مهر تنوير واقفان حكايات نو و كهن مخفى 
نخواهد بود كه بعضى از حاالت تكش خان در ضمن وقايع سابقه بقيد كتابت درآمده و اصرار بر 



تكرار مرضى طباع ابناء روزگار نيست بنابرآن درين گفتار خامه بديع آثار متعرض حاالتى كه سبق 
ذكر يافته نميشود و بتحرير آنچه تا غايت مذكور نگشته مبادرت مينمايد و من الّله االعانة و التوفيق 

ارباب اخبار آورده اند كه چون تمامت مملكت خراسان در حيز تسخير تكش خان قرار گرفت 
قصد نمود كه واليت مرو و سرخس را بولد ارشد خود سلطان محمد دهد اما پسر بزرگترش ناصر 

الدين ملكشاه كه پادشاه نيشابور بود التماس نمود كه نيشابور را بسلطان محمد دهند و سرخس و 
مرو را باو ارزانى دارند و تكش برطبق مدعاء ناصر الدين ملكشاه فرمان فرموده بجانب خوارزم 
بازگشت و بعد از چندگاه سلطان محمد حكومت نيشابور را نيز ببرادر باز گذاشته بخدمت پدر 
شتافت و چون تكش خان از تسخير ملك خراسان فارغ گرديد ماه منجوق باوج عيوق رسانيده 

استيصال آل سلجوق پيش نهاد همت گردانيد و در سنه تسعين و خمسمائه لشكر بعراق كشيده بر 
وجهى كه سابقا مسطور شد مهم سلطان طغرل سلجوقى را در حدود رى فيصل داد و تمام قلمرو او 
را بتحت تصرف درآورده ابواب نصفت و رعيت پرورى در آن ديار برگشاد و در خالل اين احوال 

الناصر لدين عباسى بطمع آنكه بعضى از ممالك عراق تعلق بديوان او گيرد وزير خويش مؤيد 
الدين بن قصاب را با خلع و تشريفات گران مايه نامزد مالزمت تكش خان كرد و مؤيد الدين چون 
باسدآباد رسيد و ديد كه قرب دو هزار كس از اكراد و اجناد عرب در اردوى او مجتمع گشته اند 

بخار غرور و پندار بكاخ دماغ راه داده كس نزد تكش خان فرستاد و پيغام داد كه از موقف 
خالفت منشور حكومت و خلعت سلطنت مبذول افتاده و كفيل مصالح امم و اعاظم مهام بنى آدم 

يعنى جناب وزارت مآب جهة ايصال آن عوارف تا بدين مقام قدم رنجه فرموده و مقتضى اداء شكر 
چنين موهبتى آنست كه خوارزمشاه با عدد اندك و تواضع بسيار باستقبال آيد و در ركاب وزير 

قدمى چند سير فرمايد تكش چون اين سخن شنود بركمال بالهت وزير بى تدبير اطالع يافته فوجى 
 از ابطال رجال را
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بتأديب او نامزد فرمود و آنجماعت متوجه اسدآباد گشته در حمله اول ابن قصاب را منهزم ساختند 
و تا دينور تعاقب نموده رايت مراجعت برافراختند آنگاه تكش زمام ايالت واليت رى را در قبضه 
اقتدار پسر خويش يونس خان نهاد و مياجق را باتابكى او مقرر فرمود و حكومت اصفهان را بقتلغ 
اينانج بن اتابك محمد بن ايلدگز داده ساير امراء عراق را در تا بين او كرد و چون از سرانجام اين 



مهام فراغت يافت عنان عزيمت بمستقر سرير سلطنت تافت و آن زمستان در خوارزم قشالق 
فرموده در فصل بهار با سپاه بسيار متوجه تسخير سقناق شد و خان آنواليت خاطر برفرار قرار داده 

جمعى از امرا كه نسبت بخوارزم شاه بشيوه نفاق سلوك مينمودند بحاكم سقناق پيغام فرستادند كه 
پاى ثبات استوار دار كه ما طريق دولتخواهى تو مسلوك خواهيم داشت و خان باين وعده مستظهر 
گشته در برابر خوارزمشاه صف قتال بيار است و چون در آن معركه طالبان نام و ننگ آغاز حرب 

و جنگ نمودند امراء منافق از عقب اردوى تكشخان درآمده دست بغارت و تاراج برآوردند 
الجرم لشگر اسالم شكست يافته كفار بسيارى از خوارزميانرا بتيغ بيدريغ گذرانيدند و تكش خان 

بعد از هژده روز پريشان حال بخوارزم رسيده ناصر الدين ملكشاه ولد ارسالن شاه را در خراسان 
قايم مقام ساخته جهت پرسش پدر بخوارزم رفت و در غيبت او سنجر شاه مركز دولت خالى ديده 
باغواء طايفه از اهل فتنه انديشه خروج كرد و پيش از آنكه اين معنى از حيز قوه بفعل آيد كيفيت 
حال بعرض تكش رسيده سنجر شاه را طلب نمود و آنساده دل بى تامل بخوارزم رفته تكش خان 

جهان بينش را ميل كشيد و اين رباعى از جمله منظومات سنجر شاه است كه در آنواقعه نظم نموده 
 رباعى 

 تا چرخ كهن ببدگمانى برخواست 
 

 دل از سر كار اين جهانى برخواست 

 چون دست قضا چشم مرا ميل كشيد
 

 فرياد ز عالم جوانى برخواست 

و تكش بعد از چند روز كه سنجر شاه را محبوس نگاه داشت بنابر درخواست خواهر خويش كه    
منكوحه او بود با طالقش حكم فرمود و علوفه و انعام او را بدستور پيشتر مقرر كرد و مقارن اين 

حال يونس خان را ضعفى در باصره پيدا شده در واليت رى آن مرض عالج نپذيرفت بنابرآن 
مياجق را بنيابت خود تعيين كرده روى توجه بخراسان نهاد و در غيبت يونس خان وزير خليفه ابن 

قصاب بعزم تسخير عراق از بغداد در حركت آمد و قتلغ اينانج از اصفهان بمياجق پيوست تا باتفاق 
دفع مؤيد الدين را پيش نهاد همت سازند در آن اثنا مياجق بى جهتى قتلغ اينانج را كشته سرش را 

نزد تكش خان فرستاد و پيغام داد كه قتلغ اينانج خيال مخالفت خان داشت بنابرآن جان بباد فنا داد 
و تكش خان هرچند دانست كه كشتن قتلغ اينانج عالمت عصيان مياجق است اما بحسب مصلحت 

 بقضاء اجل گرفتار »1 «وقت ظاهر نكرد و روى توجه بعراق آورد و چون بمزدقان رسيد ابن قصاب 
 گرديد اما سپاه بغداد اين معنى را اظهار ننمودند و در



______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا بنظر رسيده كه ابن قصاب در اوائل شعبان سنه اثنين و تسعين و خمسمائه 1(

 وفات يافته حرره محمد تقى التسترى 
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برابر تكش آمده عزم رزم فرمودند و عاقبت از ستيز و آويز عاجز گشته راه گريز پيش گرفتند و 
تكش پس از مشاهده صورت فتح و ظفر از غايت غضب فرمان فرمود تا ابن قصاب را از گور 

بيرون كشيده سرش را از تن جدا كردند و بخوارزم بردند بعد از آن تكشخان باصفهان رفته يكى 
از ابناء خود را بحكومت آن مملكت تعيين فرمود و بصوب خوارزم معاودت نمود و در ماه ربيع 
االول سنه ثلث و تسعين و خمسمائه ناصر الدين ملكشاه در خراسان وفات يافت و چون خبر آن 
مصيبت بعرض تكشخان رسيد لوازم تعزيت بجاى آورده حكومت آن مملكت را بسلطان محمد 

ارزانى داشت و نظام الملك و سعد الدين مسعود وزير را جهة ضبط اموال ديوانى بدانجانب 
روانساخت مقارن آن حال ميان خان تركستان و خواهرزاده او الپ درك وحشتى روى نموده الپ 
درك بجند آمد و قاصدى بخوارزم فرستاده بخوارزمشاه پيغام داد كه اگر اينجانب مدد يابم خال 

خود را در حال از ميان برداشته مملكتش را تسليم گماشتگان ديوان اعلى نمايم و تكشخان سلطان 
محمد را از خراسان بازطلبيده سپاه فراوان مجتمع ساخت و بجانب تركستان رايت عزيمت 
برافراخت و بعد از وصول بحدود جند سلطان محمد را با فوجى از بهادران پيل تن و دليران 

صف شكن در مقدمه روان فرمود و سلطان محمد بالپ درك پيوسته روى بجنگ خان تركستان 
نهاد و در معركه خانرا اسير كرده بخدمت پدر رسانيد و تكشخان تركستانرا مقيد بخوارزم برد و 

مملكتش را بالپ درك ارزانى داشت و چون الپ درك بكثرت اعوان و انصار مستظهر گشت با 
تكشخان در مقام تمرد آمده خوارزم شاه خان تركستانرا از محبس بيرون آورد و با او عهد و پيمان 
نموده بر سر الپ درك فرستاد و بنفس نفيس متوجه شادياخ شده در ذى حجه سنه اربع و تسعين و 
خمسمائه در آنديار نزول اجالل فرمود و بعد از سه روز جهة دفع فتنه مياجق كه دم از عصيان ميزد 

بجانب عراق نهضت نمود و اقدام ثبات و قرار مياجق از استماع خبر توجه خوارزم شاه متزلزل 
گشت و عساكر خوارزم سر در پى او نهاده مياجق مدتى در گرد واليت عراق هرروز بمنزلى و 
هرشب جائى ميگذرانيد و آخر االمر خود را در قلعه فيروزكوه انداخته سپاه تكشخان آنقلعه را 



بجنگ گرفتند و مياجق را اسير كرده در نواحى قزوين باردوى پادشاه ظفرقرين رسانيدند و 
تكشخان او را ببرادرش آقچه كه هرگز از وى جز وى جريمه در وجود نيامده بود بخشيد اما مقرر 

شد كه يكسال در زندان باشد آنگاه بجند رفته بقيه ايام حيات را آنجا بگذراند و چون خاطر 
تكشخان از دغدغه مياجق فراغت يافت قالع مالحده را پيش نهاد همت ساخته بظاهر قلعه ارسالن 

كشاى كه در نواحى قزوين بود شتافت و بعد از آنكه مدت چهار ماه آن قلعه را محاصره نمود مهم 
بمصالحه انجاميده اسماعيليه ارسالن كشاى را تسليم خوارزم شاه كردند و بحصار الموت رفتند و 

تكش خان ايالت واليت عراق را بپسر خود تاج الدين عليشاه تفويض فرموده روى توجه بخوارزم 
نهاد مقارن آنحال نظام الملك سعد الدين مسعود وزير بر دست يكى از فدائيان شهيد شده و تكش 

 خان از استماع قتل وزير بغايت متأثر
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گشته فرمان داد كه سلطان محمد با سپاه باران عدد بعزم تخريب قالع و بالد مالحده توجه نمايد و 
ابتدا از ترشيز كندو شاه زاده بموجب فرموده بمحاصره آنحصار استوار اشتغال نمود و در آن اوقات 

بى سببى ظاهر علمش بشكست و اين معنى را بفال بد گرفته ناگاه خبر فوت پدر بوى رسيد و 
كيفيت فوت تكش خان چنان بود كه در شهور سنه سته و تسعين و خمسمائه مرض خناق عارض 
ذات عدالت صفاتش گشت و بسعى اطباء حاذق آن مرض زايل شده سلطان تكش در ايام نقاهت 

بخيال استيصال مالحده از خوارزم نهضت فرمود و هرچند طبيبان و نيك انديشان گفتند كه چند 
روز ديگر حركت نمى بايد نمود تا صحت كامل شامل وجود شريف پادشاه عادل شود بسمع رضا 

نشنود و چون بمنزل چاه عرب رسيد مرض نكس كرد و پادشاه طبيعت دست تصرف از تدبير امور 
بدن كوتاه ساخته تكش خان روى بجهان جاودان آورد وزارت تكش خان سالهاى فراوان تعلق 

بنظام الملك سعد الدين مسعود بن على االبهرى ميداشت و او باصابت راى و تدبير سرآمد وزراء 
صافى ضمير بود و در ايام اختيار در تمهيد بساط عدل و انصاف مساعى جميله مبذول داشته در 

تقويت احكام شريعت اهتمام نمود و پيوسته تكش خان را باستيصال مالحده ترغيب ميكرد بنابر 
آن مالحده جمعى از فدائيانرا برقتل وزير مامور گردانيدند و آنجماعت در سالى كه تكش خان از 

فتح قلعه ارسالن كشاى فراغت يافت بمالزمت آستان وزارت آشيان شتافته در وقتى كه سعد 
الدين مسعود بر در سراى خويش ايستاده بود بزخم كاردى او را از پاى درآوردند در روضة الصفا 



مسطور است كه از نوادر اتفاقات آنكه سعد الدين مسعود وزير بنابر عداوتى كه با حاجب كبير 
شهاب الدين مسعود خوارزمى و حميد الدين عارض داشت در مجلس تكش خان ايشانرا بامور 

ناشايست و اعمال نابايست منسوب ساخت و رخصت قتل مشاراليهما حاصل كرده فرمود تا حميد 
الدين را بر در سرايش گردن زدند و ميخواست كه حاجب را نيز از عقب او روان سازد كه ناگاه 

باقتضاء قضا خون وزير بر زير خون عارض ريخت و حاجب از آنحادثه نجات يافته بگريخت 
يفعل الّله ما يشاء و يحكم ما يريد و بعد از شهادت سعد الدين مسعود ولدش صدر الدين على 

قايم مقام گرديد و او تا آخر ايام حيات تكش بآن امر مشغول بود و در رعايت و تربيت اصحاب 
فضليت سعى بليغ مينمود از جمله حاويان فضايل نفسانى سيد اسمعيل بن حسين بن محمد 
الجرجانى زمان تكشخانرا بوجود خود مشرف داشت و بنام نامى آنپادشاه عاليشان ذخيره 

خوارزم شاهى و كتاب اعراض الطيب و خفى عالئى را بر صحايف روزگار نگاشت و از شعراء 
آنزمان يكى عماد زوزنى است و در آنسال كه تكشخان از قشالق مازندران بالنك رادكانشتافت و 

بر مسند حشمت و شوكت نشسته پرتو انوار عنايتش بر وجنات احوال اهالى روزگار تافت عماد 
 بمالزمت آنپادشاه فضيلت نهاد رسيد و قصيده گذرانيد كه چهار بيت اولش اين است قصيده 

 بحمد الّله از شرق تا غرب عالم 
 

 بشمشير شاه جهان شد مسلم 

 سپهدار اعظم شهنشاه دنيا
 

 نگين بخش شاهان خداوند عالم 

 تكش خان ايل ارسالن بن اتسز
 

 پدر
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 بر پدر پادشه تا بآدم 

 
 خراميد بر تخت فيروز بختى 

 چو خورشيد بر تخت فيروزه طارم 
  

و ديگرى از آنجمله خاقانى شروانيست صاحب گزيده نام و لقب خاقانى را ابراهيم بن على نوشته 
و در نفحات افضل الدين در قلم آمده و باتفاق ناظمان اشعار و اصحاب اخبار خاقانى سرآمد 



شعراء روزگار بود و در نظم قصيده گوى بالغت از امثال و اقران مى ربود بنابرآن او را حسان 
 العجم مى گفتند و رشيد وطواط در مدح وى گويد كه مثنوى 

 اى سپهر قدر را خورشيد و ماه 
 

 وى جهان فضل را دستور و شاه 

 افضل الدين بو الفضايل بحر فضل 
 

 فيلسوف دين فزاى و كفركاه 

 و خاقانى را مثنويست تحفة العراقين نام و اين سه بيت از آنكتابست مثنوى    
 وقتست كه وقت بر سر آيد

 
 سيالب بال ز در درآيد

 وقتست كه مركبان انجم 
 

 هم نعل بيفكنند و هم سم 

 وقتست كه اين چهار حمال 
 

 بنهند محفه مه و سال 

 در سنه اثنى و ثمانين و خمسمائه در تبريز »1 «و آنچه حمد الّله مستوفى نوشته كه وفات خاقانى    
اتفاق افتاد و در مقبره سرخاب مدفون شد ظاهرا سهوا ترقيم نموده بنابر آنكه باتفاق مورخان تكش 

خان در سنه تسعين خمسمائه عراق و اصفهان را فتح كرد و خاقانى قصيده در مدحش بنظم آورد 
 كه دو بيت اولش اين است قصيده 

مژده كه خوارزم شاه ملك صفاها 
  نگرفت 

 ملك عراقين را همچو خراسان گرفت 

 ماهچه چتر او قلعه گردون گشاد
 

 مورچه تيغ او ملك سليمان گرفت 

    

 ذكر سلطان محمد بن تكش خان 

لقب سلطان محمد بزعم اكثر ارباب خبر قطب الدين بود و بعقيده طايفه عالء الدين و باتفاق 
مورخان آفاق آنخسرو با استحقاق بصفت نصفت و رعيت پرورى و همت سخاوت و معدلت 

گسترى موصوف بود و بوفور جاه و جالل و حصول اسباب امانى و آمال معروف بسطت مملكتش 
از هرچه در حوصله گنجد افزون و كثرت شوكتش از احاطه قوت احتمال بيرون همواره در 

تقويت شريعت بيضا ميكوشيد و هرگز در تربيت علما و افاضل از خود بتقصير راضى نميگرديد و 
او بعد از استماع خبر فوت پدر خود تكش خان از ترشيز بخوارزم رفته در روز پنجشنبه هشتم 

شوال سنه سته و تسعين و خمسمائه قدم بر مسند سلطنت نهاد و جهة ايصال اين بشارت مسرعان 



باطراف و اكناف مملكت فرستاد و در اوايل سلطنت سلطان محمد سلطان غياث الدين غورى 
لشكر بخراسان كشيد و بر وجهى كه سبق ذكر يافت اكثر آنواليات را بحيز تسخير درآورد و لواء 

استيال بقبه جوزا رسانيده خيال فتح ساير ممالك خوارزم شاهى با خود مخمر كرد و چون اينخبر 
 بسمع سلطان محمد رسيد بعزم رزم غوريان از دار الملك خوارزم متوجه خراسانگشته مدتها

______________________________ 
) واضح باد كه در نتايج االفكار بنظر احقر رسيده كه خاقانى فى سنه خمس و تسعين و 1(

خمسمائه ازين جهان فانى بسراى جاودانى نقل نمود و العلم عند الّله الودود حرره محمد تقى 
 التسترى 
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در ميان آن دو پادشاه عظيم الشان آتش خالف و نزاع مشتعل گرديد و در اكثر معارك صورت 
فتح و نصرت خوارزم شاه را روى نمود و چون در شهور سنه تسع و تسعين و خمسمائه رشته 

حيات سلطان غياث الدين سمت انقطاع پذيرفت باندك زمانى اكثر واليات خراسان بحوزه ديوان 
سلطان محمد خوارزم شاه قرار گرفت و سلطان شهاب الدين از اين غصه بى آرام شده با سپاهى 

كه روز رزم بر شب بزم پيش آنها ترجيح داشت بصوب خوارزم علم عزيمت برافراشت و سلطان 
بعد از استماع اينخبر از خان قراختاى مدد طلبيده با هفتادهزار سوار جرار نيزه گذار شط نور را 

معسكر ساخت و سلطان شهاب الدين بكنار آب آمده در جانب شرقى رايات عاليات برافراخت و 
فرمان داد كه معبرى پيدا كنند تا روز ديگر از آب عبور نمايد و ابواب جنگ و رزم بر روى سپاه 

خوارزم بگشايد مقارن آنحال تا نيكو طراز با لشگر قراختاى و حاكم سمرقند سلطان عثمان با سپاه 
فراوان بمدد خوارزم شاهيان رسيدند و اينمعنى غوريانرا معلوم شده در نيم شب عنان بصوب 

خراسان منعطف گردانيدند و سلطانمحمد روز ديگر مخالفانرا تعاقب نموده در حدود هزار اسب 
ايشانرا دريافت و از جانبين صف قتال آراسته بعد از ستيز و آويز سلطان شهاب الدين روى از 

معركه برتافت و سلطانمحمد با عروس فتح و ظفر دست در آغوش كرده بزم پادشاهانه ترتيب داد 
 و در آن مجلس مطربه فردوس نام كه از سمرقند بود زبان باداء اين رباعى بگشود رباعى 

 شاها ز تو غورى بلباسات بجست 
 

 ماننده موزه از كف پات بجست 



 از اسب پياده گشت و رخ پنهانكرد
 

 پيالن بتو شاه داد و از مات بجست 

بعد از آن ميان سلطانمحمد و سلطان شهاب الدين مصالحه بوقوع انجاميد و بعضى از واليات    
خراسان بديوان خوارزم شاه و برخى بجانب سلطان شهاب الدين متعلق گرديد و چون سلطان 

شهاب الدين در سنه اثنى و ستمائه روى بعالم عقبى آورد سلطان محمد تمامت بلدان خراسان را 
تصرف كرد و پس از فوت سلطان محمود غورى و تاج الدين يلدز مملكت غور و غزنين نيز 

خوارزم شاه را مسلم گشت بلكه باندك زمانى آن پادشاه كامران از سرحد تركستان تا همدان 
مسخر ساخته صيت عظمتش از ايوان كيوان درگذشت ظهور چنگيز خان و لشكر كشيدن او از 

ايران بتوران در زمان سلطان محمد بوقوع پيوست و بسبب هجوم مغوالن در اكثر واليات ماوراء 
النهر و خراسان قتل عام وقوع يافته متنفسى از صعوبت آنحادثه فارغ ننشست وفات سلطان محمد 

در وقت فرار از صولت سپاه تاتار فى سنه سبع عشر و ستمائه در جزيره از جزاير آبسكون روى 
 نمود و مدت سلطنتش باستقالل بيست و يكسال بود

 گفتار در بيان فتح سمرقند و بخارا و ذكر محاربات خوارزم شاه با خان قراختا

در اوايل سنه ستمائه كه خاطر سلطان محمد از ضبط ديار خراسان بل اكثر ممالك ايران فراغت 
 يافت به نيت تسخير بالد توران عنان يكران بصوب ماوراء النهر
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تافت و نخست ببخارا رفته پسر بادمجان فروشى را كه بتغلب بر آن بلده مستولى شده بود بسياست 
رسانيد آنگاه بسمرقند شتافته حاكم آنواليت سلطان عثمانكه او را سلطان السالطين ميگفتند 

باستقبال موكب خوارزم شاهى استعجال نمود و مشمول عواطف بيدريغ گشت و چون در آن اوان 
خوارزم شاه از تحكمات قراختائيان بتنگ آمده بود بعد از فتح سمرقند و بخارا بعزم رزم پادشاه 

قراختاى كه بگور خان اشتهار داشت لواء كشورگشا افراشت كور خان تا نيكو طراز را كه سرخيل 
امرا و مقربان او بود با سپاهى نامحدود بجنگ سلطان محمد روان فرمود و در روز جمعه از 

جمعات ماه ربيع االول سال مذكور تالقى فريقين اتفاق افتاد خوارزمشاه سرداران سپاه را گفت كه 
مناسب آنست كه دست از استعمال تيغ و تير كشيده داريد تا وقتى كه خطباء اسالم پاى بر منابر 



نهاده زبان بدعاء (اللهم انصر جيوش المسلمين و سرايا هم) بگشايند بعد از آن بيكبار حمله آوريد 
و بنابر اشارت پادشاه اسالم لشگر نصرت انجام در ميدان مردان جوالن ميكردند تا زمان معهود 

دررسيد آنگاه بيكبار بر كفار تاخته اساس زندگانى طايفه را منهدم ساختند و قراختائيان نيز بقدم 
ممانعت پيش آمده نايره جدال بمثابه برافراخت كه بهرام خون آشام را بر كشتگان قضاء معركه دل 

 نسيم فتح و فيروزى بر شقه علم سلطان  (و إِنَّ جنْدنا لَهم الْغالبونَ)بسوخت آخر االمر بحسب وعده 
محمد در اهتزاز آمده قراختائيان آغاز گريز كردند و تا نيكو طراز زخمى خورده از پشت زين بر 
روى زمين افتاد يكى از لشكريان او را اسير گردانيده بنظر سلطان سرافراز رسانيد و سلطان محمد 

از مشاهده صورت فتح و نصرت مبتهج و مسرور گشته و لوازم شكر و سپاس كريم ملك بخش 
بجاى آورد و منشيان عطاردفطنت فتح نامها قلمى كرده بدستور معهود لقب جناب سلطانى را 
اسكندر ثانى نوشتند سلطان محمد فرمود كه چون امتداد ملك سنجرى زياده از مدت دولت 

اسكندرى بوده مناسب آنست كه لفظ سنجر اضافه القاب همايون شود آنگاه پادشاه ظفرپناه تا 
نيكو طراز را با فتح نامه بخوارزم فرستاد و بنفس نفيس روى بجنگ حاكم اترار كه سالك طريق 

عصيان بود نهاد و آوازه وصول چتر ملك فرساى خوارزمشاهى در آن ديار شيوع يافته حاكم اترار 
 دانست كه بيت 

 چو گنجشك با باز بازى كند
 

 بخون ريز خود ترك تازى كند

الجرم لطف پادشاهى را شفيع جرايم خود ساخته با تيغ و كفن ببارگاه سلطان زمن شتافت و روى    
عجز و نياز بر زمين سوده زبان اعتذار و استغفار بگشاد خوارزمشاه چون او را بدانسان ديد از سر 

خونش درگذشت و چنان مقرر گشت كه با عيال و اطفال و امتعه و اموال از اترار بواليت نسا 
انتقال نمايد و بقيه ايام حيات را آنجا بگذراند آنگاه يكى از مالزمان درگاه بحكومت اترار متعين 
شده شهريار فلك اقتدار بجانب خوارزم بازگشت و سلطان عثمان را مصحوب خود بآن ديار برده 
يكى از حجله نشينان سراپرده خوارزم شاهى را بنكاح او درآورد و همدر آن ايام كه خوارزم شاه 

 بدار الملك خود رسيد تا نيكو طراز بقتل آمده 
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جثه او طعمه ماهيان دريا گرديد مقارن اين احوال منهيان بارگاه سلطنت و استقالل بمسامع جاه و 
جالل رسانيدند كه مفتنى چند در شهر جند قدم در وادى عصيان نهاده و ابواب فتنه و فساد بر روى 



رعايا و صحرانشينان گشاده بنابرآن سلطان كامران بدانجانب شتافته مواد طغيان بدانديشان را 
چنانچه مى بايد منقطع گردانيد و در آن اثنا شنيد كه كفار قراختا بمحاصره سمرقند اشتغال دارند و 

هفتاد نوبت ميان ايشان و مسلمانان جنگ واقع شده و بيش از يكنوبت قراختائيان را غلبه دست 
نداده الجرم عنان يكران بدان طرف منعطف ساخت و بمجرد آوازه توجه موكب سلطانى مردم 

قراختاى طالب مصالحه گشته از ظاهر سمرقند برخواستند و خوارزمشاه از فر وصول همايون 
سمرقند را فردوس مانند ساخته باجتماع عساكر نصرت مآثر فرمان فرمود درين اثنا ايلچيان 

كوشلك كه يكى از شاهزادگان تركستان بود و نسبت بگور خان در وادى مخالفت سير مينمود 
بآستان سلطنت آشيان رسانيدند و اظهار اخالص نموده قاعده شرط و پيمانرا برين موجب مؤكد 
گردانيدند كه اگر خوارزمشاه پيش از كوشلوك گور خان را مستاصل گرداند بالد تركستان تا 

كاشغر و ختن تعلق بديوان اعلى داشته باشد و اگر كوشلوك در اين امر پيش دستى نمايد تا آب 
بناكت بر وى مسلم بود بعد ازين مواضعه يكنوبت كوشلوك بر گور خان غالب آمده بار ديگر 
مغلوب شد و چون جنود نامعدود در ظل رايت سلطان محمد مجتمع گشتند روى توجه بحرب 

گور خان نهاد و در وقت تسويه صفوف و استعمال سيوف اسپهبد كبودجامه كه از خوارزم شاه 
رنجيده بود عنان بصوب فرار انعطاف داد گردان هردو كشور و مردان هردو لشگر برهم تاخته گرد 

و غبار عظيم شايع شد بمثابه كه غالب از مغلوب متميز نگشت و لشگريان هردو طرف آغاز تاراج 
نموده هرطايفه بطرفى گريختند و خوارزمشاه با جمعى از خواص باردوى قراختاى افتاد و بنابر 

آنكه طريقه سلطان محمد چنان بود كه در روز جنگ متلبس بلباس مخالفان ميگشت و در آنروز 
نيز بدستور معهود جامه قراختائى دربرداشت هيچكس او را نشناخت الجرم از تعرض كافران ايمن 

ماند و بعد از چند روز مجال فرار يافت و در كنار آب بناكت بسپاه خود پيوسته مبشران باطراف 
ممالك ارسال داشت تا مردم را از سالمتى ذات شريف آگاهى دادند آنگاه بخوارزم رفته باصالح 

 حال سپاه اشتغال نمود

ذكر درآمدن غزنين بتصرف سلطان محمد خوارزمشاه و بيان منازعت او با خليفه بغداد الناصر 
 لدين اللّه 

در سنه احدى عشر و ستمائه بعرض سلطان محمد رسيد كه تاج الدين يلدز كه بعد از فوت سلطان 
شهاب الدين غورى در غزنين مالك تاج و نگين گشته بود بعالم آخرت انتقال نموده و يكى از 



غالمان او قايم مقام شده از استماع اينخبر هوس تسخير دار الملك سلطان محمود سبكتكين 
 برضمير خوارزم شاه استيال يافته بدانصوب شتافت و حاكم غزنين از
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صولت سپاه ظفرقرين ترسيده بى استعمال سيف و سنان آن بلده را باز گذاشت و خوارزم شاه در 
كمال حشمت و استقالل بغزنين درآمده اعالم اقتدار برافراشت در تاريخ گزيده مسطور است كه 

سلطان محمد بعد از فتح غزنين فرمود تا منشيان فصاحت قرين لفظ اسكندر ثانى در القابش افزايند 
و بيست و هفت خروار طبل زرين ترتيب داده در روز اول اشارت كرد كه بيست و هفت ملكزاده 

 كه در مالزمت آستان سلطنت آشيان بودند آن نقارها را بنوازش درآوردند بيت 
 فلك گفت كارش بغايت رسيد

 
 چو طبلك زنش از شهان شد پديد

و در روضة الصفا مسطور است كه در وقتى كه سلطان محمد بتفحص خزاين سلطان شهاب الدين    
پرداخت مناشير ناصر ظاهر شد كه بشهاب الدين در قلم آورده او را بر مخالفت و محاربت 

خوارزم شاه تحريص نموده بود و اينمعنى ضميمه آزارى شد كه سلطان محمد از ناصر در خاطر 
داشت و اسباب رنجش خوارزم شاه از ناصر لدين الّله بسيار است از آنجمله يكى آنكه در وقتى 

كه جالل الدين حسن نومسلمان كه از كيش الحاد كه شيوه آبا و اجدادش بود تبرا نموده بدستور 
سالطين اسالم رايت بحج فرستاد ناصر لواء او را بر علم سلطان محمد تقديم داد ديگر آنكه ناصر 

چند نفر از فدائيان اسمعيلى را از جالل الدين حسن طلبيده در بغداد نگاه داشته بود و از هركس 
ميرنجيد آن متهورانرا بقتلش مأمور ميگردانيد و او غلمش كه تربيت يافته خوارزم شاه بود و در 

عراق بسر ميبرد بزخم تيغ آنجماعت بقتل آمد بنابراين جهات سلطان محمد خاطر بران قرارداد كه 
بطرف بغداد رفته بساط خالفت آل عباس را در نوردد و اما ميخواست كه ببهانه تمسك جويد كه 

در آن امر نزديك و دور او را معذور داشته نگويند كه پادشاه اسالم بطمع ملك و مال قصد امام 
انام مينمايد بحسب اتفاق در آن اوان ناصر خليفه از شريف مكه رنجيده فدائيان الموتى را بحرم 

فرستاد كه مهم شريف را كفايت كنند و فدائيان در عرفات غلط كرده برادر شريف را در عوض 
او كشتند و چون سلطان محمد اينخبر شنود از علماء اسالم استفسار نمود كه هرامامى كه بر امثال 

اين حركات ناپسنديده اقدام نمايد و قصد پادشاهى كه همت او بر اعالء اعالم اسالم مقصور باشد 
امر بكشتن او فرمايد آن پادشاه را جايز بود كه آن خليفه را خلع نموده كسيرا كه شايسته سجاده 



امامت داند بجايش نصب كند خصوصا كه استحقاق امامت و خالفت سادات حسينى دارند و آل 
عباس بتغلب و تسلط آن منصب را غصب نموده اند و چون اين فتوى تكميل يافت خوارزمشاه نام 

ناصر را در قلمرو خويش از خطبه افكنده با سيد عالء الملك ترمذى كه در سلك اجله سادات 
منتظم بود بيعت فرمود و با سپاهى افزون از ريگ صحراء خوارزم متوجه بغداد گشت و چون بعقبه 

حلوان رسيد در اوايل فصل خريف حريف برف و سرما بمرتبه هجوم نمود كه برف از سر خيام 
عساكر نصرت انجام درگذشت و دست و پاى لشگريان از شدت برودت از كار و رفتار بازماند و 
بسيارى از چهارپايان روى بچراگاه عدم نهادند بنابرآن سلطان عنان بكران بجانب خوارزم انعطاف 

 داد تا سال ديگر بيشتر از پيشتر يراق سفر كرده متوجه دار السالم شود
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اما بواسطه توجه چنگيز خان از توران بايران مهم نوعى ديگر گشت و فساد مزاج روزگار بمرتبه 
 انجاميد كه از سرحد اصالح درگذشت 

ذكر شمه از مآل حال شيخ مجد الدين بغدادى و بيان انطفاء شعله حيات او بآبيارى تيغ ستم و 
 بيدادى 

كنيت شيخ مجد الدين ابو سعيد است و اسم شريفش شرف بن المؤيد بن محمد بن ابو الفتح و 
آنجناب بروايتى از بغداد بود و بقولى از بغدادك كه از جمله قراى خوارزم است و شيخ مجد 

الدين در ايام جوانى بمالزمت شيخ نجم الدين كبرى كه افضل مشايخ عصر بود رسيد و در سلك 
مريدان آنحضرت انتظام يافت و شيخ نجم الدين در اول حال او را بخدمت مستراح بازداشت والده 
شيخ مجد الدين كه از فن طبابت صاحب وقوف بود كس بمالزمت شيخ نجم الدين فرستاده پيغام 
داد كه مجد الدين مردى نازك مزاج است و سر انجام مهمى كه بدو رجوع شده خالى از صعوبتى 
نيست اگر شيخ رخصت فرمايد من ده غالم ترك فرستم تا آنخدمت را بجاى آورند شيخ جوابداد 
كه چون تو از علم طب وقوف دارى عجب است كه اين سخن ميگوئى اگر پسر ترا تب صفراوى 

عارض شود و من دارو بغالم ترك دهم پسر تو چگونه صحت يابد و باندك زمانى شيخ مجد 
الدين را در ظل تربيت شيخ نجم الدين ترقى تمام دست داده روزى سكر بروى غلبه كرد روى 

بجمعى كه در گرد وى نشسته بودند آورده گفت ما بيضه بط بوديم بر كنار دريا و شيخ نجم الدين 



مرغى بوده ما را در زير جناح تربيت گرفت تا از بيضه بيرون آمديم ما چون بچه بط بوديم بدريا 
در رفتيم و شيخ بر كنار ماند و اين معنى بر شيخ نجم الدين ظاهر گشته فرمود كه در دريا ميراد و 
شيخ مجد الدين سخن شيخ را شنيده بترسيد و چند روز انتظار كشيده در وقتى كه حال شيخ نجم 

الدين خوش بود طشتى پر آتش بر سروپاى برهنه بمجلس شيخ رفت و در كفش گاه بايستاد و 
شيخ نظر بر وى افكنده گفت چون بطريق درويشان عذر سخن پريشان ميخواهى ايمان بسالمت 

برى اما سرت برود در دريا و ما نيز در سر تو شويم و سرهاى سروران ملك خوارزم بر سر تو شود 
و عالم خراب گردد و باندك زمانى آنچه بر زبان شيخ نجم الدين گذشت واقع شد چنانچه از 
سياق كالم آينده ظاهر خواهد گشت نقلست كه شيخ مجد الدين در خوارزم بموعظه خاليق 

مشغولى ميفرمود و مادر سلطان محمد كه ضعيفه جميله بود بمجلس وعظ شيخ ميرفت گاه گاه 
بخانه وى نيز تشريف ميفرمود بنابرآن جمعى از اهل حسد فرصت يافته در وقتى كه خوارزم شاه 

در غلواء مستى بود گفتند كه مادر تو بمذهب ابو حنيفه كوفى در حباله نكاح شيخ مجد الدين 
درآمده است شعله غضب سلطانى از استماع اين سخن سر كشيده فرمود كه همان شب شيخ مجد 
الدين را در جيحون انداختند و اينخبر بعرض شيخ نجم الدين رسيده زمانى نيك سر بسجده نهاد 

 پس سر برآورده گفت كه از
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ايزد تعالى مسألت نمودم كه جهة خونبهاى فرزندم مجد الدين ملك از سلطان محمد باز ستاند 
اجابت فرمود و سلطانسخن شيخ را شنوده از آنحركت پشيمان گشت و با طشتى پر زر و شمشير و 

كفن بمالزمت شيخ رفت و سر برهنه كرده در صف نعال بايستاد و مضمون اين رباعى ادا فرمود 
 كه رباعى 

 سيمابى شد هوا و زنگارى دشت 
 

 ايدوست بيا و بگذر از هرچه گذشت 

 گر ميل وفا دارى اينك دل و دين 
 

 ور عزم جفا دارى اينك سر و طشت 

شيخ جوابداد كه كان ذلك فى الكتاب مسطورا ديت مجد الدين زر نيست بلكه سر و ملك تست    
و سر ما و سر بسيارى از خاليق نيز درين قضيه بباد فنا رود الجرم سلطان محمد نوميد مراجعت 



فرمود و اين واقعه در سنه ست عشر و ستمائه روى نمود و بعد از آن بيك سال چنگيز خان 
 بمملكت ماوراء النهر واقع بود

 گفتار در بيان انقراص ايام اقبال سلطانى بسبب هجوم جنود ظفر مآل چنگيز خانى 

سالكان مسالك نكته دانى و ناظمان مناظم سخن رانى آورده اند كه در اواخر ايام دولت سلطان 
محمد خوارزم شاه فراغت خاليق و امنيت شوارع درجه كمال يافته بود و جهة مظنه اندك منفعتى 

تجار بفراغبال از اقصاى ديار مغرب تا انتهاى بالد مشرق آمد شد مى نمودند و چون در آن زمان 
در اردوى چنگيز خان كه بر اكثر قبايل و صحرا نشينان مغولستان فرمانفرما شده بود ملبوسات بهاى 

تمام داشت احمد خجندى باتفاق جمعى از تجار رخوت و اقمشه باردوى چنگيز خان برد و خان 
نسبت بديشان در طريق لطف و احسان سلوك نموده در وقتى كه اجازت مراجعت ميطلبيدند 

فرمانداد كه هريك از پسران و امرا دو كس از مالزمان خويش را برگزيده سرمايه بايشان دهند تا 
برسم تجارت متوجه ايران گردند و حسب الحكم چهار صد و پنجاه مرد مسلمان مجتمع گشته با 

اموال بيقياس روانشدند و چنگيز خان سخنان محبت آميز و كلمات مودت انگيز بسلطان محمد پيغام 
داد و طالب آنشد كه وحشت و بيگانگى بالفت و يگانگى مبدل گردد و چون اين جماعت باترار 

رسيدند و بخدمت حاكم آنجا ينالجق كه غاير خان لقب يافته بود رفتند يكى از ايشان كه بوى 
آشنائى قديم داشت در اثناى قيل وقال او را بينال جق گفت و اينمعنى بر خاطر آن كم سعادت 

گران آمده قاصد مال و جان بازرگانان گشت و ايشانرا محبوس گردانيد و ايلچى بدرگاه خوارزم 
شاه كه از عقبه حلوان مراجعت نموده در عراق عجم بود ارسال داشت و پيغام داد كه جاسوسان 

چنگيز خان با اموال فراوان بدين واليت آمده اند فرمان چيست خوارزم شاه بى تأمل بقتل 
آنجماعت حكم فرمود و غاير خان بريختن خون بيچارگان جسارت كرده يكى از ايشان بگريخت 

 و كيفيت حادثه را بعرض چنگيز خان رسانيد و خان ببازخواست اين حركت شنيع قاصدى 

 649، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

نزد سلطان محمد ارسال داشته غاير خانرا طلب فرمود تا بقصاص رساند خوارزم شاه را چوندولت 
برگشته بود ايلچى را نيز بكشت و چنگيز خان قتل ايلچى را هم شنوده آتش غضب او اشتعال 

 يافت و بر زبر پشته رفته و كمر از ميان گشاده سر برهنه كرد و از درگاه پادشاه بى نياز بيت 



 آنكه بر لوح زبانها حرف اول نام اوست 
 

آن همى گويد آله آن ايزد و وان 
 تنكرى 

ظفر و برترى مسألت نمود و بعد از سه شبانه روز آوازى كه بر حصول مقصودش مشعر بود شنود از    
پشته پايان آمد و بعزم رزم سلطانمحمد نهضت فرمود و ايلچى نزد سلطان فرستاده از توجه خويش 
اعالم داد و آن قاصد در عراق بمالزمت رسيده خوارزمشاه بعد از وقوف بر مضمون رسالتش پسر 
خود سلطان ركن الدين را بايالت عراق بازداشت و بنفس نفيس علم عزيمت بصوب ماوراء النهر 
برافراشت و چون به نيشابور رسيد بخالف عادت معهود بساط نشاط گسترده مدت يكماه بتجرع 

شراب ارغوانى و استماع الحان و اغانى اشتغال نمود آنگاه ببخارا رفته در بعضى از متنزهات 
آنواليت نيز چندگاه بشرب مدام و مصاحبت خوبان گل اندام بگذرانيد بعد از آن بسمرقند شتافته 

در آن بلده فردوس مانند نيز بسان نرگس و الله چند روز همنشين قدح و پياله بود گوئيا در آن ايام 
 مضمون اين رباعى بر خاطرش خطور مينمود كه رباعى 

 ايدل چو زمانه ميكند غمناكت 
 

 ناگه برود ز تن روان پاكت 

 بر سبزه نشين و خوش بزى روزيچند
 

 زان پيش كه سبزه بردمد از خاكت 

و در آن ايام سلطانعالى مقام فرصت غنيمت ميشمرد و بغير تجرع باده خوشگوار و مشاهده    
پريرويان ساده عذار كارى نميكرد شنود كه يكى از سرداران تركستان موسوم بتوقتغان بجانب 
قنغليان كه در حدود جند اقامت داشتند در حركت آمده بنابرآن فوجى از شجعانرا مصحوب 
خويش گردانيده بطرف جند توجه فرمود و در اثناء راه اينخبر متواتر شد كه جوجى خان بن 

چنگيز خان با سپاه فراوان از عقب توقتغان طى مسافت مينمايد رعايت حزم كرده بسمرقند 
بازگشت و بقيه لشكرها را بخود ملحق ساخته بار ديگر روى بصوب جند آورد و در ضمان عافيت 
بجند رسيده چون از آنسر زمين بگذشت در ميان دو رودخانه كشته بسيار بر زبر خاك افتاده ديد و 

در ميان ايشان نيم جانى يافته استفسار احوال نمود جوابداد كه لشكر چنگيز خان با سپاه توقتغان 
جنگ كرده بسيارى از ايشانرا كشتند و بسوى اردوى خود بازگشتند و سلطان بى توقف از عقب 

چنگيز خان در حركت آمده روز ديگر بايشانرسيده بتعبيه سپاه مشغول گرديد جوجيخان و اعيان 
مغوالن پيغام نمودند كه ما از جانب خان بمقاتله خوارزم شاه مامور نيستيم اما اگر سلطان ابتدا 

 بحرب نمايد گريز بر ستيز اختيار نخواهيم كرد بيت 



 برآشفت سلطان ز گفتارشان 
 

 برانگيخت لشكر به پيكارشان 

و چنگيزخانيان پاى ثبات فشرده از آنوقت كه خسرو خاور علم نور گستر از افق مشرق برافراخت    
يا آن زمان كه بهرام خون آشام جهة نظاره آن معركه بر بام سپهر فيروزه فام منزل ساخت دليران 

هردو لشكر باستعمال تيغ و خنجر مشغولى ميكردند و از جانبين غايت جالدت و مردانگى بجاى 
 مى آوردند نوبتى لشكر مغول 
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غلبه كرده قلب خوارزم شاه را از جاى برداشتند اما سلطان جالل الدين مينكبرنى از ميمنه كه 
موقف او بود بر كفار تاتار حمله فرموده كوششهاى بهادرانه نمود و نگذاشت كه دست استيالء 

چنگيز خانيان بر مسلمانان دراز شود و چون بسبب غيبت جمشيد خورشيد زمانه كسوت سياه 
پوشيد سپاه مغول در معسكر خود آتش بسيار برافروخته باردوى چنگيز خان رفتند و كيفيت حادثه 
را بازگفتند اشتعال نايره غضب خان بواسطه اهتزار نسيم اينخبر از پيشتر بيشتر شده از كمال خشم و 
قهر بجانب ماوراء النهر در حركت آمد و سلطان محمد چوندست بردى چنان از مخالفان مشاهده 

نموده بود در غايت خوف و خشيت بسمرقند معاودت فرمود و در آن بلده جمعى از منجمان 
معروض داشتند كه اوضاع كواكب مقتضى آنست كه سلطان امسال از قتال اهل ضالل اجتناب و 

 احتراز فرمايد و از شنيدن اين سخن پريشانى خاطر جناب سلطانى متزايد گشته مصراع 
 برو بسته شد راه راى صواب 

و با آنكه در آنزمان قرب چهار صد هزار سوار جرار در مالزمتش بودند ترك مقاتله و مقابله كرده 
اكثر آن لشكر را بمحافظت قالع و بالد ماوراء النهر و تركستان نامزد فرمود و عنان مراجعت 
بصوب خراسان انعطاف داد چون از كنار خندق سمرقند بگذشت بر زبانش جارى گشت كه 

لشكرى كه قصد ما دارند اگر تازيانهاى خويش در اين خندق اندازند پر ميشود لشكرى و رعيت 
را از شنيدن اين سخن دل بشكست و سلطان براه نخشب روانشده مسرعان بخوارزم فرستاد تا 

مادرش تركان خاتونرا با ساير خواتين و اوالد صغار بجانب مازندران بردند و تركان جمعى از 
ملك زادگانرا كه در خوارزم بودند در جيحون انداخته روى بمازندران آوردند و سلطان محمد را 

ساعت بساعت دغدغه خاطر بيشتر ميشد و در آن ايام با اركان دولت و امرا مشورت فرموده 



ميگفت چاره اين كار چيست و دفع اين حادثه بكدام تدبير تيسير پذيرد و هركس باندازه كياست 
خويش در آن باب رائى ميزد و مصلحتى مى انديشيد طايفه كه در امور ملك بصيرتى داشتند 

بعرض رسانيدند كه مناسب آنست كه ترك ضبط ماوراء النهر داده تمامى سپاه را جمع آوريم و 
حفظ خراسان و عراق را پيش نهاد همت ساخته بدفع دشمنان پردازيم و فرقه اى گفتند كه اولى 

چنان مينمايد كه بطرف غزنين و هندوستان شتابيم و خود را از دغدغه پيكار كفار فارغ يابيم 
سلطان راى ثانى را اختيار كرده تا بلخ عنان باز نكشيد درين اثنا عماد الملك ساوجى از نزد سلطان 

ركن الدين كه حاكم عراق بود بدرگاه خوارزم شاه رسيد و بنابر حب وطن خاطرنشان سلطان 
نمود كه انسب چنانست كه رايت آفتاب اشراق بجانب عراق نهضت نمايد تا نكابت دشمنان بما 

نرسد و در آن مملكت جنود نصرت ورود را جمع آوريم و از سر تمكن و استظهار روى بدفع 
كفار تاتار آوريم و سلطان آهنگ راه عراق ساز داده ولد ارشدش سلطان جالل الدين مينكبرنى 

برين تدبير انكار بليغ نمود و فرمود كه راى صواب منحصر در آنست كه هم اينجا باجتماع لشگرها 
 فرمان داده خصمان را نگذاريم كه از جيحون عبور نمايند و اگر سلطان البته بطرف 
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 عراق نهضت خواهند فرمود سپاه را تابع من گردانند تا بدلى قوى و املى فسيح بيت 
 روم خيمه بر طرف جيحون زنم 

 
 ابا دشمنان دست در خون زنم 

خوارزمشاه از غايت خوف بدانسخنان التفات نفرمود و گفت امسال بسبب ضعف طالع مصلحت    
 مقاتله نيست بيت 

 ندانست كين نيز كو مانع است 
 

 پسر راهم از سستى طالع است 

آنگاه بنابر استصواب عماد الملك از قبة االسالم بلخ بصوب عراق كوچ كرد و در اثناء راه شنود    
كه مغوالن بر بخارا استيال يافتند الجرم در طى مسافت سرعت نمود و در راه امراء قنغلى قصد قتل 

آن سلطان حشمت آئين كردند سبب آنكه در خالل احوال گذشته بدر الدين عميد كه در سلك 
نويسندگان ديوان خوارزم شاه انتظام داشت از سلطان متوهم شده باردوى چنگيز خان گريخت و 
آغاز مكر و تزوير نموده از زبان امرا عرضه داشتها مشتمل بر اظهار تنفر از مالزمت خوارزم شاه و 
ميل بخدمت خان عاليجاه در قلم آورده بظهر آن از قبل چنگيز خان جوابى كه مناسب بود تحرير 



نمود و آن نوشتها را بجاسوسى سپرده او را گفت بنهجى باردوى خوارزمشاه دراى كه خواص او 
ترا گرفته پيش او برند و جاسوس بموجب فرموده عمل نموده بعضى از مقربان سلطان او را 

بگرفتند و مكاتيبى كه با خود داشت يافته بنظر سلطان رسانيدند بنابرآن خوارزمشاه و امراء او بر 
يكديگر بى اعتماد شدند و شبى فوجى از آنجماعت قصد خوابگاه پادشاه كردند و او برين كيد 
اطالع يافته بخرگاه ديگر رفته بود و امرا آنمقدار تير بر آن خرگاه زدند كه بسان غربال در نظر 

بينندگان درآمد و چون دانستند كه سلطان آنجا نيست از جيحون عبور نموده بچنگيز خان پيوستند 
و ازين جهة هراس خوارزمشاه سمت تضاعف پذيرفته بيشتر از پيشتر در رفتار تعجيل فرمود تا در 

ماه صفر سنه سبع عشر و ستمائه به نيشابور درآمد و چون آفتاب حياتش بمغرب فنا نزديك رسيده 
 بود مضمون اين رباعى در خاطرش خطور نمود كه رباعى 

 ايام گلست و بس نماند ميخور
 

 گل خود چه كه تا نفس نماند ميخور

 از گردش ايام درين دير خراب 
 

 بس زود نه دير كس نماند ميخور

الجرم دفتر مصلحت مملكت را بر طاق غفلت نهاده آغاز تجرع اقداح ماالمال كرد و با جمعى از    
اهل سازوآواز روى بشرب مدام آورد و همدران ايام كه مشعوف معشوق و باده گلفام بود خبر 
رسيد كه جبه نويان و سوبناى بهادر با سى هزار سوار از ابطال رجال تاتار از آب آمويه گذشته 

 خوارزمشاه سراسيمه شده مصراع 
 بلرزيد از ترس بر خود چو بيد

و براه اسفراين در حركت آمده فرمان داد كه مادرش با مخدرات سراپرده سلطنت بقارون دژ يا 
قلعه ايالن روند و چون در حدود رى نزول فرمود شنود كه سپاه مغول نزديكست الجرم از آمدن 

بعراق پشيمان شده بطرف قلعه قزوين روان گشت و بعد از وصول بپايان آنحصار استماع فرمود كه 
رى را جبه زير وزبر كرده آنگاه عزيمت قارون دژ كرد در آن اثنا جمعى كه مالزم ركابش بودند 

بهر طرف رفتند و فوجى از مغوالن بسلطان دوچار خورده بين الجانبين جنگ واقع شد و با آنكه 
 تيرى باسب خوارزمشاه رسيد جان از چنگ كفار بيرون برد و خود را بقارون 
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 دژ رسانيده از آنجا متوجه گيالن گشت بيت 



 ز هرجا كه او رو نهادى براه 
 

 ز تركان بدانجا رسيدى سپاه 

و خوارزمشاه هفت روز در گيالن توقف نموده عازم استراباد گشت و از استراباد بقصبه كه از    
اعمال آمل بود شتافته از آنجا بجزيره آبسكون پناه برد و چون خبر اقامتش در آن جزيره اشتهار 

يافت جهة رعايت حزم بجزيره ديگر از جزاير آبسكون گريخت و مقارن فرار سلطان از آبسكون 
جمعى از مغوالن دون بدانجا رسيده مأيوس بطرف قارون دژ بازگشتند و قهرا قسرا قلعه را گرفته با 
خاك يكسان كردند و فرزندان كوچك خوارزمشاه را بدست آوردند آنگاه متوجه فتح قلعه ايالن 

كه بروايتى والده سلطان و حرمهاى او آنجا بودند شدند و آغاز محاصره كرده بحسب تقدير در 
آن ايام اصال باران نباريد و با آنكه در هيچ زمان كسى نشان نداده بود كه ساكنان آنحصار از قلت 

آب بتنگ آمده باشند باندك زمانى در بركهاى ايالن آب نماند الجرم تركان خاتون و ناصر 
الدين وزير با ساير لب تشنگان از آنقلعه پايان شتافتند و همان لحظه چندان باران باريد كه آب از 

آستان حصار در سيالن آمد كه مغوالن در آنحصار ده هزار مثقال طال و هزار خروار جنس 
ابريشمين و جواهر بسيار يافتند و آن اموال را با ناصر الدين وزير و مادر و عيال و اطفال خوارزم 

 محمد اين اخبار »1 «شاه بنزد چنگيز خان فرستادند و خان اكثر ايشانرا بقتل رسانيد و چون سلطان 
 موحش شنيد نظم 

 ز جانش برآمد نفير و خروش 
 

 بيفتاد زار و ازو رفت هوش 

 چو آمد دگرباره با خويشتن 
 

 همى كند موى و همى خست تن 

 چنان دست غم حلق جانش فشرد
 

 كزان درد ناديده درمان بمرد

 مالزمان موكب خوارزمشاهى هرچند جهد كردند كفن نيافتند الجرم إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونَ    
سلطانرا در همان جامه كه پوشيده بود دفن نمودند وزارت سلطان محمد در اوايل حال مدت ده 

سال تعلق بوزير پدرش نظام الملك سعد الدين مسعود بن على ابهرى ميداشت و چون ثبات و دوام 
مخصوص بحضرت ذو الجالل و االكرام است عاقبت االمر مزاج صاحب تخت و تاج بر صدر 

الدين على متغير شده او را معزول و مؤاخذ ساخت و قالده وزارت را در گردن نظام الملك محمد 
بن صالح كه از غالم زادگان تركان خاتون بود انداخت و محمد بن صالح در حسن خط يد بيضا 

مينمود اما از ساير فضايل انسانى بغايت بى بهره بود مع ذلك مدت هفت سال باستقالل در سرانجام 



امور ملك و مال دخل داشت آنگاه بتصرف در اموال ديوانى متهم گشته معزول شد و از اردوى 
 همايون بجانب خوارزم گريخته تركان 

______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا بنظر احقر رسيده كه محمد بن احمد بن على المنشى النسوى در تاريخ 1(

ظهور التتر مرقوم نموده كه فى شهور سنه سبع عشر و ستمائه سلطان محمد بمرض ذات الجنب 
ازين جهان درگذشت و ازو چهار پسر نيك اختر بيادگار ماند ولد ارشدش جالل الدين منكبرنى 

بود و قطب الدين ازالغ شاه كه در اوايل حال ولى عهد بود و در اواخر او را عزل كرده جالل 
الدين را بواليت عهد مقرر نمود و غياث الدين تترشاه و ركن الدين غورشاه و تمامت مملكت را 

بر ايشان قسمت نموده بود كه هريك باستقالل در ناحيتى حكومت مينمود حرره محمد تقى 
 التسترى 
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منصب وزارت خود بوى تفويض نمود و اينمعنى بر خاطر اشرف سلطانى بغايب گران آمده داعيه 
داشت كه نوبت ديگر محمد بن صالح را گرفته در شكنجه و تعذيب كشد اما فرصت نيافت و بعد 
از عزل محمد بن صالح وزارت خوارزمشاه متعلق بناصر الدين وزير گشت و ناصر الدين و محمد 

بن صالح در قلعه ايالن مصحوب تركان خاتون بودند و با عيال و اطفال سلطان محمد بدست 
مغوالن افتادند و هردو بفرمان چنگيز خان كشته گشتند اما از فضالء زمان سلطان محمد يكى 

عالمه كرمانى است و عالمه در نظم اشعار ماهر بود و نوبتى از نزد خوارزم شاه برسم رسالت پيش 
سلطان محمد غورى رفت و در روزى كه بمجلس سلطان درآمد قصيده اى در مدحش گذرانيد 

 كه دو بيت از آن اينست قصيده 
شاهى كه هست بر همه شاهان شرق 

  زين 
 كشور گشاى گيتى و دستور عالمين 

 سلطان مشرقين و شهنشاه مغربين 
 

 محمود بن محمد بن سام بن حسين 

   



و ديگر از آنجمله امام ضياء الدين است و او پيوسته مالزم بارگاه سلطانى بود و در آنوقت كه 
خوارزمشاه حكم فرمود كه لفظ سنجر اضافه القاب او نمايند امام ضياء الدين قصيده نظم نمود كه 

 سه بيت از آن اينست قصيده 
 سلطان عالء دنيا سنجر كه ذو الجالل 

 
 از خلق برگزيدش و جاه و جالل داد

 شاه عجم سكندر ثانى كه راى او
 

 بر فتح ملك ترك حشم را مثال داد

 خورشيد وار تيغ تو از مشرق صواب 
 

 آمد پديد و ملك ختا را زوال داد

و از آنجمله ديگرى نور الدين منشى است و جمال حال نور الدين بزيور اصناف فضايل و كماالت    
آراسته بود اما بشرب مدام شعف تمام داشت چنانچه در ماهى روزى هشيار بسر نميبرد بنابرآن 

 شاعرى اين رباعى در حق او نظم كرد كه رباعى 
 فضل تو و اين باده پرستى باهم 

 
 مانند بلندى است و پستى باهم 

 حال تو بچشم خوبرويان ماند
 

 كانجاست هميشه نور و مستى باهم 

و از جمله اشعار نور الدين اين قطعه كه در مدح سلطان محمد در سلك نظم كشيده مشهور است    
 قطعه 

 شهنشاها جهان بخشا توئى آنك 
 

 توان از رفعتت خواهد فلك قرض 

 بجنب قدر تو كمتر نمايد
 

 ز يكذره جهان در طول و در عرض 

 همه پاكان كروبى بعهدت 
 

 پس از تقديم و ترو سنت و فرض 

 همى گويند بهر حرز و وردت 
 

 كه السلطان ظل الّله فى االرض 

و بروايت صاحب گزيده از سلطان محمد خوارزمشاه هفت پسر ماند از آنجمله بين المورخين    
سلطان جالل الدين و سلطان غياث الدين و سلطان ركن الدين مشهورند الجرم بر ذكر ايشان 

 اختصار نموده ميشود و هريك كه پيشتر فوت شده در ذكر تقديم مى يابد

 ذكر سلطان ركن الدين غوريانى 

چنانچه سابقا مرقوم كلك بيان گشت سلطان محمد در وقت مراجعت از عراق ايالت آنواليت را 
بسلطان ركن الدين عنايت كرد و چون طبيعت ركن الدين بر لطف و كرم مجبول بود باندك 

 زمانى جميع گردن كشان عراق سر بر خط متابعتش نهادند و در
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آن اوان كه سلطان محمد بقلعه قارون دژ رسيد ركن الدين بشرف مالزمت پدر مشرف گرديد و 
پيشكش كشيد و چون خوارزمشاه از آنجا عزيمت گيالن نمود ركن الدين بكرمان رفت و خزاين 

ملك زوزن را بدست آورده بر لشكريان بخش كرد آنگاه باصفهان شتافت و قاضى اصفهان كه در 
آن ملك عنان اختيار در قبضه اقتدار داشت از مالزمت سلطان تخلف نمود و از آن جهة ركن 
الدين خائف شده از شهر بيرون خراميده بر ظاهر اصفهان خيمه اقامت نصب كرد و اصفهانيان 

باشارت جناب اقضوى متعرض ركن الدين گشته بين الجانبين غبار نزاع و شين ارتفاع يافت و هزار 
كس از سپاه خوارزمشاه مقتول شده از اصفهانيان نيز جمعى بقتل رسيدند آنگاه ركن الدين برى 

رفته چون مدت دو ماه در آنحدود توقف نمود خبر وصول سپاه چنگيز خان شنود الجرم با جنود 
غم و اندوه بقلعه فيروزكوه پناه برد و سپاه تاتار متعاقب بپاى آنقلعه رسيده پس از آنكه ششماه بامر 

محاصره پرداختند فيروز كوه را مفتوح ساختند و ركن الدين را گرفته پيش امير لشگر بردند و 
تكليف نمودند كه زانو زند و ركن الدين چون ميدانست كه اگر زانو زند و اگر زند و اگر نزد او 

را خواهند كشت تن بآن مذلت در نداد و مغوالن در همان ايام كه داخل شهور سنه تسع عشر و 
 ستمائه بود ركن الدين را با تمامت متعلقان شهيد گردانيدند

 ذكر سلطان غياث الدين تترشاه 

سلطان محمد خوارزم شاه در زمان حيات خويش ايالت كرمانرا نامزد سلطان غياث الدين كرده 
بود الجرم سلطان غياث الدين بعد از وفات پدر متوجه آن مملكت گشت اما شجاع الدين ابو 

القاسم زوزنى كه در آنوال حاكم كرمان بود شاهزاده را در شهر نگذاشت و سلطان غياث الدين 
نوميد و حيران از كرمان بازگشته در بعضى از حدود عراق ساكن شد در آن اثنا براق حاجب كه 
در اصل از قراختاى بود و مالزمت سلطان محمد مى نمود با فوجى از لشگر بسلطان غياث الدين 
پيوست و سلطان غياث الدين باستظهار براق نواحى فارس را تاخت كرد و فى الجمله مالى از آن 
ممر بدست آورد و در وقت مراجعت براق عازم هندوستان شده سلطان غياث الدين بواليت رى 

رفت و باستمالت متوطنان آنديار اشتغال نمود در آن اوان برادر بزرگترش سلطان جالل الدين 
مينكبرنى از جانب هندوستان رسيده خانه سلطان غياث الدين را از فر نزول همايون رشك سپهر 



برين گردانيد و غياث الدين امر پادشاهى را بدو باز گذاشته روزى چند ميان برادران طريق وفاق و 
اتفاق مسلوك بود و عاقبت مهم بخالف و نفاق انجاميده غياث الدين از برادر مفارقت نمود سبب 
اين معنى آنكه در آن اوقات كه سلطان غياث الدين در خدمت برادر بسر ميبرد يكى از سرهنگان 

او پيش ملك نصرت كه در سلك خواص و ندماء سلطان جالل الدين منتظم بود رفت و سلطان 
غياث الدين روزى در مجلس شراب بزبان اعتراض ملك نصرت را گفت كه چرا نوكر مرا در 
پيش خود راه داده ملك نصرت بر سبيل مزاح گفت كه سرهنگ را نان مى بايد داد تا خدمت 

 ديگرى نكند و غياث الدين ازين سخن برآشفت سلطان جالل 
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الدين ملك نصرت را اشارت كرد تا از صحبت بيرون رفت و بعد از زمانى كه سكر بر سلطان 
غياث الدين غالب گشت بعزم وثاق خود سوار شد گذر او بر در سراى ملك نصرت افتاده بدو 

پيغام فرستاد كه مهمان رسيد و ملك على الفور از خانه بيرون دويد و شاه زاده را فرود آورد و ما 
حضرى كشيد و چون سلطان غياث الدين كاسه چند تجرع نمود سوار شد و ملك برسم مشايعه 
پيش پيش او پياده ميرفت كه ناگاه غياث الدين كاردى در ميان دو كتف ملك نصرت فروبرد و 

مردم آواز برآوردند كه ملك را كشتند بنابرآن سنگ و كلوخ از بامها بجانب غياث الدين روانشد 
و غياث الدين تازيانه بر اسب زده خود را از آنمهلكه بگوشه رسانيد و روز ديگر سلطان جالل 

الدين بعيادت ملك نصرت رفته جراحانرا بمعالجه او امر فرمود اما چون آنزخم كارگر افتاده بود 
فايده بر عالج مترتب نگشت و غياث الدين از غايت خجالت مدت يكهفته بمالزمت سلطان جالل 

الدين نرفت و بعد از آن بدر بارگاه شتافت حجاب او را از دخول مانع آمدند و امراء از زبان 
سلطان سخنان درشت بوى گفتند آنگاه جمعى از معتبران شفيع شده غياث الدين را بمجلس 

درآوردند و مقارن اين احوال يكى از امراء مغول لشكر بعراق كشيده سلطان جالل الدين در برابر 
وى صف آراى گشت و در حين محاربه سلطان غياث الدين پشت بر معركه كرده روى بخوزستان 

آورد و از خوزستان ببغداد رفته منظورنظر عاطفت خليفه شد و از دار السالم بى جهتى ظاهر 
بالموت رفت و عالء الدين محمد كه در آنزمان حاكم ملحدان بود خوان ضيافت گسترده 

آنشاهزاده سرگردانرا فراخور حال رعايت نمود اما غياث الدين آنجا نيز توقف ننمود و نوبت 



ديگر بخوزستان شتافت و رسولى نزد براق حاجب كه در آنزمان بر كرمان استيال يافته بود فرستاد 
 و رخصت دخول بكرمان طلبيد براق ايلچى شاه زاده را نواخته گفت مصراع 

 قدم بر چشم من نه خيرمقدم 

و مراسم عهد و پيمان در ميان آورد كه در خدمت كارى تقصير ننمايد و چون قاصد بازگشت 
سلطان غياث الدين بكرمان خراميد و براق بعد از اقامت لوازم مهماندارى آغاز تعظم و دل آزارى 

كرده با سلطان غياث الدين بريك توشك نشست و مادر او را بكره در حباله نكاح كشيد و در آن 
اوقات روزى شاهزاده از وى پرسيد كه اين همه نخوت و عظمت كه بتو داد براق گفت آنكس كه 
سلطنت از سامانيان ستاند و غالمان ايشانرا كه غزنويان بودند بر تخت نشاند و ملك را از سلجوقيان 

نيز انتزاع نموده بخوارزمشاهيان كه مملوك ايشان بودند ارزانى داشت و چون تكبر براق از حد 
اعتدال درگذشت جمعى از خويشان براق بخدمت سلطان غياث الدين آمده بعرض رسانيدند كه 

بعهد و پيمان براق اعتماد نتوان كرد اكنون ما را اجازت فرماى تا او را بكشيم و كمر عبوديت تو بر 
ميان بنديم سلطان غياث الدين از غايت سالمت نفس باين امر همداستان نگشت و براق كيفيت 

آنقيل وقال شنوده اول قرابتان خود را بكشت و بعد از آن سلطان غياث الدين را بخبه هالك 
 ساخت و چون مادر در مفارقت پسر آغاز جزع و فزع نمود آنضعيفه 
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را نيز از ميان برداشت و اينواقعه بقول حمد الّله مستوفى در شهور سنه عشرين و ستمائه بوقوع 
 انجاميد و العلم عند اللّه الحميد المجيد

 ذكر سلطان جالل الدين مينكبرنى 

مهر سپهر پهلوانى سلطان جالل الدين مينكبرنى بغايت جالدت و مردانگى موصوف بود و بكمال 
شجاعت و فرزانگى معروف در ميدان رزم چون سيالب از فرازونشيب نمى انديشيد و در مجلس 
بزم مانند ابر از بخشندگى ملول نميگرديد در صحراى وغاتيغ تيزش ميغى بود خونبار و در درياى 

هيجاسنان خونريزش نهنگى بود مردم خوار و بعد از فوت پدر از جزيره آبسكون حركت بر 
سكون اختيار كرده بسان شير ژيان و ببردمان قدم در بيشه مردانگى نهاد و چند نوبت در حدود 

بارانى سپاه چنگيزخانى را منهزم گردانيده داد پهلوانى داد و چون چنگيز خان بنفس خود متوجه 



دفع او گشت در كنار آب سند با وى مقاتله نمود در وقت اضطرار نهنك آسا از دريا بگذشت و 
مدت دو سال در هندوستان غزوات كرده بسيارى از كفار را بتيغ جهاد بگذرانيد و چندين قلعه و 
بلده معتبر در آنواليت مسخر گردانيد آنگاه بجانب عراق شتافت و پرتو دولتش بر وجنات اهالى 

آنمملكت تافت و چند سال ديگر در عراق و آذربايجان و گرجستان باملوك نافذ فرمان بمقابله و 
مقاتله اقدام نموده در اكثر معارك بظفر و نصرت مخصوص گشت وصيت شجاعت جهانگيرى او 
در اقطار آفاق شايع شده دست زمانه كار اسفنديار و داستان رستم را درنوشت مع ذلك چون زمان 
اقبالش بنهايت رسيد در شهور سنه ثمان و عشرين و ستمائه از جرماغون نوئين منهزم گرديد و تنها 

بكردستان شتافته ديگر چشم هيچيك از ابناء زمان او را نديد و گوش هيچكس از وى خبرى 
 نشنيد

گفتار در بيان توجه سلطان جالل الدين از جزيره آبسكون بخوارزم و از آنجا بغزنين و ذكر مغلوب 
 شدن سپاه چنگيز خانى در منزل بارانى از ضرب تيغ آن شهريار شجاعت دثار

سلطان جالل الدين كه منصب واليت عهد خوارزم شاهى تعلق بوى ميداشت بعد از فوت پدر 
خاطر بر آن قرار داد كه در ميدان مبارزت بر اسب جالدت سوار شده بخت آزمائى كند تا اگر 

سعادت مساعدت نمايد غبار فتنه را كه از سم ستور بيگانه در هيجان آمده بآبيارى شمشير تيز 
فرونشاند و اگر مهمى از پيش نرود بارى مانند سلطان محمد ملوم و مطعون نگردد و بدين عزيمت 
از جزيره آبسكون در حركت آمده بمن قشالق رفت و مبشران نزد برادر خود آق سلطان و ازراق 

 سلطان كه با نود هزار سوار قنغليان در
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نفس خوارزم بودند فرستاد و از آمدن خويش اعالم داد بعضى از امرا كه بر مركب جهل و 
حماقت نشسته آب بى لجام خورده بودند با خود انديشيدند كه اگر سلطان جالل الدين بر مسند 

خوارزمشاهى متمكن گردد اختيار و اعتبار ما سمت نقصان پذيرد بدين سبب غبار خالف در 
حواشى ضمير آنطايفه متراكم شد و چون سلطان در خوارزم نزول اجالل فرمود بعضى از سران 

سپاه كه از تجارب ايام بهرور بودند بدست اخالص كمر عبوديت بر ميان بسته زبان دعا و ثنا 
گشادند و سلطان برادران خود را منظور اشفاق و مرحمت گردانيده بين الجانبين مبانى عهد و 



پيمان بغالظ ايمان مؤكد گرديد و در آن اثنا بمسامع جالل پيوست كه امراء بدانديش باهم 
مواضعه كرده ميخواهند كه كيدى انديشند بنابر آن سلطان پردل از صحبت آنقوم جاهل اجتناب 

واجب دانسته با طايفه از خواص براه نسا عازم شادياخ شد و در راه فوجى از سپاه تاتار بوى رسيده 
نايره حرب مشتعل گردانيدند و سلطان بآب تيغ آتشبار در مدافعه آن جمع خاكسار كوشيد و چون 

زمانه بسبب غيبت خورشيد مانند درون كفار تاريك گرديد بر جناح استعجال خود را بشادباخ 
رسانيد و سه روز در آن بلده توقف نموده از آنجا بدار الملك غزنين كه پدر نامزد او كرده بود 

نهضت فرمود و آق سلطان و ارزاق سلطان متعاقب برادر نام دار از خوارزم بيرون آمده خواستند كه 
بوى ملحق گردند و آنجماعت از سپاه تاتار كه با سلطان شجاعت شعار مقاتله نموده بودند بايشان 

بازخورده همه را طعمه حسام خون آشام ساختند اما سلطان جالل الدين بصحت و عافيت بغزنين 
رسيده امرا و لشكريان اطراف آستان اقبال آشيانش را كعبه آمال دانستند و احرام بسته جمعى كثير 
بموكب همايونش پيوستند از جمله سيف الدين اعراق با چهل هزار از مردم قنغلى و خلج و تركان 

 بغزنين رسيد و يمين الملك كه ملك بلده هراة بود با جنود نامعدود بآنسعادت فايض گرديد بيت 
 سپه شد بدرگاه شاه انجمن 

 
 كه هم با گهر بود و هم تيغ زن 

و سلطان جالل الدين از اجتماع عساكر جالدت آئين به فتح و ظفر اميدوار گشته در وقتيكه سپاه    
برد از دست برد نسيم فروردين انهزام يافت از غزنين بيرون خراميده پرتو ماهچه رايتش بر منزل 

بارانى تافت و در آنمنزل بسمع شريف سلطان رسيد كه ببكچيك و بيغور با فوجى از لشكر پرتهور 
بمحاصره حصار واليان اشتغال دارند و كار ساكنان آن مكان باضطرار انجاميده ميخواهند كه قلعه 
را بسپارند سلطان چون اينخبر شنيد بر سر آنقوم بدكردار ايلغار كرد و قرب هزار سوار از مقدمه 

ايشان بتيغ گذرانيده بقية السيف را منهزم ساخت و بموضع بارانى مراجعت نموده لواء اقامت 
برافراخت و چون خبر جمعيت موكب سلطان و هزيمت بيكچيك و بيغور بعرض چنگيزخانرسيد 
دو كس از امراء معتبر با سى هزار سوار قيامت اثر بحرب سلطان روان گردانيد و خود نيز از عقب 
ايشان بحركت آمد و ميان آن دو امير و سلطان جالل الدين در منزل بارانى دو روز متعاقب حرب 
واقع شده در روز دوم كفار تاتار انهزام يافتند و بسيارى از ايشان بضرب تيغ مسلمانان كشته گشته 

 و سرداران با اندك 
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مردمى در طالقان بچنگيز خان پيوستند و خان بغايت غضبناك شده رايت نهضت بر افراخت و 
 بطرف بارانى روانشده مقاتله سلطان جالل الدين را پيش نهاد همت ساخت 

ذكر ويرانى سلطان جالل الدين مينكبرنى در منزل بارانى و بيان وصول چنگيز خان در كنار آب 
 سند و مقابله او با آن سالك مسالك پهلوانى 

در آن روز كه در منزل بارانى از سحاب عنايت ربانى باران فتح و ظفر بر مفارق سپاه سلطان 
شجاعت اثر فايز بود ميان سيف الدين و ملك هراة بر سر اسبى نزاع روى داد و ملك هراة تازيانه 
بر اسب سيف الدين زد و سلطان بر مصلحت وقت ملك را بازخواست نكرد و اين معنى موجب 

رنجش خاطر سيف الدين گشته چون شب درآمد با سپاه قنغلى و تركان و خلج روى بطرف 
قنقرات آورد و از اين جهة ضعفى تمام بحال سلطانعالى مقام راه يافت و عنان عزيمت از بارانى 
بجانب غزنين تافت و چنگيز خان از كيفيت حادثه آگاه گشته بتعجيل هرچه تمامتر از راه كابل 

متوجه غزنين شد و بعد از وصول شنيد كه سلطان جالل الدين قبل از آن بپانزده روز متوجه 
هندوستان گشته است و او بى توقف از عقب سلطان ايلغار نموده فى شهر رجب سنه ثمان عشر و 

 ستمائه در معبر آب سند بدو رسيد و بعزم اشتعال آتش جنگ بى تأمل و درنك بيت 

 درآورد لشكر بگردش چنان 
 

 كه زه بود رود و سپاهش كمان 

   
چونسلطانجالل الدين ديد كه از يك طرف تيغ آتش بار خرمن حيات ميسوزد و از ديگر جانب 

درياى خونخوار كشتى زندگانى را غريق آب فنا ميسازد دل بر جنك نهاده طالب نام و ننك شد و 
صف قتال آراسته سپاه تاتار چون بغايت بسيار بودند بحمله اول برانغار و جوانغار سلطان جالدت 

آثار را از پيش برداشتند اما سلطان جالل الدين از قلب لشكر با هفتصد مرد شجاعت اثر بر دشمنان 
تاخته كارزارى نمود كه اگر رستم دستان زنده بودى غاشيه متابعتش بر دوش گرفتى و اگر 

اسفنديار روئين تن آنكرو فرد مشاهده كردى مالزمتش را عن صميم القلب پذيرفتى ليكن لشكر 
چنگيز خان كه از عدد قطرات باران بيشتر بودند ساعت بساعت عرصه جوالنرا بر سلطان تنگ تر 
ميساختند و بنابر آنكه ميخواستند كه آنشهريار شيرشكار را دستگير كنند به نيزه و شمشير حرب 

نموده تير بطرفش نمى انداختند و سلطان جالل الدين چونحال بدين منوال ديد عنان به طرف قيتول 



خود گردانيد و عيال و اطفال را وداع كرده بر اسب آسوده سوار شد و بسان شير خشمناك بر 
آنقوم بيباك حمله نموده ايشانرا بازپس نشاند آنگاه بازگشته و چتر خود را برداشته اسب در آب 
راند و از لشكريان جمعى كه باقى مانده بودند با وى موافقت نمودند چنگيز خان بكنار آب آمده 

مغوالن دست بانداختن تير برآوردند و از خون كشتگان آب سند را گلگون كردند و سلطان جالل 
 الدين نهنگ آئين از آن دريار
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جان بسالمت بيرون برد كنار كنار آب ميرفت تا در برابر دشمن رسيد آنگاه از اسب پياده شد و 
زين برداشته جامها و تيرهاى خود را در آفتاب پهن كرد و غالف شمشير را سرنگون ساخت تا 

آب آن بريخت و چتر را بر زمين زده در سايه آن تنها نشست و به طرف اردوى خود نگاه ميكرد 
كه مغوالن بچه طريق غارت و تاراج مينمايند و چنگيز خان در كنار آب ايستاده نظاره مينمود كه 

آن پادشاه شيرشكار چكار ميكند و از كمال تهور و تجلد او تعجب كرده گريبان جامه 
 بدندانگرفت و فرزندان خود را گفت از پدر پسر چنين بايد مثنوى 

 بگيتى كسى مرد زينسان نديد
 

 نه از نامداران پيشين شنيد

 بصحرا چو شير است فيروز چنگ 
 

 بدريا دلير است همچون نهنگ 

    

 ذكر ارتفاع رايت دولت سلطان جالل الدين بعد از عبور از سند و بيان وقايعيكه او را دست داد

در حدود واليت هند در آنروز كه سلطان جالل الدين از درياى هيجا خود را در آب سند انداخت 
و نهنك آسا بساحل نجات افتاده هفت كس از مردمى كه در اجل ايشان تاخيرى بود بوى ملحق 

گشتند و سلطان با ايشان هنگام غروب آفتاب روى براه نهاد و دو روز در پيشه كه در آن نزديكى 
بود توقف نمود تا عدد مالزمتش به پنجاه رسيد آنگاه از آن جنگل چوبها بريده بر سر جماعتى از 
هندوان كافر پيشه كه نزديك بآن بيشه به فتنه و فساد مشغول بودند شبيخون برد و اكثر آن فرقه را 

كشته اسلحه و موكب ايشانرا بر همراهان قسمت نمود و عدد مالزمانش بصد و بيست رسيده 
متوجه منزلى كه چهار هزار كس از هنود در آنحدود اقامت داشتند شد و بر ايشان نيز غالب گشته 



پانصد سوار در ظل راياتش جمع آمدند در آن اثناء شش هزار سوار كوه بالله و بنگاله بعزم مقابله 
و مقاتله سلطان جالل الدين توجه كردند و سلطان آنجماعت را را نيز مغلوب گردانيده ضيت 

شجاعتش در ديار هند اشتهار يافت و از هرطرف اصحاب جالدت متوجه خدمتش كشته چون سه 
هزار كس در موكب ظفر شعار مجتمع شدند روى بجانب دهلى نهاد و قاصدى نزد سلطان شمس 
الدين التمش فرستاده پيغام داد كه چون بين الجانبين حق مجاورت بثبوت پيوسته صفت مروت و 

انسانيت چنان تقاضا ميكند كه در حالت سراء و ضراء و شدت و رخا از هردو طرف معاونت و 
مظاهرت وقوع يابد التماس منزلى كرد كه روزى چند آنجا تواند بود و بنابر آنكه شمس الدين از 
وفور صولت و تهور سلطان انديشه تمام داشت در جواب اين سخنان مدتى تامل كرده آخر االمر 

ايلچى را زهر داد و يكى از نوكران خود را با تحف شايسته نزد سلطان جالل الدين فرستاده در 
باب تعيين منزل و جوابى كه موافق مزاج خوارزم شاهى نبود پيغام نمود بنابرآن سلطان از آنجا 

 مراجعت كرده بكوه بالله و بنگاله رفت و تاج الدين خلج را بجبل جود

 660، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

ارسال فرمود تا آنحدود را غارتيده غنيمت بينهايت آورد و چون ده هزار سوار در سايه رايت ظفر 
شعار جمع آمدند سلطان كامكار رسولى سخن گذار نزد راى كوكار فرستاده دختر او را بخواست 

و راى راى بر اجابت ملتمس پادشاه كشورگشا قرار يافته پسر را با فوجى از لشكر بمالزمتش 
ارسال داشت و در آن اوان ميان راى كوكار و حاكم واليت سند قباچه مخالفت روى نمود و راى 

بمعاونت سلطان بر قباچه غالب گشت و بر اين قياس آنسرو گلزار جاه و جالل مدت دو سال در 
كشور هند بدولت و اقبال گذرانيد آنگاه شنيد كه برادرش سلطان غياث الدين در عراق بر سرير 
سلطنت تمكن دارد ياد يار و ديار خود فرموده از هندوستان براه كچ و مكران در حركت آمد و 

چون بنواحى كرمان رسيد براق حاجب بترتيب ساورى و پيشكش اقدام نموده بقدوم سلطانى 
اظهار شادمانى كرد و سلطان بكرمان درآمده دختر براق را در حباله نكاح كشيد و دو سه روزى 

شرايط دامادى بجاى آورده بعزم شكار سوار شد و براق ببهانه درد پا تخلف نموده در صيدگاه 
تمارض او بر ضمير انور سلطان ظاهر گشت و جهة امتحان كس نزد او فرستاده پيغام داد كه عزم 

عراق تصميم يافته چون امير مردى صاحب تجربه است بايد كه بدينجا شتابد تا لوازم مشورت 
بتقديم رسد براق جوابداد كه مناسب آنست كه سلطان بسرعت هرچه تمامتر بدانجانب تشريف 



برد كه اين عرصه گنجايش حشم و خدم آنحضرت را ندارد و كرمانرا از داروغه گريز نيست و 
جهة تمشيت آنمهم هيچ كس از بنده سزاوارتر نى و اگر خواهد بار ديگر بشهر درآيد ميسر 

نخواهد شد و رسول را بازگردانيد و بقاياء متعلقان سلطانرا از قلعه بيرون كرد و در ضبط دروازها 
 لوازم اهتمام بجاى آورد

 ذكر رفتن سلطان جالل الدين بجانب عراق و بيان بعضى از محاربات او با ملوك آفاق 

چون سلطان باستحقاق از اطاعت براق نوميد شد و محل مقتضى انتقام نبود براه شيراز متوجه عراق 
گشت و بعد از نزول در نواحى دار الملك فارس اتابك سعد بن زنگى پسر خود سلغر شاه را با 

تحف و تنسوقات پادشاهانه بخدمت فرستاده يكى از مخدرات را در سلك ازدواج آن مهر سپهر 
سرورى انتظام داد و سلطان از آنجا باصفهان رفته اهالى آنديار اتابك عالء الدولة بن اتابك سام 

يزدى كه نسبش بآل بويه ميرسد از ميبد بخدمت موكب خوارزم شاهى مبادرت نمود و سلطان بنابر 
كبر سن او را پدرخوانده پهلوى خود نشاند و امارت اصفهان را بدستور معهود بوى ارزانى داشت 

بعد از آن سلطان از اصفهان برى شتافته سلطان غياث الدين طوعا او كرها امر پادشاهى را بوى 
گذاشت و سلطان جالل الدين كما ينبغى باستمالت سپاهى و رعيت پرداخته استقامتى در مهم 

ملك و دولت پديد آمد و نور الدين منشى در آن ايام قصيده در سلك نظم انتظام داد كه مطلعش 
 اينست بيت 

بيا جانا كه عالم شد دگرباره خوش و 
  رنگين 

 بفر خسرو
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 اعظم الغ سلطان جالل الدين 



بعد از آن سلطان بتسمير شتافته آنجا قشالق نمود و در اوايل بهار بخيال استمداد متوجه دار الملك 
بغداد گشت و ناصر خليفه بنابر كينه ديرينه كه از خوارزمشاه در سينه داشت قوشتمور را با بيست 
هزار سوار نامزد فرمود كه سلطانرا از نواحى بغداد براند سلطان جالل الدين از قشون او آگاه شده 

با وجود عدد اندك از غايت تهور پاى ثبات فشرده پانصد كس در كمين نشانده بطريق فريب 
عنان بصوب هزيمت تافت و بغداديان بى تحاشى او را تعاقب نموده بيكناگاه بهادران كه در كمين 

بودند بديشان تاختند و سلطان نيز عنان يكران انعطاف داد بيكساعت كار قوشتمور را بموجب 
دلخواه ساختند آنگاه سلطان ظفرپناه علم عزيمت بجانب تبريز برافراخت و اتابك ازبك ولد 
جهان پهلوان محمد كه در آنزمان حاكم آذربايجان بود از سطوت سلطان انديشيده و تبريز را 

بملكه بنت طغرل سلجوقى كه زوجه اش بود سپرده بنفس نفيس بقلعه التجق گريخت سلطان جالل 
الدين در شهور سنه اثنى و عشرين و ستمائه در ظاهر تبريز نزول اجالل فرموده بمحاصره مشغول 

گشت و در آن اوان روزى ملكه بباروى درآمد چشمش بر سلطان جالل الدين افتاد سلطان 
عشقش را در شهرستان دل جاى داده باميد ازدواج خوارزمشاه دعوى كرد كه شوهر مرا طالق 

داده است قاضى قوام الدين بغدادى چون ميدانست كه اين دعوى بيمعنى است التفات بسخن ملكه 
نكرده اما يكى از اهل ديانت موسوم بعز الدين قزوينى گفت اگر ملكه منصب قضاء تبريز بمن 

عنايت فرمايد من اين مواصلت را بهمرسانم ملكه على الفور منشور قضاء تبريز را باسم عز الدين 
قلمى كرده عقد مناكحت ميان ملكه و سلطان انعقاد يافت و سلطان از ظاهر تبريز بحجله ملكه 

خراميد چون اينخبر بگوش اتابك ازبك رسيد از غايت اندوه در ساعت بمرد سلطان كامران با 
سى هزار از شجاعان بجانب گرجستان لشكر كشيد شكوه و ايوانى را كه در كافر مشهور بودند 

اسير كرد و عنان بصوب آذربايجان منعطف گردانيده و جهت مصلحت تسخير گرجستان آن دو 
سردار گرجى را منظورنظر تربيت ساخته مرند و سلماس بديشان ارزانى داشت و بار ديگر عزيمت 

گرجستان نموده در اثناء راه از شكوه و ايوانى امارات نفاق بوقوع انجاميده پادشاه غازى بدست 
خود شكوه را از ميان دونيم زد و مالزمان موكب سلطانى كار ايوانى را نيز بضرب تيغ بمقطع 

رسانيدند و اتباع ايشانرا نيز همان شربت چشانيدند و سلطان جالل الدين در يورش چند نوبت با 
گرجستان محاربه نموده و در جميع معارك مظفر و منصور شده و كنايس كافران را ويران ساخته 
و بجاى آن مساجد و معابد طرح انداخت درين اثناء ميهنان بعرض رسانيدند كه براق رقبه از ربقه 

طاعت بيرون آورده خيال تسخير عراق نموده بنابرآن خسرو با استحقاق از برق و باد سرعت گرفته 



با سيصد سوار در عرض سيزده روز خود را از تفليس بحدود كرمان رسانيده و براق از وصول 
موكب سلطانى خبر يافته بارسال تحف و هدايا مبادرت نموده زبان باعتذار و استغفار گشاد سلطان 
عذر او پذيرفته راه اصفهان پيش گرفت و بدولت و اقبال در آن بلده چند روز رحل اقامت انداخته 

 گردنكشان آفاق روى بعتبه عليه اش آوردند و
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به كشيدن پيشكش و اظهار اخالص مبادرت نموده منظورنظر التفات گشتند در خالل اين احوال 
بمسامع جاه و جالل رسيد كه حاكم شام ملك اشرف نام حاجب على را كه در سلك امراء او 

انتظام دارد به اخالط فرستاده و او حدود آذربايجان را تاخته متعرض رعايا ميگردد و ملكه از تبريز 
باخالط رفته با حاجب اختالط مينمايد سلطان جالل الدين از شنيدن اين سخن عنان صبر و تمكن 

از دست داده بعظم انتقام اعالم ظفر انجام برافراخت و اطراف اخالط را غارتيده چون در ظاهر 
شهر نزول فرمود شنود كه جمعى از سپاه مغول متوجه عراق گشته اند بنابرآن از در اخالط 

برخواسته روى بدان جانب آورد و ميان سلطان و مغوالن حرب صعب دست داده در آنمعركه 
سلطان غياث الدين از برادر روى گردان شده عازم لرستان شد الجرم لشگر تاتار غالب گشته 

سلطان منهزم باصفهان رفت و جمعى را كه در جنگ سستى كرده بودند معجر پوشانيد و پردالنرا 
بدرجه امارت رسانيد و در شهور سنه خمس و عشرين و ستمائه سلطان جالل الدين نوبت ديگر 

عزم رزم گرجستان كرده با وجود قلت سپاه اسالم و كثرت اهل كفر و ظالم بگرجستان درآمد و 
ملك آن بلده با بسيارى از اهل عناد در برابر سلطان عالى گهر صف قتال آراسته چون آنجماعت 
باضعاف مضاعف مالزمان موكب همايون بودند دغدغه تمام بر ضمير منير سلطانى راه يافت و به 

پشته برآمد مشاهده كافران مينمود در آن اثناء نظرش بر بيست هزار كس از قوم قيچاق افتاد كه در 
ميمنه سپاه كرج ايستاده بودند و حال آنكه نوبتى سلطان محمد قصد استيصال آنجماعت كرده بود 

و بجهت شفاعت سلطان جالل الدين از سر جريمه ايشان گذشته بنابرين سلطان جالل الدين 
قاصدى با يكتاى نان و قدرى نمك نزد قبچاقان فرستاد و پيغام داد كه ظاهرا حقوق سابق كه 

درباره شما ثابت دارم اقتضا نموده كه در روى من شمشير مى كشيد قوم قبچاق از شنيدن اين سخن 
منفعل شده مركز خالى گذاشته آنگاه پادشاه صايب تدبير بسردار گرجيان خبر فرستاد كه امروز 
االغان ما مانده اند اگر مصلحت باشد از طرفين دالوران يك يك بميدان آمده حرب كنند و فردا 



بجنگ سلطانى اقدام نمائيم حاكم گرجستان اين ملتمس را مبذول داشته پهلوانى از ميان آيشان 
 بميدان آمد و ازين جانب سلطان جالل الدين متنكروار بيت 

 ز لشگر برون تاخت بر سان شير
 

 بنزد جوان اندرآمد دلير

و هم از گرد راه نيزه بر مقتل آنكافر زد كه از پشت زين بر روى زمين افتاد و سه پسر آن لعين    
متعاقب هم بمحاربت سلطان مبادرت نموده بر اثر پدر راه دوزخ پيش گرفتند و بعد از ايشان از 
ناور كه بغايت عظيم الجثه بود در برابر سلطان جالل الدين آمد و سلطان حمالت او را بچابك 

دستى رد فرمود بارگير سلطان از كثرت جوالن بيتاب و توانشده بود نزديك بآن رسيد كه پادشاه 
دين پرور بزخم تيغ از ناور از پاى درآيد اما در كرت آخر كه آنكافر حمله كرد سلطان خود را از 
اسب پايان انداخت و تبرى بر سر از ناور زد كه از شدت آن تا اسفل السافلين در هيچ مكان آرام 
نيافت دوست و دشمن از مشاهده آنحالت آواز تحسين باوج عليين رسانيدند و گرجيان دلشكسته 

 گشته سلطان 
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اشارت فرمود تا بيكبار مجاهدان دين بر كافران لعين تاختند و اقدام ثبات و قرار گرجيان تزلزل 
پذيرفته انهزام يافتند و پادشاه اسالم بسيارى از اهل ظالم را كشته و غنيمت فراوان گرفته 

عنان يكران بطرف اخالط انعطاف و اخالطيان در شهر تحصن نموده سلطان آغاز محاصره و 
محاربه كرد و بعد از چند روز قهرا و قسرا آن بلده را گرفته از غايت غضب حكم فرمود كه جنود 

ظفر ورود از مبدء طلوع آفتاب كه وقت زوال دولت مخالفان بود تا هنگام چاشت بقتل و غارت 
قيام و اقدام نمودند آنگاه رقم عفو بر جريده جريمه ساير ساكنان اخالط كشيد و چون عروسان 

شبستان آسمان نقاب حجاب از چهره گشودند سلطان عالى جناب بمكافات ملكه با زوجه حاجب 
على خلوت گزيد و بعد از وقوع اين فتح نامدار بتجديد آوازه هيبت و شوكت سلطان ملك اقتدار 
در خواطر صغار و كبار قرار گرفت و هنوز پادشاه گيتى فروز در اخالط به بسط بساط نشاط اشتغال 
داشت كه پادشاه روم و ملك شام با يكديگر موافقت نموده علم مخالفت سلطان مرتفع گردانيدند 
و اين خبر بعرض سلطان جالل الدين رسيده با وجود آنكه اندك ضعفى عارض ذات او بود بعزم 

رزم مخالفان توجه فرمود و در بيابان مونش ششهزار از شاميان بسلطان بازخورده هيچيك در 
معركه جنگ از زخم گربه اجل جان نبردند بعد از آن ميان سلطان انام و فرمانفرماى روم و شام 



مقابله و مقاتله دست داده در وقت هيجان غبار معركه كارزار سلطان جالل الدين از محفه بيرون 
آمد و در خانه زين نشست و بنابر استيالء ضعف عنان تماسك از دست داد و در آنوقت اسب 

گامى چند بازپس نهاد خواص بعرض رسانيدند كه مناسب چنان مى نمايد كه خدام لحظه 
استراحت فرمايند و سلطان بموجب صوابديد نيك خواهان متوجه گوشه شده اعالم خاصه متعاقب 

در حركت آمد ميمنه و ميسره لشگر از مشاهده اينحال تصور نمودند كه شهريار عالى مقدار فرار 
مينمايد بنابرآن پشت بر معركه كرده روى بوادى گريز آوردند و سلطان نيز بحسب ضرورت 

بطرف اخالط در حركت آمد اما شاميان گمان بردند كه سلطان حيله انگيخته ميخواهد كه ايشانرا 
به كمينگاه كشد الجرم از معسكر خويش قدم در پيش ننهادند و چون سلطان جالل الدين باخالط 
رسيد قبل از آنكه تدارك آن اختالل نمايد خبر متواتر شد كه جرماغون نوئين با سپاهى از مغوالن 

جالدت آئين متوجه عراق است بنابرآن سلطان بصوب آذربايجان نهضت نمود و يكى از اعيانرا 
برسم زبان گيرى از پيش فرستاد و آنشخص به تبريز رفته بمجرد ارجوفه كه شنود بازگشت و 

بعرض رسانيد كه در آذربايجان اصال از مغوالن خبرى نيست و سلطان شادمانشده مجلس عيش و 
طرب بياراست و اكثر اركان دولت طريق متابعت مسلوك داشته بشرب دوام و مشاهده ديدار 

گلرخان سيم اندام مشغول گشتند و در آن ايام يكى از فضالء عظام اين رباعى در سلك نظم انتظام 
 داد رباعى 

 شاها ز مى گران چه خواهد برخواست 
 

 وز مستى بيكران چه خواهد برخواست 

شه مست و جهان خراب و دشمن 
  پس وپيش 

پيداست كزين ميان چه خواهد 
 برخواست 

 القصه بعد از روزى چند كه آنطايفه دولتمند بخواب غفلت و مستى    
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فرورفتند در شهور سنه ثمان و عشرين و ستمائه لشگر تتار بعدد اقطار امطار در رسيدند داور خان 
كه در سلك مقربان درگاه سلطان جالل الدين منتظم بود كيفيت واقعه را دانسته ببالين سلطان 

جالل الدين شتافت و او را بسعى بسيار بيدار كرد كه حال چيست و متوجه سپاه معسكر همايون 
كيست و سلطان جهة كسر صورت سكر مقدارى آب سرد بر سر ريخته روى بوادى گريز نهاد و 



داور خان لحظه اى بجاى خوارزم شاه بايستاد و تا مسافتى ميان او و مخالفان پديد آمد آنگاه او نيز 
گريزان شد و مغوالن داور خان را سلطان جالل الدين پنداشتند و از عقب او رايت عزيمت 

برافراشتند و پس از آنكه دانستند كه سلطان بطرف ديگر گريخته بمعسكر خوارزم شاهى بازگشتند 
و از توابع و لواحق خوارزم شاه هركه را ديدند بتيغ بيداد كشتند روز اقبال خوارزم شاهى بنهايت 

 رسيد و ايام استقالل خواقين شوكت آئين باختنام انجاميد نظم 
 سربسر نوش اين جهان نيش است 

 
 آنچه مرهم نمايدت ريشست 

 دل منه بر جهان پيچاپيچ 
 

 وكال آخرش بود همه هيچ 

 در مآل حال سلطان جالل الدين اختالف كرده اند بعضى گفته اند كه چون از »1 «افاضل مورخين    
تركان گريخته بميان كوهستان درآمد كردى بطمع اسب و جامه او را هالك ساخت و جمعى 
روايت كرده اند كه بلباس اهل تصوف متلبس گشته سياحت اختيار فرموده بلكه بسلوك طريق 

 ذلك فَضْلُ اللَّه ارباب هدايت اشتغال نمود و در سلك اصحاب كشف و كرامات انتظام يافت 
 وزارت سلطان جالل الدين بعد از مراجعت از بالد يؤْتيه منْ يشاء و اللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ*

هندوستان بشرف الملك فخر الدين على الجندى متعلق بود و شرف الملك اگرچه از تحصيل 
فضايل و اكتساب كماالت بهره نداشت اما در حل و عقد و رتق و فتق امور ديوانى يد بيضا مينمود 

و در اداء لغت تركى مهارت تمام داشت و در اوان وزارت و اختيار در بذل درم و دينار علم 
اسراف برافراشت رقت قلبش بمثابه بود كه در حين قرائت قرآن قطرات اشك از ديده ميگشود و 
در جامع التواريخ جاللى مسطور است كه چون آفتاب اقبال فخر الدين بدرجه كمال رسيد برطبق 

 بخار عجب و پندار بكاخ دماغ راه داد و اكثر امرا و  (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيطْغى  أَنْ رآه استَغْنى )كلمه 
اركاندولت را رنجانيده با ايشان دشمنى آغاز نهاد و آنجماعت نزد سلطان زبان بغيبت وزير 

گشودند فخر الدين از سياست سلطان بترسيد و بيكى از قالع گريخته متحصن گرديد و سلطان 
جالل الدين رسل و رسايل نزد وزير فرستاد او را از سطوت خويش ايمن ساخت و فخر الدين 

 بمالزمت شتافته بعد از چهار روز همدر آن قلعه محبوس شد و در آن محبس مقتول گشت رباعى 
 هر كس كه مقيم شد درين دير فنا

 
 شد عازم آنسراى جاويد بقا

 باقى نبود كسى بعالم ابدا
  

 



______________________________ 
) در تاريخ ابو الفدا بنظر احقر رسيده كه سلطان جالل الدين را در منتصف شوال سنه ثمان و 1(

عشرين و ستمائه كردى در عوض برادر خود كه سلطان او را در اخالط كشته بود بقصاص رسانيد 
 محمد تقى التسترى 
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 غير از احدى كه نيست او را همتا

و از جمله افاضل شعرا كمال الدين اسمعيل اصفهانى با سلطان جالل الدين مينكبرنى معاصر بود و 
او در نظم اشعار مهارت كامل حاصل داشت و از بسيارى معانى رشيقه كه در منظومات خويش 

مندرج ميگردانيد خالق المعانى لقب يافت و در آن اوان كه سلطان از سفر گرجستان بسبب 
استماع مخالفت براق حاجب باز گشته در سيزده روز از تفليس بحدود كرمان شتافت و از آنجا 

باصفهانرفت كمال اسماعيل در مدح خوارزم شاه قصيده در سلك نظم كشيد كه سه بيت آن 
 اينست نظم 

 حجاب ظلم تو برداشتى ز چهره عدل 
 

 نقاب كفر تو بگشادى از رخ ايمان 

 براق علم تو گامى كه بر گرفت ز هند
 

 نهاد گام دگر بر اقاصى ايران 

 كه بود جز تو ز شاهان روزگار كه داد
 

 قصيل اسب به تفليس و آب در عمان 

و در تاريخ گزيده مسطور است كه در زمانى كه مغوالن باصفهان استيال يافتند كمال اسمعيل    
 شهيد شد و در وقت جاندادن اين دو رباعى ميگفت و بر ديوار نوشت رباعى 

 دل نيست كه تا بر وطن خود گريد
 

 بر حال خود و واقعه بد گريد

 دى بر سر مرده دوصد شيون بود
 

 امروز يكى نيست كه بر صد گريد

 رباعى    
 دل خونشد و شرط جانگذارى اينست 

 
 در مذهب ما كمينه بازى اين است 



 با اين همه هم هيچ نمى يارم گفت 
 

 شايد كه اگر بنده نوازى اينست 

راقم حروف گويد كه چون خامه دو زبان حد سخن بذكر چنگيز خانيان رسانيده درخور    
استطاعت حكايات غرايب آيات سالطين مبين گردانيد وقت آنشد كه عنان بيان بصوب مجلد 

ثالث كه مصدر است بذكر خانان تركستان انعطاف يابد و بيمن همت سالكان از منه مكرمت پرتو 
انديشد بر ذكر حاالت چنگيز خانيان تابد الجرم طبع دورانديش بمقتضاى عادت خويش ذيل اين 

مجلد را باظهار محامد الهى مى آرايد و بيتى چند در دعاى دوام دولت حضرت ملكت 
 آصف جاهى ثبت مينمايد نظم 

 بحمد الّله كه از توفيق سرمد
 

 بپايان آمد اين زيبا مجلد

 مشيد شد چو برج آسمانى 
 

 اساس قصر ثانى زين مبانى 

 چو صورتخانه مانى منقش 
 

 شد از فيض قلم اين قصر دلكش 

 بود هربيت او چون بيت معمور
 

 بصفحش جمع گشته مشك و كافور

 سطورش هريكى چون نخل پرگل 
 

 بهم آميخته نسرين و سنبل 

 حكاياتش ز عيب كذب مأمون 
 

 رواياتش بصحت گشته مقرون 

 حروف نثر او چونعقد پروين 
 

 عقود نظم او چون خط مشكين 

 اگرچه وصف او از حد برونست 
 

 قلم از هرچه انديشد فزونست 

 باوصافش مدان زين نكته احسن 
 

 كه گرديده است عنوانش مزين 

 بنام نامى آصف پناهى 
 

 عطارد حشمتى خورشيد جاهى 

 كواكب موكبى گردون جنابى 
 

 سپهر مكرمت را آفتابى 

 بصورت اهل معنى را حبيبى 
 

 بسيرت دردمندان را طبيبى 

 ز عدلش گشته اقليم چهارم 
 

 مزين چون فلك از نور انجم 

 كفش چندان زر و گوهر فشانده 
 

 كه كس را آرزو در دل نمانده 

 دلش پرنور از انوار بينش 
 

 زبانش مظهر آثار دانش 

 ضميرش از فروغ فضل روشن 
 

 جهان از رشح كلك اوست گلشن 

 بگاه بزم ابر درفشانست 
 

 بوقت رزم چونشير ژيانست 

 ز فيض خامه اش خرم جهانى 
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 سنانش اژدهاى جان ستانى 

 
 از آن جان محبانش فرح ناك 

 و زين جسم عدو افتاده بر خاك 
 

 بود قدرش فزون از هرچه گويم 

 نميدانم دال ديگر چه گويم 
 

 افاضل پرورا آصف پناها

 مالذا سرورا اميد گاها
 

 چگويم شكر اين كز اهتمامت 

 بلطف خاص و از انعام عامت 
 

 ميسر شد مرا اين كامرانى 

 كزين اوراق اجزا جلد ثانى 
 

 مرتب شد بسان عقد گوهر

 لباس اختتام افكند در بر
 

 بنزد عقل بود اين كار دشوار

 ولى چونفيض فضلت شد مددكار
 

 سخن رانى قلم را گشت آسان 

 رسانيد اين مجلد را بپايان 
 

 كنون اى مهر اوج كامكارى 

 چنانخواهم كه همت برگمارى 
 

 كه گردد جلد ثالث هم مبين 

 بالفاظ فرح افزا مزين 
 

 بيمن همتت يابد تمامى 

 بنام ناميت گردد گرامى 
 

 الهى باز

 كلك اهل انشا
 

 شود زينت فزا اوراق اجزا

 بنام سرور آصف خصايل 
 

 مشرف باد عنوانرسايل 

 ز عدل او جهان پيوسته آباد
 

 ز بذلش اهل عالم گشته دلشاد

 كفش باد ابسان ابر نيسان 
 

 بر اصحاب فضايل گوهرافشان 

 ظالل دولتش پاينده بادا
 

 فلك پيوسته او را بنده بادا

 تمام شد جزو چهارم از جلد دوم حبيب السير   

 667، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 »1 «فهرست اسماء الرجال و اماكن و كتب و قبايل جلد دوم كتاب حبيب السير



 آ

 656، 652، 642آبسكون- 

 567آبش بنت اتابك سعد بن ابى بكر- 

 642، 220، 204، 111، 71، 14، 6آدم- 

، 318، 311، 303، 265، 263، 216، 210، 181، 178، 165، 136، 110آذربايجان (آذربيجان)- 
321 ،322 ،324 ،417 ،464 ،465 ،482 ،485 ،503 ،507 ،508 ،514 ،522 ،524 ،527 ،530 ،
 663 تا 661، 656، 559 تا 557، 546، 540، 536، 534، 532

 403آذر مهر بن فرخان بن دابويه- 

 401آذر مهر والش- 

 403 تا 401آذر والش- 

 618، 612آرامشاه بن قطب الدين آيبك- 

 505آذر- 

 417آزرمى دخت- 

 666، 665، 341، 202آصف- 

 491آقتيمور- 

 640آقچه (برادر مياجق)- 

 657، 656آق سلطان بن سلطان محمد خوارزمشاه- 

 458آقسنقر 



 551، 525آقسنقر (اتابك)- 

 527آقسنقر بن خاص بك (نصره الدين)- 

 470آقسنقر (حاكم مراغه)- 

 471آقسنقر (حاكم ترشيز)- 

 491آقسنقر (قسيم الدوله)- 

 115آكلة االكباد- 

 448آالت رصد (رساله)- 

 55، 46، 45آل ابى سفيان- 

 284، 227، 93آل ابيطالب- 

 598، 584آل ايوب- 

 417آل باو (ملك الجبال)- 

 416آل باوند- 

 247، 242، 241، 240، 233آل برمك- 

 ،429، 427، 423 تا 421آل بويه- 

______________________________ 
) اين فهرست برحسب متن غيرانتقادى حاضر و بالفاصله با شتابى كه در كار توزيع بود پس از 1(

چاپ آن تهيه شده است، لذا از آن مقدار تصحيحى كه هنگام تهيه فهرست دست داد- جدولى 
ترتيب داده و بپايان اين فهرست افزوده ايم تا خوانندگان عزيز برطبق آن جدول متن كتاب را 

 اصالح و فهرست را منطبق بر متن فرمايند. م- دبير سياقى 



 668، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

432 ،438 ،440 ،443 ،453 473 ،660 

 599آل جراح- 

 391، 387، 380، 379، 377آلتونتاش حاجب- 

 5آل جعفر- 

 439آل حسنويه- 

 53، 34آل حسين ع- 

 549، 546آل حمدان- 

 439آل زيار- 

 371، 370آل سامان- 

 603، 513، 398، 388آل سبكتكين- 

 638، 637، 631، 559، 500، 484 تا 481آل سلجوق- 

 409آل طاهر- 

 83آل طه- 

 99آل عبا- 

 646، 584، 567، 338، 328، 225، 211، 208، 205، 194، 190 172، 5آل عباس- 

 5آل عقيل- 



 5آل على ع- 

 559آل فليته- 

 196، 111 100، 99، 91، 85، 72، 51، 5آل محمد- 

 541آل مزيد- 

 546آل مصطع- 

 342آل مصعب- 

 178، 175، 174آل مهلب- 

 443آل وشمگير- 

 5آل هاشم- 

 465آله موت (- الموت)- 

 125آل يزيد- 

 83آل يس- 

  و نيز رجوع به اآلمر باحكام الّله ... شود.469، 458آمر بن المستعلى بالّله- 

 652، 467، 416 تا 406، 404آمل- 

 81آمنه بنت امام موسى الكاظم- 

، 487، 485، 482، 481، 479، 391، 390، 377، 370، 365 361، 360، 353، 349آموى (آمويه)- 
490 ،508 ،512 ،651 



 632آهوپوش (زاهد)- 

 625آيبك ختائى- 

 627، 613، 611، 610، 608، 607آيبك (قطب الدين)- 

 ا

 218اباضية- 

 540اباقا خان- 

 178ابان بن عثمان بن عفان- 

 269ابان (پدر عبد الملك الزيات)- 

 540، 532، 530ابخاز- 

 467ابراهيم- 

 193ابراهيم (- ابو مسلم مروزى)- 

 200 تا 198، 194 193، 189، 186ابراهيم امام (ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس)- 

 288ابراهيم بن ابى طالب النيسابورى- 

 287ابراهيم بن احمد الخواص، شيخ ابو اسحاق- 

 ابراهيم بن ادهم بن سليمان بن منصور

 222البلخى، ابو اسحق- 

 361ابراهيم بن اسماعيل سامانى- 



 669، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 299ابراهيم بن المقتدر بالّله، ابو اسحق المتقى بالّله- 

 316، 35، 34ابراهيم بن النبى ص 

 427ابراهيم بن بالل، ابو الحسن صابى- 

 175ابراهيم بن جبير المدنى- 

 271ابراهيم بن سعيد الجوهرى البغدادى- 

 191ابراهيم بن سليمان- 

 361ابراهيم بن سيمجور- 

 310ابراهيم بن شهريار كازرونى، شيخ ابو عثمان- 

 192، 166ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزبيرى، ابو اسحاق- 

 223، 215 تا 212، 208ابراهيم بن عبد الّله بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب ع- 

 175ابراهيم بن عبد الّله بن سعيد بن على الهاشمى- 

 110ابراهيم بن عبيدة النيشابورى- 

 91ابراهيم بن على بن موسى الرضا- 

 642ابراهيم بن على، افضل الدين- (- خاقانى)- 

 147 146، 144 تا 138ابراهيم بن مالك اشتر- 

  نيز رجوع به ابراهيم امام شود186ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس 



 132ابراهيم بن محمد بن طلحة- 

 70ابراهيم بن محمد بن على الحسين (ع)- 

، 399، 397، 396ابراهيم بن مسعود بن محمود غزنوى، ابو المظفر (يا ابو اسحاق)، ظهير الدوله- 
602 

 45ابراهيم بن مسلم- 

 254، 81ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق- 

 260، 257، 255، 252 224، 88، 87ابراهيم بن مهدى عباسى- 

 110ابراهيم بن مهريار- 

 548ابراهيم بن ناصر الدوله حمدانى- 

 191، 190، 189، 167ابراهيم بن وليد بن عبد الملك، ابو اسحاق، المعتزز بالّله- 

  و حاشيه 243ابراهيم بن هامان (ماهان) التيمى، ابو اسحاق (- نديم موصلى)- 

 161ابراهيم بن يزيد التيمى الكوفى- 

 166ابراهيم بن يزيد النخعى، ابو عمران- 

 280ابراهيم بن يعقوب الجرجانى- 

 271ابراهيم (پدر ذو النون مصرى)- 

 222ابراهيم حزبى- 

 467ابراهيم خراسانى- 



 470ابراهيم خسر آبادى- 

 319، 100، 74، 66ابراهيم خليل (ع)- 

 470ابراهيم دامغانى- 

 467ابراهيم دماوندى- 

 480ابراهيم سامانى (- منتصر)- 

 604ابراهيم شاه بن اردشير- 

 549ابراهيم عقيلى- 

 485، 312، 311ابراهيم ينال- 

 449ابعاد و اجرام (رساله)- 

 278ابله- 

 115، 111، 64ابليس- 

 115ابن آكلة االكباد (- معاويه)- 

 271ابن ابى الجالء- 

 670، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 327ابن ابى الحديد، معز الدين- 

 85ابن ابى الصلت هروى- 

 143ابن ابى الكنود- 



 271ابن ابى الوضاح- 

 114ابن ابى سفيان (- معاويه)- 

 239ابن ابى شيخ- 

 18ابن ابيطالب (- على ع)- 

 119ابن اثال نصرانى- 

 592، 334ابن اثير (- ابو الحسن عز الدين على بن محمد الجزرى)- 

، 549، 351ابن اثير جزرى (- ابو الفتح نصر الّله بن ابى الكريم محمد بن عبد الكريم الشيبانى)- 
573 ،592 

 592، 556ابن اثير جزرى (- مجد الدين ابو السعادات مبارك بن محمد الشيبانى)- 

 137ابن اسلم- 

 156، 44ابن اشعث (- محمد)- 

 110ابن االعجمى- 

 110ابن الحال- 

 269ابن الزيات (- محمد بن عبد الملك)- 

 426ابن العباس (- عبد اللّه)- 

 295، 293ابن الفرات، ابو الفتح فضل- 

 158ابن القريه، ايوب بن زيد- 



 438ابن الماضى- 

 316ابن المطلب، هبة اللّه، محمد بن على- 

 141ابن انس (يزيد)- 

 110ابن باذشاله- 

 433ابن بختيار (ابو نصر)- 

 550ابن بهرام- 

 309ابن بواب، ابو الحسن على بن حالل- 

 151ابن جارود (عبد اللّه)- 

 436ابن جاماسب- 

 332ابن جنى- 

، 232، 173، 164، 158 148، 133ابن جوزى، ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على- 
271 ،283 ،330 ،350 

 148ابن حازم (عبد اللّه)- 

 109ابن حسن بن على بن محمد (- محمد)- 

 295، 293ابن حمدان، ابو الهيجاء- 

 318ابن حمزه- 

 14ابن خالويه- 



 192ابن خبيرى- 

 319، 105، 62، 32، 21ابن خشاب، ابى محمد- 

 592 ح، 308، 243، 230ابن خلكان- 

 58ابن داود- 

 299، 298ابن راتق- 

 60ابن ربوى- 

 218، 216ابن زايده (- معن)- 

 183، 150، 149، 141، 138، 132، 131، 39، 38ابن زبير (- عبد اللّه)- 

 148، 142، 132 60 تا 57، 49 تا 42ابن زياد (عبيد اللّه)- 

 410، 409ابن زيد (- حسن بن زيد)- 

 370ابن سامان- 

 96ابن سعيد (- صالح بن سعيد)- 

 334ابن سمعانى- 

 671، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 435ابن سهالن- 

 180، 28ابن سيرين- 

 495ابن شاذان، عميد بلخى- 



 575ابن شداد- 

 144ابن شميط- 

 179ابن شوذب- 

 426، 301ابن شيرزاد- 

 461، 460ابن صباح (- حسن)- 

 351ابن صفار- 

 253ابن طباطبا (- محمد)- 

 54، 21ابن طلحه- 

 186، 177، 176، 46، 32، 31 26، 15 تا 11، 7، 5ابن عباس (عبد اللّه)- 

 151ابن عبد البر- 

 327ابن عساكر، ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الّله- 

 199ابن عطا (- واصل)- 

 197ابن عطية (- عبد الملك)- 

 339، 338، 336ابن علقمى، ابو طالب مؤيد الدين محمد بن احمد بن على بن محمد- 

 162، 111ابن عمر (عبد اللّه)- 

 592ابن عمر (جزيره)- 

 428، 425، 424 416ابن عميد، ابو الفضل (ابو الفتح) على- 



 316، 315ابن عيسى منجم- 

 334ابن فارض، شرف الدين عمر بن على الحموى 

 291، 290ابن فرات- 

 177، 161ابن قتيبة- 

 640، 639، 328، 327ابن قصاب، مؤيد الدين، ابو عبد اللّه محمد بن على- 

 527ابن قيماز، جمال الدين- 

 446ابن كاكويه، عالء الدوله- 

 195ابن كرمانى (- على بن خديع)- 

 282ابن ماجه، ابو عبد الّله محمد بن يزيد القزوينى- 

 58ابن مرجانه (- عبيد الّله بن زياد)- 

 104ابن مريم (- عيسى ع)- 

 317ابن مطلب، هبة اللّه محمد بن على ولى الدوله- 

 140ابن مطيع- 

 226ابن مقفع (عبد اللّه)- 

 299، 298، 297، 296ابن مقله، ابو على محمد بن على بن حسن 

 16ابن ملجم- 

 371، 370ابن نهج اعرابى- 



 347ابن واصل- 

 254، 205، 198ابن هبيره (- يزيد بن عمرو)- 

 31ابن هند (- معاويه)- 

 546، 545ابن هيثم (ابو نصر)- 

 592ابن يوسف، ملك افضل بن سلطان صالح الدين يوسف- 

 76، 33ابوا (منزل)- 

 311، 274ابو ابراهيم، اسحاق بن ابراهيم الفاريابى 

 370ابو ابراهيم، اسماعيل بن نوح، (- منتصر) 

 296، 281ابو ابراهيم، اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزنى- 

 76ابو ابراهيم (- موسى بن جعفر ع)- 

 315ابو احمد- 

 672، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 257ابو احمد الزبيرى، محمد بن عبد اللّه االسدى الكوفى- 

 282، 281، 275ابو احمد، الناصر لدين الّله، موفق بن متوكل- 

 246ابو احمد بن هارون الرشيد- 

 252ابو احمد، سفيان بن عيينة الهاللى الكوفى- 

 335ابو احمد، عبد اله بن المستنصر بالّله المستعصم بالّله- 



 600ابو احمد، قاسم بن عبد اله بن الطاهر بن يحيى الساير- 

 467ابو احمد كيسان قزوينى- 

 157ابو ادريس الخوالنى عابد اللّه بن عبد للّه- 

 251، 250ابو اسامة بن الخباب- 

 288، 287ابو اسحاق، ابراهيم بن احمد الخواص- 

 299ابو اسحاق ابراهيم بن مقتدر، المتقى لّله- 

 566، 310ابو اسحاق ابراهيم بن شهريار كازرونى (شيخ)- 

 166ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 

 190ابو اسحاق، ابراهيم بن وليد- 

 و حاشيه ابو اسحاق، ابراهيم 243ابو اسحاق، ابراهيم بن هامان (ماهان) التيمى، نديم موصلى- 
 222ادهم- 

  ح و نيز رجوع به ابو المظفر ابراهيم ... شود399ابو اسحاق، ابراهيم غزنوى- 

 193ابو اسحاق (- ابو مسلم مروزى)- 

 255ابو اسحاق البخترى، وهب بن وهب القرشى المدنى- 

 309ابو اسحاق الثعلبى- 

 371ابو اسحاق بن الپتكين- 

 221ابو اسحاق سبيعى- 



 121ابو اسحاق سعد بن ابى وقاص ازهرى- 

 305ابو اسحاق شيرازى (شيخ)- 

 500، 498، 322ابو اسحاق شيرازى (شيخ)- 

  و نيز رجوع به ابو اسحاق ابراهيم بن شهريار ...566ابو اسحاق كازرونى (شيخ)- 

 شود

 ابو اسحاق، محمد بن هارون الرشيد، معتصم.

 265 تا 263

 139ابو اسحاق (- مختار)- 

 209ابو اسحاق مروزى- 

 71ابو اسماعيل (- جعفر الصادق ع)- 

 230ابو اسماعيل، حماد بن يزيد بن درهم االزدى- 

 84ابو اسماعيل سندى- 

 314ابو اسماعيل (- عبد الّله انصارى)- 

 76ابو اسماعيل، موسى بن جعفر- 

 180ابو االخطل، همام بن غالب (- فرزدق)- 

 169ابو االسود، ظالم بن عمرو الدئلى البصرى- 

 541ابو االعز، ابيس بن سيف الدوله، نور الدوله- 



 320ابو االعز دبيس بن صدقة بن منصور- 

 148ابو البحر (- احنف بن قيس)- 

 81ابو البرايا- 

 673، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 543ابو البركات بن ناصر الدوله حمدانى- 

 524ابو البركات، عماد الدين- 

 334ابو البركات، مبارك بن احمد المستوفى- 

 220ابو البشر (آدم)- 

 122ابو البشر، كعب بن عمرو االنصارى البدرى 

 331ابو البقا عبد الّله بن الحسين العكبرى النحوى 

 548، 547ابو التغلب، غضنفر، عمدة الدولة بن ناصر الدوله حمدانى- 

 312ابو الحارث، ارسالن بساسيرى- 

 179ابو الحارث بن االسود الدئلى- 

 367ابو الحارث فريغونى- 

 368ابو الحارث، منصور بن نوح بن منصور- 

 176ابو الحجاج، مجاهد بن جرة المسكى- 

 427ابو الحسن، ابراهيم بن بالل صابى- 



 290ابو الحسن اقطع مغربى (شيخ)- 

 547ابو الحسن بن ابو الهيجاء، ناصر الدوله- 

 450، 449ابو الحسن بن اخشيذ- 

 318ابو الحسن بن المستظهر بالّله- 

 1، 2ابو الحسن بن جهم- 

 289ابو الحسن بن متوكل عباسى- 

 330ابو الحسن بن ناصر بن مهدى بن حمزة الحسينى 

 280ابو الحسن، احمد بن سليمان الزهادى- 

 281ابو الحسن، احمد بن سيار المروزى- 

 431ابو الحسن، احمد بن عضد الدوله- 

 288ابو الحسن، احمد بن محمد النورى البغوى- 

 271ابو الحسن، احمد بن يحيى بن اسحاق الراوندى- 

 332ابو الحسن الحسينى (سيد)- 

 65ابو الحسن ثالث (رجوع به ابو الحسن على بن محمد الهادى النقى شود)- 

 452ابو الحسن جوهر بن عبد الّله (- كاتب رومى)- 

 369ابو الحسن حمول- 

 310ابو الحسن خرقانى، على بن جعفر (شيخ)- 



 62ابو الحسن (- زين العابدين)- 

 279ابو الحسن، سرى السقطى (شيخ)- 

 310- »1 «ابو الحسن، صاحب قدرى 

 472ابو الحسن صعيدى- 

 370ابو الحسن طاق- 

 319ابو الحسن، عبد الرحمن بن محمد الداودى- 

 320ابو الحسن، عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر الفارسى- 

 298ابو الحسن، على بن اسماعيل االشعرى- 

 455ابو الحسن، على بن الحاكم بامر الّله، الظاهر- لدين اللّه- 

 243ابو الحسن، على بن حمزة االسدى الكوفى الكسائى- 

 429ابو الحسن على بن ركن الدوله، فخر الدوله- 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: قدورى 1(

 674، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 304ابو الحسن، على بن سهل فوشنجى (شيخ)- 

 327ابو الحسن، على بن عبد اللّه بن خلف بن نعمة االندلسى- 

 182ابو الحسن، على بن عبد اللّه عباس- 

 337ابو الحسن، على بن عبد اللّه الشاذلى- 



 308ابو الحسن، على بن عمر الدار قطنى- 

 110، 98 تا 95ابو الحسن، على بن محمد الهادى النقى (ابو الحسن ثالث)- 

 334ابو الحسن، على بن محمد الجزرى، عز الدين (- ابن اثير)- 

 289ابو الحسن، على بن محمد بن الفرات- 

 110ابو الحسن، على بن محمد سمرى- 

 256، 112، 91، 90، 87، 85، 82ابو الحسن، على بن موسى الرضا (امام)- 

 584ابو الحسن، على بن مأمون (- معتضد)- 

 541ابو الحسن، على بن مزيد االسدى سيف الدوله 

 544ابو الحسن، على بن نصر- 

 309ابو الحسن، على بن هالل (- ابن بواب)- 

 580 تا 578 574ابو الحسن، على بن يوسف بن تاشفين- 

 470ابو الحسن قرمانى- 

 298ابو الحسن، محمد بن اسماعيل نساج- 

 270ابو الحسن، محمد بن مسلم الطوسى- 

 289ابو الحسن، محمد بن الحسن بن حبيب القاضى الوداعى، حافظ- 

ابو الحسن، محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم (- 
 308شريف رضى)- 



 280ابو الحسن، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد القشيرى النيسابورى- 

 548ابو الحسن مغربى- 

 215ابو الحسن مقاتل بن سليمان االزدى- 

 92، 76بو الحسن موسى بن جعفر (امام)- 

 327ابو الحسن، ناصر بن مهدى بن حمزة الحسينى- 

 365ابو الحسن، نصر بن احمد بن اسماعيل سامانى- 

 257ابو الحسن، نصر بن شميل المازنى البصرى- 

 312ابو الحسين بن اسماعيل اللغوى- 

 425ابو الحسين، احمد بن بويه، معز الدوله- 

 414، 413ابو الحسين، احمد بن ناصر كبير (صاحب الجيش)- 

 323ابو الحسين، زر بن معاويه- 

 365 تا 363ابو الحسين عتبى- 

 311ابو الحسين، على بن خلف بن بطال القرطبى- 

 303ابو الحسين، محمد االقطبى (سيد)- 

 366 تا 363ابو الحسين، محمد بن ابراهيم بن سيمجور- 

 293 ابو الحسين واسطى (شيخ)- 291ابو الحسين نورى- 

 675، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 209، 208ابو الحصيب- 

 549ابو الحصين (قاضى)- 

 55ابو الحنوق- 

 406، 404ابو الحصيب مرزوق سندى- 

 334ابو الخطاب، عمر بن حسن بن على، حافظ 

 162ابو الخطاب، عمر بن عبد الّله بن ابى ربيعه مخزومى- 

 444ابو الخير خمار- 

 161ابو الخير، مزيد بن عبد اللّه المزنى- 

 145ابو الخيرى- 

 61ابو الديباج، عبد الّله بن عمرو بن عثمان بن عفان- 

 136ابو الذباب- 

 421ابو الرضا، حسين بن ابى رضاء العلوى (سيد)- 

 494ابو الرضا، كمال الدوله- 

 254 تا 252ابو السرايا- 

 593، 592ابو السعادات، مجد الدين (- ابن اثير)- 

 388ابو الشرف، ناصح بن ظفر بن سعد المنشى الجر بادقانى- 

 162ابو الشعثاء، جابر بن زيد انصارى- 



 91 تا 88، 86، 84ابو الصلت هروى- 

 180ابو الصيداء- 

 172، 162ابو الطفيل، عامر بن واثله الكنانى الليثى 

 377ابو الطيب، سهل بن سليمان صعلوك- 

 342ابو الطيب، طاهر بن حسين بن مصعب خزاعى (- ذو اليمينين)- 

 133ابو العاص بن اميه- 

 163ابو العاليه، ربيع بن مهران الرياحى البصرى- 

 206ابو العباس- 

 605، 604ابو العباس- 

 406ابو العباس- 

 31ابو العباس (- عبد اللّه بن عباس)- 

 307ابو العباس، احمد بن اسحاق بن مقتدر، القادر بالّله- 

 327ابو العباس، احمد بن المستضيى بنور اللّه، الناصر لدين اللّه- 

 315ابو العباس، احمد بن المقتدى بالّله، المستظهر بالّله- 

 279ابو العباس، احمد بن متوكل، المعتمد على اللّه 

 283 تا 281ابو العباس احمد بن الموفق، المعتضد بالّله- 

 96ابو العباس، احمد بن النصر- 



 293ابو العباس، احمد بن عبيد اللّه الخصيبى- 

 337ابو العباس، احمد بن عمر القرطبى- 

 291ابو العباس، احمد بن عمر بن شريح (قاضى)- 

 274ابو العباس، احمد بن معتصم، المستعين بالّله 

 387ابو العباس اسفراينى- 

 430- »1 «ابو العباس اليضى 

 429ابو العباس تاش، حسام الدوله- 

 310ابو العباس، جعفر بن محمد المستغفرى- 

 291ابو العباس حسن بن سفيان الشيبانى النسوى 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران، الصبى 1(

 676، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 583ابو العباس خبروى- 

 303، 256ابو العباس دينورى (شيخ)- 

 233، 213، 205، 204، 192ابو العباس سفاح- 

 161ابو العباس، سهل بن سعد الساعدى- 

 386، 375 373ابو العباس فضل بن احمد اسفراينى- 

 97ابو العباس فضل بن احمد بن اسرائيل الكاتب 



 252ابو العباس مأمون عباسى- 

 293ابو العباس محمد بن اسحاق سراج- 

 297، 296ابو العباس، محمد بن مقتدر، الراضى باللّه- 

 583، 582ابو العباس مريسى- 

 467ابو العباس نقيب مشهدى- 

 293ابو العباس، وليد بن ابان- 

 186ابو العباس، وليد بن يزيد بن عبد الملك- 

 468ابو العالء- 

 584 ح، 583ابو الغالء (ابو دبوس)، ادريس، الواثق باللّه- 

 60ابو العالء الهمدانى، حافظ- 

 438ابو العالء بن حسنويه- 

 520ابو العالء (خواجه)- 

 546، 545ابو الغنايم بن ابو السعادات- 

 494 493، 491ابو الغنايم، تاج الملك قمى- 

 553ابو الغنايم، مسلم بن محمود شيرازى- 

 600ابو الغيث بن نجم الدين محمد بن ابو سعيد حسن بن على بن قتاده- 

 377ابو الفتح- 



 372ابو الفتح بستى- 

 439ابو الفتح بن غبار- 

 467ابو الفتح دردانه دهستانى- 

 467ابو الفتح سنجرى- 

 575ابو الفتح صنهاجى (امير)- 

  ح 394ابو الفتح عبد الرزاق- 

 591ابو الفتح، عثمان بن صالح الدين يوسف (ملك عزيز)- 

 425ابو الفتح (يا ابو الفضل)- على بن عميد- 

 295ابو الفتح، فضل بن جعفر بن محمد بن الفرات 

 309ابو الفتح، محمد بن احمد بن فارس البغدادى- 

 605ابو الفتح محمد بن سام (غياث الدين، شمس الدين) غورى- 

 331ابو الفتح محمد بن عبد الباقى بن البطى- 

 310ابو الفتح منصور الشيرازى- 

 592ابو الفتح نصر الّله بن ابى الكريم محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى- (ابن اثير)- 

 188ابو الفتوح اصفهانى- 

ابو الفتوح حسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الّله بن موسى بن عبد 
 599الّله بن حسن بن على بن ابيطالب (الراشد باللّه)- 



 ح، 639 ح، 633 ح، 594 ح، 591 ح 583 ح، 575 ح، 574 ح، 570 ح، 568 ح، 550ابو الفداء- 
  ح 664 ح 652

 453ابو الفرات بن قائم- 

 677، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 548ابو الفراس بن ناصر الدوله حمدانى- 

  نيز رجوع ابو الفرج عبد الرحمن ... شود231ابو الفرج بن جوزى- 

 397ابو الفرج رونى- 

 330ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن الجوزى- 

 467ابو الفرج قراتكين- 

 428ابو الفرج محمد بن العباس- 

 304، 301ابو الفرج محمد بن على- 

 544ابو الفرج محمد بن عمران بن شاهين- 

 454، 450ابو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم- 

 398، 395ابو الفضل- 

 308ابو الفضل احمد بن الحسين، بديع همدانى- 

 354ابو الفضل البلعمى- 

 324ابو الفضل بن موسى البستى الحافظ القاضى 



 627، 509ابو الفضل، تاج الدين بن طاهر بن محمد- 

 293، 288ابو الفضل، جعفر بن المعتضد، المقتدر بالّله- 

 450ابو الفضل جعفر بن فرات- 

ابو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين المحدث ابن على بن الحسين بن على بن عمر االشرف ابن 
 415االمام زين العابدين على بن االمام حسين بن على بن ابيطالب، سيد ابيض، الثائر بالّله- 

 240ابو الفضل جعفر بن يحيى- 

 445، 444ابو الفضل، حسن بن ميكال- 

 310ابو الفضل، حسن سرخسى (شيخ)- 

  رجوع برئيس ابو الفضل شود464ابو الفضل (رئيس)- 

 308ابو الفضل صاحب نعمان- 

 428ابو الفضل، عباس بن الحسين- 

 425ابو الفضل على بن عميد- 

 494ابو الفضل قمى مجد الملك- 

 268ابو الفضل متوكل عباسى- 

 361، 360ابو الفضل محمد بن احمد الحاكم- 

 416، 415ابو الفضل محمد بن شهريار- 

 317ابو الفضل، محمد بن طاهر المقدسى- 



 315ابو الفضل، يحيى بن عبد الّله الحكاك حافظ- 

 436 435ابو الفوارس بن بهاء الدوله ديلمى- 

 431ابو الفوارس، شرف الدوله شير ذيل بن عضد الدوله- 

 362ابو الفوارس، عبد الملك بن نوح بن نصر- 

 270ابو الفيض ثوبان بن ابراهيم، ذو النون- 

 457ابو القاسم، احمد بن مستنصر، المستعلى بالّله- 

 468ابو القاسم اسفزارى، سلطان العلماء- 

 678، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 323ابو القاسم اسماعيل بن محمد التيمى االصفهانى 

 110ابو القاسم بن ابى حليس- 

 450، 449ابو القاسم بن اخشيذ- 

 516ابو القاسم بن حسن بن الدركوتى، قوام الدين 

 110ابو القاسم بن رميس- 

 422 414، 413ابو القاسم جعفر بن ناصر كبير- 

 289ابو القاسم، جنيد بن محمد نهاوندى بغدادى (شيخ) قواريرى، خزاز، زجاج، سيد الطائفه- 

 388ابو القاسم حسن بن على الطوسى (فردوسى) 

 303ابو القاسم حفص بن عمر االردبيلى- 



 304ابو القاسم خالد بن سعيد- 

 329، 192، 73ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود القرطبى اندلسى- 

 471ابو القاسم خوارزمى- 

 530، 528، 524ابو القاسم درگزينى، قوام الدين- 

 62ابو القاسم زمخشرى- 

 62ابو القاسم (- زين العابدين)- 

 369 367ابو القاسم سيمجور بن ابى الحسين- 

 654ابو القاسم، شجاع الدين زوزنى- 

ابو القاسم طاهر بن يحيى السائر بن حسن بن جعفر الحجة بن عبيد الّله االعرج بن حسين االصغر بن 
 600على زين العابدين بن حسين بن على بن ابيطالب- 

 332ابو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى، امام الدين- 

 313ابو القاسم عبد الّله، المقتدى بالّله- 

 301ابو القاسم عبد اللّه بن على المكتفى، المستكفى باللّه- 

 293ابو القاسم، عبد الّله بن محمد الخاقانى- 

 327ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الّله بن عساكر- 

 310ابو القاسم على بن الحسين (سيد مرتضى)- 

 321 318ابو القاسم على بن طراز زيبنى- 



 317ابو القاسم على بن فخر الدوله، مجير الدوله 

 459ابو القاسم عيسى بن الظافر بالّله، الفائر بنصر الّله- 

 302ابو القاسم فضل بن جعفر المقتدر- 

 467ابو القاسم كرخى- 

 448ابو القاسم كرمانى- 

 295ابو القاسم كلو اذانى- 

 290ابو القاسم محمد المرتضى بن سيد يحيى- 

 572ابو القاسم، محمد بن معتضد، المعتمد بالّله- 

 100ابو القاسم محمد بن الحسن المهدى، صاحب الزمان، منتظر، قائم، حجة، خلف الصالح- 

 679، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 450ابو القاسم محمد بن عبد الّله (- مهدى)- 

 157ابو القاسم محمد بن على المرتضى (- محمد حنفيه)- 

 32ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشرى، عالمه جار الّله- 

 599ابو القاسم مغربى- 

 363ابو القاسم نوح بن منصور- 

 61ابو الكرام عبد السالم- 

 399ابو المجد مجدود بن آدم الغزنوى سنائى- 



 450ابو المسك كافور- 

 396ابو المظفر ابراهيم بن مسعود بن محمد غزنوى ظهير الدوله- 

 607ابو المظفر بن سام (معز الدين، شهاب الدين)- 

 369ابو المظفر بن عيسى- 

 327ابو المظفر حلى، جالل الدين- 

 467ابو المظفر خجندى، مفتى- 

 530ابو المظفر ركن الدين ملك ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملكشاه- 

 500ابو المظفر ركن الدين بركيارق- 

 587ابو المظفر، صالح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب- 

 337ابو المظفر يوسف بن على البغدادى (سبط ابن الجوزى)- 

 324ابو المظفر يوسف بن محمد، المستنجد بالّله- 

 544ابو المعالى بن حسن بن عمران بن شاهين- 

 494ابو المعالى سديد الدوله- 

 548ابو المعالى سعد الدوله، شريف بن ابو المعالى- 

 313ابو المعالى عبد الملك بن ابى محمد بن ابى يعقوب بن عبد الّله بن يوسف الجوينى- 

 595- 594ابو المعالى محمد بن ملك عادل، ملك كامل ناصر الدين- 

 494، 317ابو المعالى نحاس اصفهانى- 



 212 211ابو المعتمر سليمان بن طرخان التيمى- 

 330ابو المكارم فضل اللّه الذقانى- 

 231ابو المنذر نعمان بن عبد الّله- 

 214ابو المنذر هشام بن عروة بن الزبير- 

 459ابو المنصور محمد بن الحافظ لدين الّله، الظافر بالّله- 

 143، 142، 138، 60، 56 تا 54، 17، 13، 10ابو المؤيد خوارزمى- 

 528ابو النجيب شمس الدين- 

 325ابو النجيب، عبد القاهر سهروردى، شيخ ضياء الدين- 

 332ابو النصر محمد بن الناصر لدين الّله، الظاهر بالّله- 

 218ابو النصر سعيد بن عروبة العدوى- 

 153ابو الورد البصرى- 

 269ابو الوزير- 

 268ابو الوليد احمد بن ابى الرجاء (خواجه)- 

 215ابو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح القرشى المالكى- 

 136ابو الوليد، عبد الملك بن مروان- 

 178ابو الوليد هشام بن عبد الملك- 

 680، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 188ابو الوليد، يزيد بن وليد بن عبد الملك- 

 547، 546، 295 294، 293ابو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان- 

 545ابو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين- 

 246ابو الياس بن هارون الرشيد- 

 162ابو امامه- 

 172ابو امامه اسعد بن سهل بن حنيف االنصارى- 

 159ابو امامه باهلى، مهدى بن عجالن- 

 154ابو اميه، شريح بن حارث الكندى- 

 159ابو اوفى السلمى- 

 209ابو ايوب- 

 314، 119، 27ابو ايوب خالد بن زيد انصارى- 

 199ابو ايوب سجستانى- 

 171، 167ابو ايوب، سليمان بن عبد الملك- 

 208ابو ايوب، سليمان بن مخلد- 

 179ابو ايوب، سليمان بن يسار- 

 177ابو بردة، عامر بن موسى االشعرى- 

 221ابو بسطام، شعبة بن عبد الحجاج بن الورد الواسطى البصرى- 



 222ابو بشر عمرو بن عثمان، سيبويه- 

 293ابو بشر، محمد دوالبى الرازى- 

 101، 69ابو نصير- 

 282ابو بكر احمد بن ابى خثمه زهير بن حرب- 

 312ابو بكر احمد بن الحسين على البيهقى (حافظ)- 

 294ابو بكر احمد بن على بن الحسن بن شهريار الرازى- 

 288ابو بكر احمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز- 

 13ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه (حافظ)- 

 308ابو بكر الباقالنى (قاضى)- 

 302ابو بكر الشبلى (شيخ)- 

  و نيز رجوع به ابو بكر بن ابى قحافه شود)325، 161، 10ابو بكر الصديق- 

 326ابو بكر العطار، ظهير الدين- 

 309ابو بكر القفال المروزى- 

 592، 334، 330 180، 124، 27ابو بكر بن ابى قحافه- 

 34 تا 32ابو بكر بن حسن (امام)- 

 396ابو بكر بن صالح- 

 563، 562ابو بكر بن سعد بن زنگى (اتابك)، مظفر الدين، قتلع خان- 



 164ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ابن المغيرة المخزومى، راهب قريش 

 159ابو بكر بن عبد الملك بن مروان- 

 573ابو بكر بن عمر الصنهاجى- 

 559، 558ابو بكر بن محمد بن ايلدگز (اتابك)- 

 282ابو بكر بن محمد واسر- 

 340، 336ابو بكر بن مستعصم- 

 175ابو بكر بن موسى االشعرى- 

 501ابو بكر بن نظام الملك، مؤيد الملك- 

 681، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 130ابو بكر بن يزيد (- معاويه)- 

 120؛ 117ابو بكرة، نفيع بن الحارث- 

 290ابو بكر جعفر بن محمد الفريابى- 

 431ابو بكر خوارزمى- 

 62ابو بكر (- زين العابدين)- 

 519ابو بكر سلمانى (- سوزنى)- 

 625 623ابو بكر، صدر الملك، نجم الدين- 

 286، 130، 71، 18ابو بكر صديق- 



 و نيز رجوع به ابو بكر بن ابى قحافه شود

 528ابو بكر طرسوسى (قاضى)- 

 593 592ابو بكر سيف الدين محمد بن نجم الدين ايوب (ملك عادل)- 

 313ابو بكر عبد الغافر بن عبد الرحمن الجرجانى- 

 305ابو بكر عبد الكريم بن المطيع، الطايع لّله- 

 294ابو بكر عبد اللّه بن ابى داود السجستانى- 

 222ابو بكر عبد الّله بن شبرة القرشى العامرى المدنى- 

 490ابو بكر عتيق بن محمد الهروى سور آبادى- 

 299ابو بكر محمد بن بشار االنبارى- 

 274ابو بكر محمد بن بشار البصرى، يندار- 

 291ابو بكر محمد بن خلف بن وكيع االخبارى (قاضى)- 

 293ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان النساغندى- 

 180ابو بكر محمد بن سيرين- 

 324ابو بكر محمد بن عبد اللّه المغربى االندلسى (حافظ)- 

 186ابو بكر محمد بن عبيد الّله بن عبد الّله بن شهاب الزهرى- 

 335ابو بكر محمد بن على بن محمد الطائى الحاتمى (- محيى الدين العربى)- 

 335ابو بكر محمد بن عمر بن محمد البغدادى- 



 148ابو بكر محمد بن عمرو- 

 329ابو بكر محمد بن موسى الحازمى الهمدانى- 

 291ابو بكر محمد بن هارون الرويانى- 

 564ابو بكر، نظام الدين وزير (خواجه)- 

 271ابو تراب، على (يا عسكر) بن حصين نخشبى- 

 592ابو تمام- 

 451ابو تميم بن المنصور بقوة الّله، المعز لدين الّله- 

 456ابو تميم، سعد بن الظاهر لدين الّله، المستنصر بالّله- 

 110ابو ثابت- 

 151ابو ثعبلة الخثينى- 

 582ابو ثمامة- 

 282ابو ثور- 

 270ابو جعفر، احمد بن منيع البغوى- 

 110ابو جعفر الرفاة- 

 272ابو جعفر، المنتصر بالّله، محمد بن متوكل- 
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 296ابو جعفر بن ابى عمران الحنفى- 



 325ابو جعفر بن احمد، شرف الدين- 

 367ابو جعفر بن ذى القرنين- 

 110ابو جعفر بن عثمان بن سعيد السمان- 

 296ابو جعفر بن محمد بن سالمة الطحاوى- 

 361ابو جعفر بن نصر بن احمد بن اسماعيل- 

 92، 91، 7ابو جعفر ثانى، محمد بن على التقى (امام)- 

 515ابو جعفر ثقة الدين- 

 415ابو جعفر حسن بن ابو الحسين احمد، صاحب القلنسوة- 

  و نيز رجوع به ابو جعفر منصور شود403، 233، 229، 223ابو جعفر دوانيقى- 

 208ابو جعفر ربيع- 

 467ابو جعفر شاطبى رازى- 

 309ابو جعفر عبد الّله بن القادر بالّله، القائم بامر الّله- 

 434ابو جعفر كاكويه- 

 544، 426ابو جعفر محمد الضميرى- 

 292ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى- 

 229، 111، 82، 70 68، 7ابو جعفر محمد بن على الباقر- 

  و رجوع به ابو جعفر ثانى ... شود94، 93ابو جعفر محمد بن على التقى- 



 76ابو جعفر محمد بن جعفر الصادق، ديباج- 

 270ابو جعفر محمد بن عبد الّله بن عمار الموصلى- 

 298ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى، صاحب الجرح- 

 298ابو جعفر محمد بن قاسم الكرخى- 

 333، 107ابو جعفر منصور بن الظاهر، المستنصر بالّله- 

 321ابو جعفر منصور بن المسترشد بالّله، الراشد بالّله- 

 تا 205، 201 200، 196، 193، 103 74، 71، 70، 14ابو جعفر منصور دوانيقى عبد اللّه، ابو دوانيق- 
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 228ابو جعفر هارون الرشيد- 

 205ابو جعفر يزيد بن القعقاع القارى- 

 164ابو جهل بن هشام- 

 305ابو حاتم، محمد بن جان البستى- 

 211ابو حازم، سلمة بن دينار الفارسى االعرج- 

 577، 574، 317ابو حامد، زين الدين محمد بن محمد الغزالى الطوسى، حجة االسالم- 

 270ابو حامد، سلطان احمد خضرويه- 

 298ابو حامد محمد بن الحسن الشرقى- 

 150ابو حبيب (- ابن زبير)- 



 180ابو حرزه (- جرير)- 

 281ابو حفص بن مسلم حداد نيشابورى- 

 334ابو حفص شهاب الدين، عمر بن محمد السهروردى- 

 584 ح، 583ابو حفص، عمر بن ابراهيم بن يوسف، مرتضى- 

 170ابو حفص، عمر بن عبد العزيز- 

 683، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

ابو حفص، نجم الدين عمر بن محمد بن احمد بن اسمعيل بن محمد بن على بن نعمان النسفى- 
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 111ابو حمزه- 

 197، 196ابو حمزه- 

 162ابو حمزه انس بن مالك االنصارى- 

 298ابو حمزه بغدادى- 

 209ابو حميد مرورودى- 

 425، 247، 31ابو حنيفه دينورى- 

 647، 393، 290 258، 230، 219، 215ابو حنيفه، نعمان بن ثابت الكوفى (امام اعظم)- 

 121ابو خارجه (- اسامة بن زيد بن الحارث)- 

 119ابو خارجه، زيد بن ثابت االنصارى- 



 79، 78ابو خالد الرمانى- 

 231ابو خالد، يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ابى صفره- 

 174ابو خالد يزيد بن عبد الملك- 

 125ابو خالد يزيد بن معاويه- 

 112ابو خديجه- 

 300، 209، 102ابو داود- 

 103ابو داود ترمذى- 

 282ابو داود سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير االزى السجستانى- 

  و رجوع به ابو العالء ... شود584 ح 583ابو دبوس، ابو لعالء، ادريس، واثق- 

 221ابو دالمة، زند بن الجون- 

 542ابو دلف سرخاب بن كيخسرو- 

 217ابو دوانيق، ابو جعفر منصور الدوانيقى- 

 426، 18، 10ابو ذر الغفارى- 

 9ابو رافع- 

 110ابو رجاء- 

 178ابو رجاء العطاردى- 

 131ابو ريان بن مسلم- 



 444، 393ابو ريحان، محمد بن احمد خوارزمى- 

 239ابو زكاء- 

 498ابو زكريا، خطيب تبريزى- 

 121ابو زيد، اسامة بن زيد بن الحارثة (ابو خارجه)- 

 121، 118، 117ابو سفيان- 

 131، 130ابو سفيان، معاويه بن يزيد بن معاويه- 

 251ابو سفيان، وكيع بن الجراح- 

 494ابو سعد كاتب، شرف الملك- 

 362ابو سعيد- 

 303ابو سعيد الهيثم بن كليب- 

 601ابو سعيد بن شنجة بن هاشم هواشمى- 

 636ابو سعيد بن فخر الدين عبد العزيز كوفى، برهان الدين- 

 306، 305 290، 286 تا 283ابو سعيد جبائى- 

 220ابو سعيد جرشى- 

 180ابو سعيد حسن بن ابى الحسن البصرى- 

 306ابو سعيد حسن بن عبد الّله السيرافى- 

 599ابو سعيد حسن بن قتاده بن ادريس- 



 684، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 151، 102، 31، 14ابو سعيد خدرى- 

 284ابو سعيد خراز، احمد بن عيسى (شيخ)- 

 437 خسرو شاه بن ابو كاليجار- »1 «ابو سعيد

 647ابو سعيد شرف بن المؤيد بن محمد بن ابو الفتح (شيخ مجد الدين بغدادى)- 

 435ابو سعيد طائى- 

 304ابو سعيد عبد الرحمن بن احمد بن يونس المصرى- 

 325ابو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى، تاج االسالم، (حافظ)- 

 445، 310ابو سعيد، فضل الّله بن ابى الخير مهنه (شيخ)- 

 470ابو سعيد قاينى- 

 309ابو سعيد محمد بن على بن عمر النقاش- 

 546ابو سعيد، مهذب الدوله بن محمد ... الليثى- 

 546ابو سعيد مظفر بن مصطع- 

 470ابو سعيد هروى- 

 252ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان البصرى- 

 206، 205، 200، 198ابو سلمه، جعفر بن سليمان الخالل (وزير آل محمد)- 

 246ابو سليمان بن هارون الرشيد- 



 595ابو سليمان داود، ملك زاهد بن صالح الدين- 

 600ابو سليمان، شهاب الدين، احمد بن رمسه- 

 397ابو سهل الخجندى- 

 447، 392، 391ابو سهل حمدوى- 

 183ابو سهل عبد الّله بن بريدة االسلمى- 

 444ابو سهل مسيحى- 

 187ابو شاكر مسلمة بن هشام- 

 435ابو شجاع بن بهاء الدوله، سلطان الدوله- 

 422، 421ابو شجاع بويه- 

 530ابو شجاع زاكانى، كمال الدين- 

 530ابو شجاع زاكانى، كمال الدين- 

 560ابو شجاع سعد بن زنگى، مظفر الدين (اتابك)- 

 427ابو شجاع عضد الدوله فنا خسرو بن ركن الدوله- 

 503ابو شجاع، غياث الدين محمد بن ملكشاه سلجوقى- 

 316ابو شجاع محمد بن الحسين، ظهير الدين، مؤيد الدوله- 

 355ابو صالح، منصور بن اسحاق بن احمد- 

 362ابو صالح منصور بن نوح (يا عبد الملك بن نوح) بن نصر- 



 145، 12، 9ابو طالب- 

 433ابو طالب، رستم بن فخر الدوله، مجد الدوله- 

 525ابو طالب شيرازى، تاج الملك- 

 450ابو طالب، على بغدادى- 

 336 333ابو طالب، محمد بن احمد بن على بن محمد العلقمى، مؤيد الدين- 

 493، 467ابو طاهر اوانى- 

______________________________ 
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 290 288ابو طاهر بن ابو سعيد جبائى- 

 436ابو طاهر؟؟؟ الدولة بن بهاء الدوله- 

 513ابو طاهر سعد بن على القمى، شرف الدين- 

 301، 299، 298، 295 تا 293ابو طاهر قرمطى- 

 569ابو عامر، منصور المعاقرى- 

 290ابو عبد الّله الرحمن، احمد بن شعيب النسائى- 

 192ابو عبد الرحمن السلمى- 

 215ابو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى االنصارى- 

 282ابو عبد الرحمن، تقى بن مخلد االندلسى- 



 179ابو عبد الرحمن، طاوس بن كيسان اليمانى الجندى الخوالنى- 

 230ابو عبد الرحمن، عبد الّله بن المبارك الحنظلى المروزى- 

 124ابو عبد الرحمن عبد الّله بن عامر بن كريز العسنى؟؟؟- 

 229ابو عبد الرحمن، عبد الّله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى- 

 229ابو عبد الرحمن، عبد اللّه بن لهيعة الحضرمى- 

 115ابو عبد الرحمن (- معاويه)- 

 169ابو عبد الرحمن، موسى بن نصير االعرج- 

 226ابو عبد الرحمن، نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم الليثى- 

 231ابو عبد الرحمن يحيى بن حمزة الحضرمى- 

 470ابو عبد اللّه- 

 270ابو عبد الّله احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى- 

 443ابو عبد اللّه الباهلى (شيخ)- 

 110ابو عبد اللّه الجنيدى- 

 300ابو عبد الّله الحسين بن اسماعيل المخاملى القاضى- 

 67ابو عبد اللّه القرطبى (شيخ الحرمين)- 

 110ابو عبد اللّه الكندى- 

 179ابو عبد اللّه المزنى الفقيه- 



 300، 299ابو عبد الّله بريدى- 

 276ابو عبد الّله بن المتوكل، زبير (يا محمد)، المعتز بالّله- 

 110ابو عبد اللّه بن صالح- 

 110ابو عبد اللّه بن فروخ- 

 255، 102، 101، 75، 74، 71ابو عبد الّله جعفر الصادق (امام)- 

 545ابو عبد الّله حسين بن بكر الشرابى- 

 112، 56، 38، 33ابو عبد اللّه، حسين بن على بن ابيطالب- 

 560ابو عبد الّله خفيف (شيخ)- 

 368ابو عبد اللّه خوارزمشاه- 

 229ابو عبد اللّه سعيد بن عبد الرحمن الجحمى المدنى- 

 221ابو عبد الّله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى- 

 288ابو عبد الّله عمر بن عثمان مكى- 

 451ابو عبد اللّه صوفى- 

 325ابو عبد اللّه صومعى- 

 377ابو عبد اللّه طائى- 

 686، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 309ابو عبد الّله طافى، محمد بن فضل بن محمد (شيخ)- 



 230ابو عبد اللّه مالك بن انس االصبحى- 

 219ابو عبد اللّه، محمد المهدى عباسى- 

 246ابو عبد اللّه، محمد امين- 

 337ابو عبد اللّه، محمد بن احمد الموصلى- 

 316ابو عبد اللّه محمد بن ابى نصر الحميد االندلسى- 

 357، 356ابو عبد الّله محمد بن احمد- 

 322ابو عبد اللّه، محمد بن احمد، المقتفى المر اللّه- 

 258ابو عبد الّله محمد بن ادريس شافعى- 

 279ابو عبد الّله، محمد بن اسماعيل البخارى- 

 290ابو عبد الّله، محمد بن اسماعيل المغربى- 

 459ابو عبد اللّه، محمد بن الفايز بنصر اللّه، العاضد لدين اللّه- 

 289ابو عبد اللّه، محمد بن المعتمد- 

 308ابو عبد الّله، محمد بن خفيف شيرازى (شيخ)- 

 334ابو عبد الّله، محمد بن سعيد بن يحيى الواسطى- 

 581، 576ابو عبد اللّه، محمد بن عبد المؤمن القيسى الكوفى- 

 186ابو عبد اللّه، محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس- 

 331ابو عبد الّله، محمد بن عمر بن حسين القرشى التيمى البكرى- 



 295ابو عبد الّله، محمد بن فضل بلخى- 

 278ابو عبد الّله، محمد بن واثق المهتدى بالّله- 

 261ابو عبد اللّه، محمد بن واقد االسلمى المدنى (- واقدى)- 

 282ابو عبد الّله، محمد بن يزيد القزوينى (- ابن ماجه)- 

 583ابو عبد الّله، محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ناصر- 

 282ابو عبد الّله، مختار بن محمد بن احمد الهروى- 

 182ابو عبد اللّه مكحول هذلى- 

 76ابو عبد الّله، موسى بن جعفر- 

 183ابو عبد اللّه نافع- 

 183ابو عبد اللّه، وهب بن منبه اليمانى الصنعانى- 

 133ابو عبد الملك (- مروان بن حكم)- 

 210ابو عبيد اللّه- 

 202ابو عبيدة بن سليمان بن عبد الملك- 

 167ابو عبيدة بن وليد بن عبد الملك- 

 211ابو عبيدة حميد الطويل- 

 470ابو عبيدة محمد دهستانى- 

 467ابو عبيدة مستوفى- 



 262ابو عبيدة معمر بن المثنى- 

 446، 445ابو عبيد (فقيه)- 

 290ابو عثمان، سعيد بن اسماعيل الحرى- 

 172ابو عثمان عبد الرحمن الزيدى البصرى- 

 214ابو عثمان عبيد الّله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب- 

 438ابو عدنان بن حسنويه- 

 172ابو عكرمه سراج (ابو محمد الصادق)- 

 303ابو على- 

 687، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 191ابو على احمد بن على المثنى الموصلى- 

 295ابو على احمد بن محمد رودبارى (شيخ)- 

 305ابو على اسماعيل بن القائم البغدادى- 

 274ابو على الحسن بن الصباح السرار- 

 331ابو على الفارسى- 

 433، 432ابو على بن استاد هرمز- 

 363ابو على بن الياس- 

 430ابو على بن حمويه اصفهانى- 



  رجوع به ابو على سينا شود303ابو على بن سينا (شيخ)- 

 314ابو على بن شاذان- 

 290ابو على بن عبد الّله بن يحيى بن خاقان- 

 446ابو على بن عطار- 

 380ابو على بن مأمون خوارزمشاه- 

 440 362 تا 360ابو على بن محمد بن محتاج- 

 110ابو على بن مظهر- 

 324ابو على بن مقتفى- 

 246ابو على بن هارون الرشيد- 

 437 315ابو على بن هبة الّله بن ماكوال (حافظ)- 

 575ابو على، تميم بن معز بن ابو يحيى الحميرى- 

 306ابو على، حسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسى- 

 436ابو على، حسن بن بهاء الدوله، مشرف الدوله- 

 320، 318ابو على، حسن بن صدقه، جالل الدين- 

 387ابو على حسن بن محمد، حسنك ميكال- 

 387ابو على حسين بن محمد القبائى- 

 308ابو على دقاق، حسن بن محمد (شيخ)- 



 468، 466ابو على دهدار- 

 64ابو على زياد بن رستم- 

 388، 387 368، 367، 366ابو على سيمجور- 

 244ابو على شقيق بن ابراهيم البلخى- 

 448 تا 443، 303ابو على سينا (حسين بن عبد الّله بن سينا) (حجة الحق)- 

 437ابو على كيخسرو بن ابو كاليجار- 

 422، 415، 414ابو على، محمد بن ابو الحسين احمد بن ناصر الحق- 

 302ابو على محمد بن سعيد القشيرى- 

 421ابو على مسكويه- 

 299ابو على محمد بن عبد الوهاب الشقشقى- 

 295ابو على محمد بن على بن حسن بن مقله- 

 315ابو على محسن بن على التنوخى (قاضى)- 

 457ابو على منصور بن المستعلى باللّه، اآلمر باحكام اللّه- 

 454ابو على منصور بن العزيز بالّله، الحاكم بامر الّله- 

 76ابو على، موسى بن جعفر الصادق- 

 494ابو على، نظام الملك- 

 243ابو على نفيس بن عياض- 



 262ابو على، يحيى بن زياد الفراء النحوى الكوفى- 

 688، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 148ابو عمارة االنصارى، براء بن عازب- 

 600ابو عماره حمزة بن ابو هاشم بن ابو احمد قاسم بن عبد الّله بن الطاهر (- مهنا)- 

 218ابو عمارة، حمزة بن حبيب التيمى- 

 166ابو عمران ابراهيم بن يزيد النخعى- 

 143ابو عمرو- 

 533، 532ابو عمرو االبهرى، كمال الدين- 

 10ابو عمرو الزاهد- 

 169ابو عمرو الشيبانى الكوفى- 

 597ابو عمرو بن حاجب، جمال الدين- 

 218ابو عمرو بن العالء بن عمار التيمى المازنى (ريان)- 

 176ابو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبى الكوفى- 

 218ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو االوزاعى- 

 110ابو عمرو عثمان بن سعيد السمان- 

 594 336ابو عمرو عثمان بن صالح (شيخ)- 

 337ابو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب- 



 292ابو عمرو عثمان مكى- 

 215ابو عمرو عيسى بن عمر الثقفى النحوى البصرى- 

 292ابو عمرو قاضى- 

 35ابو عوانه- 

 201، 190ابو عون- 

 404ابو عون بن عبد الملك- 

 282ابو عيسى، محمد بن عيسى بن سودة بن موسى بن الضحاك الترمذى الضرير- 

 439، 436، 435 433ابو غالب، محمد بن على، فخر الملك- 

 199 (حافظ)- »1 «ابو غياث، منصور بن المعتم السلمى الكوفى 

 548ابو فراس، حارث بن سعيد بن حمدان- 

 67، 66ابو فراس (- فرزدق)- 

 601ابو فليته، قاسم بن احمد- 

 599ابو فليته، قاسم بن محمد بن جعفر بن ابى هاشم- 

 129، 72ابو قبيس (كوه)- 

 121ابو قتاده، حارث بن ربيع االنصارى- 

 293ابو قريش محمد بن جعفر بن خلف القهستانى- 

 545، 436 311، 310ابو كاليجار مرزبان بن سلطان الدوله ديلمى عز الملوك، حسام الدوله- 



 432ابو كاليجار مرزبان بن عضد الدوله، صمصام الدوله- 

 541ابو كامل، بهاء الدوله، منصور بن دبيس- 

 131ابو ليلى (- معاوية بن يزيد)- 

 254ابو محفوظ، معروف الكرخى- 

 545ابو محمد (وزير ابو كاليجار ديلمى)- 

 121ابو محمد، اسامة بن زيد بن الحارثة- 

 110ابو محمد الوحبائى- 

 330ابو محمد بن ابى نصر البقلى، شيخ روزبهان- 

 331ابو محمد بن الخشاب- 

 172ابو محمد الصادق، ابو عكرمة سراج- 

 277ابو محمد بن عبد الّله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندى الدارمى- 

 246ابو محمد بن هارون الرشيد- 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: غياث: ابو منصور بن مقيم.1(

 689، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

ابو محمد جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الّله بن موسى بن عبد الّله بن 
 599الحسن بن على بن ابيطالب- 

 598، 224ابو محمد، حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابيطالب- 



 110، 106، 105، 100 تا 98ابو محمد، حسن الزكى العسكرى- 

 110ابو محمد، حسن بن احمد- 

 325ابو محمد، حسن بن يوسف المستنجد، المستضيى ء بنور الّله- 

 405 114، 109، 26، 21ابو محمد، حسن بن على بن ابيطالب امام- 

 412، 411ابو محمد، حسن بن على بن حسن ناصر كبير، ناصر الحق- 

 399ابو محمد، حسن بن ابو منصور القاينى- 

 319ابو محمد، حسين بن مسعود البغوى (امام محيى السنة)- 

 289ابو محمد، داود بن على بن خلف االصفهانى- 

 584ابو محمد، رشيد بن المأمون عباسى- 

 291ابو محمد رويم بغدادى (شيخ)- 

 62ابو محمد (- زين العابدين)- 

 163ابو محمد سعيد بن المسيب- 

 214ابو محمد، سليمان بن مهران االسدى الكاهلى (- اعمش)- 

 282ابو محمد، سهل بن عبد الّله تسترى- 

 309ابو محمد، عبد الغنى بن سعيد المصرى (حافظ)- 

 330ابو محمد، عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى- 

 545ابو محمد، عبد اللّه- 



 292ابو محمد، عبد الّله بن احمد بن موسى االهوازى (عبدون)- 

 295ابو محمد، عبد الّله بن اسماعيل- 

 282ابو محمد، عبد الّله بن مسلم بن قتيبة- 

 164ابو محمد عروة بن الزبير- 

 182ابو محمد عطاء بن ابى رباح- 

 312ابو محمد على بن احمد بن حزم الظاهرى القرطبى- 

 286ابو محمد على بن المعتضد، المكتفى باللّه- 

 182ابو محمد، على بن عبد اللّه بن عباس- 

 319ابو محمد، قاسم بن على بن محمد البصرى الحريرى- 

 330ابو محمد، قاسم بن هبة الّله العساكر- 

 120ابو محمد كعب بن عجزة االنصارى- 

 393ابو محمد ناصحى (قاضى)- 

 225ابو محمد (- هادى عباسى)- 

 582ابو مدين، شعيب بن حسن (شيخ)- 

 299ابو مرتعش عبد الّله بن محمد نيشابورى (شيخ)- 

 118، 117ابو مريم خمار- 

 158ابو مريم، زرين حبيش االسدى القارى- 



 280ابو مسعود، احمد بن الفرات الرازى- 

 467، 461، 460ابو مسلم رازى- 

 128، 127ابو مسلم، عبد اللّه بن ايوب الخوالنى اليمنى- 

 ابو مسلم مروزى، ابراهيم، عبد الرحمن ابو اسحاق، عثمان، مسلم، صاحب 

 690، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 222، 220 216، 211 تا 209، 207 تا 205، 200 تا 192، 190، 189، 186الدعوة، صاحب الدوله- 

 251ابو مصعب- 

 250ابو معاذ بن هانى- 

 214ابو معاويه ضرير- 

 230ابو معاوية مفضل بن فضالة العتبانى- 

 226- »1 «ابو معر السدى 

 410، 409ابو مقاتل ضرير- 

 181ابو مقدام رجاء بن حيوة الكندى- 

 448ابو منصور- 

 470ابو منصور- 

 520ابو منصور النورى، خطير الملك- 

 429ابو منصور بويه بن ركن الدوله، مؤيد الدوله- 



 442ابو منصور ثعالبى، عبد الملك بن محمد ابن اسماعيل- 

 395ابو منصور، عبد الرشيد غزنوى، مجد الدوله- 

 318ابو منصور، فضل بن المستظهر بالّله، المسترشد بالّله- 

 437ابو منصور، فوالد ستون بن ابو كاليجار- 

 314ابو منصور، محمد االنصارى (پدر خواجه عبد اللّه)- 

 296ابو منصور، محمد بن المعتضد، القاهر بالّله- 

 453ابو منصور، نزار بن المعز لدين الّله، العزيز بالّله- 

 118ابو موسى اشعرى، عبد اللّه بن قيس- 

 458ابو ميمون عبد المجيد بن المستنصر بالّله، الحافظ لدين الّله- 

 323ابو نصر، احمد بن ابى الحسن النامقى الجامى، معين الدين- 

 356ابو نصر، احمد بن اسماعيل سامانى (امير شهيد)- 

 564، 391ابو نصر، احمد بن محمد بن عبد الصمد- 

 562، 561ابو نصر اسعد، عميد الدين- 

 308ابو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى- 

 316ابو نصر بن ابى جعفر بن ابى اسحاق الهروى- 

 433 432ابو نصر بن بختيار، عز الدوله- 

 267ابو نصر بن بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافى المروى- 



 546، 545ابو نصر بن هيثم- 

 294ابو نصر حاجب- 

 433 307 بن فنا خسرو عضد الدوله، بهاء الدوله- »2 «ابو نصر خسرو فيروز

 379ابو نصر (شار غرجستان)- 

 545ابو نصر شيرزاد بن حسن بن مروان- 

 444ابو نصر عراق- 

 303ابو نصر فارابى، (محمد ترخان، معلم ثانى)- 

 366ابو نصر الفارسى- 

 628ابو نصر فراهى- 

 377ابو نصر عراق- 

 313، 310ابو نصر محمد الموصلى- 

 192ابو نصر، يحيى بن ابى كثير- 

 310، 101، 27، 14ابو نعيم احمد بن عبد الّله االصفهانى (حافظ)- 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: ابو مشعدا اسدى.1(

 )- در چاپ تهران؛ فيروز خسرو.2(

 691، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 251، 250ابو نواس، حسن بن هانى- 



 600ابو هاشم بن ابو احمد قاسم بن عبد الّله بن الطاهر بن يحيى الساير- 

 110 99ابو هاشم داود بن القاسم الجعفرى- 

 274ابو هاشم زياد بن ايوب الطوسى (شغبه صغير)- 

 470، 469ابو هاشم زيدى علوى- 

 172 169ابو هاشم بن عبد الّله بن محمد الحنفيه- 

 506ابو هاشم همدانى (سيد)- 

 163، 123، 104، 31، 27ابو هريره، عبد الرحمن بن صخر الدوسى (عبد الشمس)- 

 274ابو هشام محمد بن يزيد الكوفى، رقاعى قاضى- 

 575ابو يحيى الحميرى- 

 192ابو يحيى مالك بن دينار- 

 451ابو يزيد- 

 131ابو يزيد (معاوية بن يزيد)- 

 269ابو يزيد، طيفور بن عيسى بسطامى- 

 296ابو يعقوب، اسحاق بن اسماعيل- 

 305ابو يعقوب بن ابو طاهر- 

 246ابو يعقوب بن هارون- 

 306ابو يعقوب قرمطى- 



 573ابو يعقوب يوسف بن تاشفين بربرى- 

 581ابو يعقوب، يوسف بن عبد المؤمن القيسى- 

  ح 583ابو يعقوب، يوسف (- مستنصر)- 

 322ابو يعقوب يوسف همدانى (خواجه)- 

 و رجوع به ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم شود ابو يوسف يعقوب 222ابو يوسف قاضى- 
 222الماجش- 

 230ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد الكوفى (قاضى القضاة)- 

 581ابو يوسف، يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسى- 

 533، 531، 422ابهر- 

 482، 444، 391، 243ابيورد- 

 559اتابك ابو بكر- 

 551، 543 321اتابك زنگى (شهيد) (عماد الدين)- 

 469اتابك شيرگير، نوشتكين- 

 558، 557اتابك محمد بن ايلدگز- 

 558اتابك مظفر الدين اوزبك بن اتابك محمد بن ايلدگز- 

 467اتابك مودود، امير سپهساالر- 

 468اتابك نوشتكين شيرگير- 



 501اتر- 

 502اترا- 

 648، 644اترار- 

 467اترك ملكشاهى (امير)- 

 609، 608اتسز بن عالء الدين جهانسوز- 

 633 تا 629، 519اتسز بن قطب الدين محمد نوشتكين، خوارزمشاه- 

 448اتصاف- 

 448اجرام علويه (رساله)- 

 331اجوبة المسائل البخارية- 

 119 (اصحاب ...)- 112، 115احد- 

 290احكام (كتاب)- 

 110احمد- 

 305احمد ابدال چشتى حسينى (خواجه)- 

 692، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 290احمد الناصر بن يحيى- 

 521احمد (امير) پسر خطيب گنجه- 

 323احمد بن ابى الحسن النامقى الجامى معين الدين ابو نصر- 



 268احمد بن ابى الرجاء ابو الوليد (خواجه)- 

 304احمد بن ابى بكر محمد بن ابى عثمان سعيد الجزرى- 

 252، 342احمد بن ابى خالد- 

 282احمد بن ابى خثمه زهير بن حرب، ابو بكر- 

 268احمد بن ابى دواد- 

 600احمد بن ابى سليمان شهاب الدين احمد بن رمسه- 

 110احمد بن ادريس- 

 110احمد بن اسحاق- 

 308، 307احمد بن اسحاق بن المقتدر، ابو العباس، القادر بالّله- 

 600احمد بن اسد الدين رمسه- 

 353، 352احمد بن اسد بن سامان- 

 277احمد بن اسرائيل- 

 411، 357، 356، 351احمد بن اسماعيل بن احمد بن اسد سامانى، ابو نصر- 

 123، 122 60، 57، 56، 41احمد بن اعثم كوفى- 

 458احمد بن فضل بن امير الجيوش- 

 273احمد بن الخصيب- 

 308احمد بن ابو الحسين، ابو الفضل، بديع همدانى- 



 312احمد بن الحسين، على البيهقى، حافظ ابو بكر- 

 327احمد بن المستضى بنور اللّه، الناصر لدين اللّه، ابو العباس- 

 280احمد بن الفرات الرازى، ابو مسعود- 

 279احمد بن المتوكل، المعتمد على اللّه ابو العباس- 

 315احمد بن المقتدى بالّله، المستظهر بالّله ابو العباس- 

 283احمد بن الموفق بن المتوكل، المنتصر بالّله، ابو العباس- 

 425 423، 422، 302، 301احمد بن بويه، معز الدوله، ابو الحسين- 

 110احمد بن حسن- 

 391 تا 389، 387، 386، 379، 375احمد بن حسن ميمندى- 

  و نيز رجوع به احمد بن محمد بن حنبل ..- شود.280 206، 28، 17، 7احمد بن حنبل (امام)- 

 266احمد بن خليل- 

 329احمد بن خواجه مودود چشتى (خواجه)- 

 282احمد بن رستم- 

 509، 508احمد بن سليمان- 

 280احمد بن سليمان الزهادى، ابو الحسن- 

 280احمد بن سنان القطان الواسطى- 

 358، 357احمد بن سهل (امير)- 



 281احمد بن سيار المروزى، ابو الحسن- 

 290احمد بن شعيب النسائى، ابو عبد الرحمن- 

 274احمد بن صالح بن شيرزاد- 

 275احمد بن طولون- 

 297احمد بن عبد اللّه- 

 693، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 299احمد بن عبد الّله االصفهانى وزير- 

 310احمد بن عبد الّله االصفهانى، حافظ ابو نعيم- 

 504احمد بن عبد الملك عطاش- 

 293احمد بن عبيد اللّه الخصيبى، ابو العباس- 

 600احمد بن عجالن بن اسد الدين رمسه- 

 431احمد بن عضد الدوله، ابو الحسن- 

 291احمد بن على المثنى الموصلى، ابو على- 

 294احمد بن على بن الحسن بن شهريار الرازى، ابو بكر- 

 337احمد بن عمر القرطبى، ابو العباس- 

 291احمد بن عمر بن شريح، ابو العباس (قاضى)- 

 288احمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز، ابو بكر- 



 284احمد بن عمرو بن الضحاك البصرى- 

 284احمد بن عيسى، ابو سعيد خزار- 

 344احمد بن فضل- 

 303احمد بن فضل بن عبد الرحمن السامرى- 

 451احمد بن محمد المهدى، القائم بالّله فاطمى- 

 288احمد بن محمد النورى البغوى (يا محمد بن ...)، ابو الحسن- 

 303احمد بن محمد بن ابراهيم الخطايى- 

 356احمد بن محمد بن ليث- 

 270احمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى، ابو عبد الّله (احمد حنبل) (احمد بن حنبل)- 

 301احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفى (حافظ)- 

 394، 393 391احمد بن محمد بن عبد الصمد، ابو نصر- 

  رجوع به احمد بن محمد بن حنبل شود10احمد بن محمد حنبل (امام)- 

 295احمد بن محمد رودبارى، ابو على (شيخ)- 

 393، 392احمد بن محمد غزنوى- 

 312احمد بن مروان الكردى، نصير الدوله- 

 464، 457احمد بن مستنصر فاطمى، المستعلى بالّله، ابو القاسم- 

 274احمد بن معتصم، المستعين بالّله، ابو العباس- 



 270احمد بن منيع البغوى، ابو جعفر- 

 273احمد بن موسى الفرات- 

 81احمد بن موسى بن جعفر الصادق- 

 545احمد بن مهذب الدوله- 

 299احمد بن ميمون- 

 413احمد بن ناصر كبير، ابو الحسن صاحب الجيش- 

 268، 267احمد بن نصر بن مالك بن هيثم خزاعى- 

 506 468احمد بن نظام الملك، ضياء الملك- 

 271احمد بن يحيى بن اسحاق الراوندى، ابو الحسن- 

 636احمد بديلى (شيخ)- 

 351احمد، (پدر خلف)- 

 320احمد جام (شيخ)- 

 323احمد جامى- 

  و نيز رجوع به 309احمد حنبل (امام)- 

 694، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 احمد بن محمد بن حنبل شود

 540احمد خان- 



 648احمد خجندى- 

 294احمد خصيبى- 

 270احمد خضرويه، ابو حامد (سلطان)- 

 356احمد سيمجور دوانى- 

 359احمد (صفارى)- 

  و نيز رجوع به احمد بن عبد الملك ... شود505، 504احمد عطاش- 

 319احمد غزالى- 

 512احمد قماج (امير)- 

 467احمد كردى- 

 514، 68، 66، 34 26، 11، 10احمد (- محمد بن عبد اللّه)- 

 504احمد مظفر- 

 595احمد، ملك محسن بن السلطان صالح الدين يوسف- 

 469احمد ناصحى شهرستانى (خواجه)- 

 314، 149، 148، 124احنف بن قيس التميمى، ابو البحر، ضحاك- 

 327احياء العلوم- 

 621، 620اختيار الدين، الپتكين (ملك)- 

 547، 450 449، 301، 300اخشيد، محمد بن طغج- 



 122اخشيد سارك- 

 226اخفش- 

 292اخالص (كتاب)- 

  ح 664، 663، 662، 594، 593اخالط- 

 4ادريس- 

 584 ح، 583ادريس، ابو العالء، ابو دبوس، الواثق باللّه (از بنى عبد المؤمن)- 

 584 ح، 583ادريس بن يعقوب، مأمون (از بنى عبد المؤمن)- 

 448، 446ادويه قلبيه (كتاب)- 

 631، 519، 518اديب صابر ترمذى- 

 524، 523اران- 

 11اربعين (كتاب)- 

 539اربلستان- 

 491ارتق- 

 435، 433، 432ارجان- 

 401اردشير بابكان- 

 421اردشير بن عالء الدوله حسن (شاه)- 

 187، 178، 131اردن- 



 462اردو بازار- 

 528، 181ارس- 

 445ارسطو- 

 312ارسالن بساميرى، ابو الحارت- 

 480ارسالن (- بيغو بن سلجوق)- 

 557، 531 تا 529ارسالن بن طغرل بن محمد بن ملكشاه سلجوقى، سلطان ركن الدين ابو المظفر- 

 466ارسالن تاش (امير)- 

 379، 377ارسالن جاذب- 

 625، 624ارسالن خان سنجر- 

 537ارسالن شاه بن كرمانشاه بن قاورد- 

 537ارسالن شاه بن محيى الدين طغرل شاه بن محمد- 

 ارسالن شاه بن مسعود بن ابراهيم غزنوى،

 695، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 537 398، 397سلطان الدوله- 

 502، 500، 489ارسالن شاه بن الب ارسالن (ملك ارسالن)- 

 639ارسالنشاه شاه بن ناصر الدين ملكشاه بن تكش خان- 

 556، 555ارسالنشاه، نور الدين بن عز الدين مسعود- 



 539ارسالن (- قليچ ارسالن)- 

 641، 640ارسالن گشاى (قلعه)- 

 109، 93، 7ارشاد- 

 331ارشاد النظار الى لطايف االسرار- 

 448ارصاد (كتاب)- 

 439ارغش- 

 467ارغش ملكشاهى (امير)- 

 512ارغوش (امير)- 

 540ارغون خان- 

 539ارغونشاه، نظام الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 122ارقم بن ابى االرقم المخزومى- 

 489 تا 487ارمانوس- 

 503، 488، 487ارمن- 

 402، 401 276، 266، 265، 234، 151ارمنيه- 

 161اروى بنت كريز- 

 246اروى بنت هارون- 

 82اروى (مادر امام رضا ع)- 



 268ازادان (قريه)- 

 153، 148، 137، 136ازارقه- 

 288ازال؟- 

 661ازبك (اتابك) ابن جهان پهلوان محمد- 

 132، 59ازد (قبيله)- 

 657، 656ازراق سلطان- 

 397ازرقى، فضل الدين- 

 ازالغ شاه، قطب الدين بن سلطان محمد؟؟؟

  ح 652خوارزمشاه- 

 662ازناور- 

 257ازهر بن سعد الباهلى- 

 323اساس البالغة- 

 487اساقفه- 

 174، 121اسامة بن زيد بن الحارثه، ابو محمد (يا ابو زيد يا ابو خارجه)- 

 266اسباش- 

 8اسباط- 

 467اسپهساالر (امير) (اتابك مودود)- 



 411، 407اسپهبد پاذوسبان بن، فريدون- 

 418اسپهبد حسام الدوله، شهريار بن قارن بن سرخاب بن شهريار بن دارا- 

 405اسپهبد خورزاد بن ياذوسبان- 

 406، 404، 403اسپهبد خورشيد بن آذر مهر بن دابويه- 

 410اسپهبد رستم بن قارن- 

 411اسپهبد شروين بن رستم، ملك الجبال- 

 417اسپهبد شروين بن سرخاب بن مردان- 

 441اسپهبد شهريار (معاصر قابوس)- 

 418، 416 415اسپهبد شهريار بن دارا بن رستم- 

 415، 413، 412اسپهبد شهريار بن جمشيد بن بندار بن شيرزاد- 

 اسپهبد شهريار بن شروين بن رستم بن 

 696، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 418سرخاب بن قارن- 

 408 407، 405اسپهبد عبد اللّه بن وندا اميد- 

 408اسپهبد قارن- 

 645اسپهبد كبودجامه- 

 415 تا 412اسپهبد هروسندان بن بندار بن شيرزاد- 



 324استاد الدار، عضد الدين- 

 468استاد حسين بن حسن صباح- 

 652، 445، 444، 442، 411 409، 408، 364استراباد (دار الفتح)- 

 266، 171، 119استنبول- 

 444استوا- 

 151استيعاب- 

 440اسحاق آباد- 

 110اسحاق الكاتب- 

 311، 274اسحاق بن ابراهيم الفاريابى (الفارابى) ابو ابراهيم- 

 291اسحاق بن ابراهيم بن النصر البستى النيسا- بورى االنماطى- 

 268، 266اسحاق بن ابراهيم- 

 265اسحاق بن ابراهيم بن مصعب- 

 261اسحاق بن ابراهيم موصلى- 

 357، 356، 353اسحاق بن احمد بن اسد بن سامان (امير)- 

 296اسحاق بن اسماعيل، ابو يعقوب- 

 75اسحاق بن جعفر الصادق- 

 143اسحاق بن حيوة- 



 282، 280اسحاق بن راهويه- 

 199اسحاق بن عبد الّله بن ابى طلحة االنصارى الفقيه- 

  ح 574اسحاق بن على بن يوسف بن تاشفين- 

 77اسحاق بن عمار- 

 155اسحاق بن محمد- 

 76اسحاق بن موسى العباسى- 

 81اسحاق بن موسى بن جعفر- 

 228اسحاق بن هادى عباسى- 

  و رجوع به اسحاق بن ابراهيم موصلى شود236، 235اسحاق موصلى- 

 319اسحاق پيغمبر- 

 57اسحاق حضرمى- 

 639، 638اسدآباد- 

 600اسد الدين رمسة بن نجم الدين- 

 585، 553، 552، 460 459اسد الدين شيركوه بن شاذى- 

 408، 79اسد اله الغالب- 

 353اسد بن احمد بن اسد بن سامان- 

 352اسد بن سامان- 



 184، 183، 179اسد بن عبد اللّه- 

 110، 109اسدى- 

 482 تا 480اسرائيل بن سلجوق- 

 181 تا 179 ح اسرش بن عبد الّله- 480اسرافيل (- موسى بن سلجوق)- 

 352، 302اسروشنه- 

 562، 561اسعد، ابو نصر، عميد الدين- 

 172اسعد بن سهل بن حنيف االنصارى، ابو امامه- 

 651، 439، 422 415، 359، 358اسفار بن شيرويه- 

 607، 351اسفزار- 

 658، 656 636، 509، 489، 481اسفنديار- 

 697، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 487اسكندر- 

 646 644اسكندر ثانى (- محمد خوارزمشاه)- 

 401اسكندر ذو القرنين- 

 467اسكندر صوفى قزوينى- 

 596، 588، 582، 577 457، 453، 337، 317اسكندريه- 

 157اسلم- 



 121اسلم بن زرعة الكالبى- 

 81اسماء الصغرى بنت موسى بن جعفر الصادق- 

 81اسماء بنت جعفر الصادق- 

 71اسماء بنت عبد الرحمن بن ابى بكر- 

 22، 21اسماء بنت عميس- 

 81اسماء بنت موسى بن جعفر الصادق- 

 42اسماء بن خارجه- 

 31 29اسماء (جعدة بنت اشعث بن قيس)- 

 164، 150اسماء ذات النطاقين، بنت ابى بكر الصديق- 

 550اسماعيل، الحافظ لدين الّله- 

 443اسماعيل الزاهد- 

 422، 415، 414اسماعيل بن ابو القاسم جعفر بن ناصر الحق- 

 410، 356 تا 353، 350 تا 348اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان (امير ماضى)- 

 108، 107اسماعيل بن الحسن الهرقلى- 

 451اسماعيل بن القائم بامر الّله بن مهدى، المنصور بقوة الّله- 

 305اسماعيل بن القاسم البغدادى، ابو على- 

 550اسماعيل بن بورى (شمس الملوك)- 



 450، 75اسماعيل بن جعفر الصادق- 

 32اسماعيل بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 641اسماعيل بن حسين بن محمد الجرجانى (سيد)- 

 308اسماعيل بن حماد الجواهرى، ابو نصر- 

 385، 374، 373اسماعيل بن سبكتكين- 

 593، 591اسماعيل بن سيف االسالم طغتكين بن نجم الدين ايوب (- ملك معز)، فتح الدين- 

 247اسماعيل بن صبيح- 

 429اسماعيل بن عباد صاحب- 

 230اسماعيل بن عباس العبسى- 

 191، 190اسماعيل بن عبد الّله القشيرى- 

 546 545اسماعيل بن عبيد الّله بن محمد بن حسين بن ابى الخير، الليثى (- مصطع)- 

 323اسماعيل بن محمد التيمى االصفهانى، ابو القاسم- 

 81اسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق- 

 360اسماعيل بن نصر بن احمد- 

 370اسماعيل بن نوح، ابو ابراهيم، منتصر- 

 588، 554اسماعيل بن نور الدين محمود، ملك صالح- 

 228اسماعيل بن هادى عباسى- 



 698، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 281اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزنى، ابو ابراهيم- 

 129، 5اسماعيل پيغمبر- 

  و نيز رجوع به اسماعيل بن حماد جوهرى شود311، 274اسماعيل جوهرى- 

 470اسماعيل خوارزمى- 

 665اسماعيل، كمال الدين اصفهانى، خالق المعانى- 

 597 تا 595اسماعيل، ملك صالح بن ملك عادل- 

 501اسماعيل ياقوتى (امير)- 

، 475 472، 471، 468، 467، 465 464، 460، 456، 454، 451، 450، 338، 285، 75اسماعيليه- 
476 ،479 ،504 ،514 549 ،550 ،575 ،586 ،627 640 

 128، 127، 120اسود عنسى- 

 448اشارات (كتاب)- 

 146اشدق، عمرو بن سعيد- 

 597، 595 تا 593، 556 555اشرف (ملك) موسى بن ملك عادل- 

 662اشرف (ملك)- 

 10اشعث بن قيس- 

 165، 59اشعث (پدر محمد)- 



 562، 561اشكنوان- 

 78اصبع بن موسى- 

 210، 168اصپهبد (معاصر سليمان بن عبد الملك)- 

 59اصحاب الرقيم- 

 59اصحاب الكهف- 

 158اصحاب صفه- 

 565، 562، 561، 417اصطخر- 

، 293 284، 272، 271، 265 232، 231، 210، 198، 196 193، 191، 165، 110، 96اصفهان- 
، 448، 447، 446 440، 434، 430، 429، 425 تا 423، 419، 391، 363، 353 348، 321، 314
 526، 524، 523، 506، 505 504، 501، 500، 494 تا 491 489، 470، 469، 467، 465 464، 462
528 ،530 ،566 ،616 ،639 640 ،642 ،654 ،660 ،661 662 ،665 

 376اصفهبد (حصن)- 

 358اطروش علوى- 

 332اعراب الحديث (كتاب)- 

 332اعراب القرآن- 

 641اعراض الطيب- 

 303اعالم السنن- 

 110، 102، 95، 85، 7اعالم الورى- 



 523اعلم- 

 330اعمار االعيان- 

 215، 214اعمش، ابو محمد سليمان بن مهران االسدى الكاهلى- 

 161اغانى- 

 578اغمات- 

 479افراسياب- 

 408افريدون بن قارن بن سهراب بن تابور بن باذوسبان ثانى- 

 ،192، 181، 162، 119افريقيه- 

 699، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 581 580، 577، 575، 567، 453 تا 450، 295، 231، 218

 443افشنه (قريه)- 

 267 تا 265افشين (- حيدر بن كاوس)- 

 75افطحية- 

 68افطس، على بن زين العابدين- 

 642افضل الدين، ابراهيم بن على خاقانى- 

 458افضل (ملك) امير الجيوش- 

 592افضل ملك نور الدين على- 



 580اقادير- 

 549اقسيس خوارزمى- 

 589، 549اقصى (مسجد)- 

 443، 252اقليدس- 

 306اقناع (كتاب)- 

 457اآلمر باحكام اللّه، ابو على، منصور بن المستعلى باللّه- 

 331االربعين (كتاب)- 

 334االنساب- 

 556االنصاف فى الجمع بين الكشف و الكشاف- 

 331االنوار فى كشف االسرار- 

 549الباب- 

، 490 تا 487، 461 437، 396، 394، 312الب ارسالن بن چغرى بيك بن ميكال، عضد الدين- 
495 ،538 ،559 

 556البديع فى شرح الفصول- 

 331البيان و البرهان- 

 550، 549الب ارسالن االخرس بن رضوان بن تتش- 

 560الب ارسالن سلغرى- 



 528الب ارغو، مظفر الدين- 

 373، 371، 363، 362الپتكين- 

 428الپكتين- 

 453الپتكين (از موالى آل بويه)- 

 312الپتكين سليمانى- 

 623 تا 620الپتكين (ملك)، اختيار الدين- 

 640الپ درك- 

 421التاج صابى (كتاب)- 

 566التاجو- 

 393التفهيم (كتاب)- 

 659، 620، 618، 617، 612، 611التمش، شمس الدين بن ايلم خان- 

 416، 415الثائر بالّله علوى- 

 50الحافظ لدين الّله اسماعيل- 

 458الحافظ لدين الّله، ابو ميمون عبد المجيد بن المستنصر بالّله- 

 599، 454الحاكم بامر الّله، ابو على منصور بن العزيز بالّله- 

 262الحدود (كتاب)- 

 274الداعى الى الحق، حسن بن زيد الباقرى- 



 599الراشد بالّله، ابو الفتوح حسن بن جعفر- 

 470، 321الراشد بالّله، ابو جعفر منصور بن المسترشد بالّله- 

 570الراشد بالّله، هشام بن سليمان بن عبد الرحمن ناصر- 

 449، 297الراضى بالّله، ابو العباس محمد بن المقتدر- 

 700، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 331الزبدة و المعالم- 

 539السلطان القاهر، ركن الدين سليمان بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 556الشافى فى شرح سند الشافعى- 

 188الشاكر النعم الّله، يزيد بن وليد- 

 135الصفير؟؟؟- 

 305الطايع الّله، ابو بكر عبد الكريم بن المطيع- 

 459الظافر بالّله، ابو المنصور محمد بن الحافظ لدين الّله- 

 570الظافر بالّله (المستعين بالّله)، سليمان بن حكم بن سليمان الناصر- 

 332الظاهر بالّله، ابو النصر محمد بن الناصر لدين الّله- 

 455الظاهر لدين الّله، ابو الحسن على بن الحاكم بامر الّله- 

 459العاضد لدين اللّه، ابو عبد اللّه محمد بن الفايز بنصر اللّه- 

 598، 548، 454، 453العزيز بالّله، ابو منصور نزار بن المعز لدين الّله- 



 624الغ بيك- 

 626 تا 623الغ خان، امير غياث الدين بلبن خرد- 

 459الفائز بنصر الّله، ابو القاسم عيسى بن الظافر بالّله- 

 315الفرج بعد الشدة (كتاب)- 

 397الفيه و شلفيه (كتاب)- 

 190القائم بحق الّله، مروان بن محمد- 

 335، 313، 310، 309القائم بامر الّله، ابو جعفر عبد الّله بن القادر بالّله- 

 451القائم بامر الّله، احمد بن محمد المهدى فاطمى- 

 545 442، 375، 308، 307القادر بالّله، ابو العباس احمد بن اسحاق بن المقتدر- 

 174القادر بصنع الّله يزيد بن عبد الملك- 

 449، 296 295القاهر بالّله، ابو منصور محمد معتضد- 

 472القاهر بقوة الّله، حسن بن المهدى بن الهادى بن نزار بن مستنصر- 

 332اللباب فى علل النحو- 

 262اللغات (كتاب)- 

 449، 299المتقى بالّله، ابو اسحاق ابراهيم بن المقتدر بالّله- 

 131المتواضع الى الّله، معاوية بن يزيد- 

 268المتوكل على الّله، ابو الفضل جعفر بن المعتصم- 



 110المجروح- 

 33المحصول- 

 289المرتضى باللّه، عبد اللّه بن معتز- 

 551، 543، 525، 318المسترشد بالّله، ابو منصور فضل بن المستظهر بالّله- 

 553 460، 326، 325المستضيى ء بنور الّله، ابو محمد حسن بن يوسف بن المستنجد- 

 574، 315المستظهر بالّله، ابو العباس احمد بن المقتدى بالّله- 

 571المستظهر بالّله، عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر- 

 المستعصم بالّله، ابو احمد عبد الّله بن المستنصر

 701، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

بالّله منصور بن الظاهر بالّله، محمد بن الناصر لدين الّله، احمد بن المتقى بنور الّله حسن بن 
المستنجد بالّله يوسف بن المقتفى المر الّله محمد بن المستظهر بالّله، احمد بن المقتدى بالّله، عبد 
الّله بن القائم بامر الّله عبد الّله بن القادر بالّله احمد بن اسحاق بن المقتدر بالّله جعفر بن المعتضد 

بالّله، احمد بن موفق بن المتوكل على الّله جعفر بن المعتصم بالّله محمد بن الرشيد بالّله هارون بن 
المهدى بالّله محمد بن المنصور بالّله ابو جعفر عبد الّله بن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس- 
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 457المستعلى بالّله، ابو القاسم احمد بن مستنصر- 

 344، 274المستعين بالّله، ابو العباس احمد بن معتصم بن رشيد- 

 570المستعين بالّله، سليمان بن الحكم بن سليمان الناصر (الظافر بالّله)- 

 301المستكفى باللّه، ابو القاسم عبد اللّه بن على المكتفى- 



 571المستكفى بالّله، محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الّله بن عبد الرحمن الناصر- 

 324المستنجد بالّله، ابو المظفر يوسف بن محمد- 

 333المستنصر بالّله، ابو جعفر منصور بن الظاهر بالّله عباسى- 

 472، 464، 456المستنصر بالّله، ابو تميم سعد بن الظاهر لدين الّله- 

 262المصادر فى القرآن- 

 457المصطفى لدين الّله نزار- 

 556المصطفى و المختار فى االدعية و االذكار- 

 305، 303، 302، 297، 295المطيع الّله ابو القاسم، فضل بن جعفر المقتدر- 

 426المطيع بالّله- 

 262المعانى (كتاب)- 

 276المعتز باللّه، ابو عبد اللّه بن متوكل- 

 190المعتزز بالّله، ابو ابراهيم بن وليد- 

 170المعتصم بالّله، عمر بن عبد العزيز- 

 284 تا 282المعتضد بالّله، ابو العباس بن موفق- 

 572المعتمد بالّله، ابو القاسم محمد بن معتضد لخمى- 

 279المعتمد على اللّه ابو العباس احمد بن المتوكل- 

 575، 453 تا 451المعز لدين الّله ابو تميم بن المنصور بقوة الّله- 



 281المفوض الى الّله، جعفر بن معتمد عباسى- 

 547، 449، 413، 288المقتدر بالّله، ابو الفضل جعفر بن المعتضد- 

 571المقتدر بالّله، هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر- 

 496، 335، 316، 313، 312المقتدى بالّله، ابو القاسم عبد الّله بن قائم- 

 522، 324، 322المقتفى المر الّله، ابو عبد الّله محمد بن احمد المستظهر- 

 546، 286المكتفى باللّه، ابو محمد على بن المعتضد- 

 186المكتفى بالّله، وليد بن يزيد- 

 702، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 437الملك الرحيم، خسرو فيروز بن ابو كاليجار مرزبان بن سلطان الدوله- 

 556الملك القاهر، عز الدين مسعود بن نور الدين ارسالنشاه- 

 588الملك المعظم، شمس الدوله، تورانشاه بن نجم الدين يوب- 

 556الملك المنصور، عماد الدين زنگى بن نور الدين ارسالنشاه- 

 272المنتصر بالّله، ابو جعفر محمد بن المتوكل- 

 160المنتقم للّه، وليد بن عبد الملك- 

 213، 178المنصور بالّله ابو جعفر- 

 451المنصور بقوة الّله، اسماعيل بن القائم بامر الّله- 



، 640، 478 تا 476، 472؟؟؟ 472، 470 تا 468، 466 تا 464، 422، 413الموت (بلدة االقبال)- 
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 133المؤتمن بالّله، مروان بن حكم- 

 136الموفق المر اللّه، عبد الملك بن مروان- 

 569المؤيد بالّله، هشام بن حكم بن عبد الرحمن ثالث- 

 278، 277المهتدى بالّله، محمد بن واثق- 

 570المهدى بالّله، محمد بن هشام بن عبد الجبار، الناصر لدين الّله- 

 645 638، 498، 333، 327الناصر لدين اللّه، ابو العباس احمد بن المستضى ء بنور الّله- 

 569الناصر لدين الّله، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم- 

 570الناصر لدين الّله، محمد بن هشام بن عبد الجبار، المهدى بالّله- 

 247الناطق بالحق، موسى بن محمد امين- 

 661، 558النجق (قلعه)- 

 338النگ- 

 262النوادر (كتاب)- 

 584الواثق باللّه، ادريس ابو العالء- 

 344 267الواثق بالّله، هارون بن المعتصم- 

 593الوشى المرقوم فى حل المنظوم- 



 289الوصول فى معرفة االصول- 

 262الوقف فى االبتداء (كتاب)- 

 556النهاية فى غريب الحديث- 

 352الياس بن اسد بن سامان- 

 512الياس غز (امير)- 

 425اليسع بن امير على بن الياس- 

 332امام الدين، ابو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى- 

  و رجوع باحمد بن محمد بن حنبل شود.17امام احمد حنبل- 

 301امام الحق (- مستكفى بالّله)- 

 ، و رجوغ به ابو حنيفه نعمان ... شود296، 215امام اعظم، ابو حنيفه- 

 امام يافعى، عبد اللّه- رجوع به يافعى شود

 امام شافعى، محمد بن ادريس، رجوع به شافعى 

 331امام فخر رازى- 

  و رجوع به مالك شود302امام مالك- 

 95امامة بنت امام محمد تقى- 

 81امامة بنت موسى بن جعفر- 

 61 32ام اسحاق بنت طلحة بن عبيد الّله- 



 703، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 82ام البنين- 

 32ام الحسن، فاطمة بنت حسن بن على- 

 246ام الحسن بنت هارون- 

 32ام الحسين، بنت حسن بن على- 

 32ام الخير بنت حسن بن على- 

 325ام الخير، فاطمه بنت ابو عبد اللّه الصومعى الزاهد- 

 35ام الفضل بنت الحارث- 

 95 تا 93ام الفضل بنت مأمون- 

 81ام القاسم بنت موسى بن جعفر- 

 246ام القاسم بنت هارون الرشيد- 

 18ام المؤمنين- 

 176ام المؤمنين ميمونه- 

 121ام ايمن- 

 159ام ايوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان- 

 32ام بشر بنت ابى مسعود عقبة بن عمرو الخزرجيه- 

 246امة العزيز- 



 81ام جعفر بنت موسى بن جعفر- 

 246ام جعفر بنت هارون الرشيد- 

 246ام حبيبه بنت هارون الرشيد- 

 115ام حبيبه (زوجه پيغمبر اكرم)- 

 68ام حسن بنت زين العابدين- 

 70ام حكيم بنت اسد بن المغيرة الثقفيه- 

 57ام سكينه- 

 32ام سلمه بنت حسن بن على- 

 180، 163، 129، 103، 36 18، 11ام سلمه (زوجه پيغمبر اكرم)- 

 70ام سلمه بنت محمد بن على بن الحسين- 

 81ام سلمه بنت موسى بن جعفر- 

 246ام سلمه بنت هارون الرشيد- 

 170ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب- 

 228ام عباس بنت هادى عباسى- 

 32ام عبد اللّه بنت حسن بن على- 

 81ام عبد الّله بنت موسى بن جعفر- 

 68ام عبد الّله فاطمه بنت الحسن بن على- 



 246ام على بنت هارون الرشيد- 

 162ام عمر بنت انس بن مالك- 

 75ام فروة بنت جعفر الصادق- 

 71 70ام فروة بنت قاسم بن محمد بن ابى بكر- 

 81ام فروة بنت موسى بن جعفر- 

 68ام كلثوم بنت زين العابدين- 

 130ام كلثوم بنت عبد الّله بن عامر بن كريز- 

 159ام كلثوم بنت عبد الملك بن مروان- 

 559ام كلثوم- 

 81ام كلثوم بنت موسى بن جعفر- 

 246ام محمد بنت صالح المسكين- 

 246ام محمد بنت هارون الرشيد- 

 68ام موسى بنت زين العابدين- 

 219ام موسى بنت منصور حميرى- 

 27ام هانى بنت ابيطالب- 

 151امية بن خالد بن عبد اللّه- 

 571امية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر- 



 153امية بن عبد اللّه- 

 465، 464، 458 457، 455امير الجيوش، ملك افضل- 

 103، 93، 84، 72، 64، 62 49، 40، 33، 32، 25، 23 تا 13 11 تا 6امير المؤمنين على بن ابيطالب- 
115 ،118 ،119 ،121 ،123 

 704، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

، 201، 200 182، 181، 177، 172، 171 169، 166، 161، 159 تا 157 149، 148، 145، 138، 127
 487، 473،؟؟؟ 427، 406، 330 229، 212، 208

 360امير حميد، نوح بن نصر بن احمد سامانى- 

 364امير رضى، نوح بن منصور سامانى- 

 468امير زاهد خواجه سراى- 

 363امير سديد (امير مؤيد) منصور بن نوح سامانى- 

 358 تا 356امير سعيد ابو الحسن نصر بن احمد بن اسماعيل سامانى- 

 357 356امير شهيد احمد بن اسماعيل سامانى- 

 354امير ماضى، اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان- 

  ح 599امير مكثر بن عيسى قطب الدين بن ابو محمد جعفر بن محمد- 

 511امير مؤيد بزرگ- 

 363امير مؤيد (ابو سديد) منصور بن نوح- 

 61اميمه (امينه)، فاطمه بنت الحسين- 



، 253، 252، 250 تا 248 246، 244، 243، 232، 231امين، ابو عبد اله محمد بن هارون الرشيد- 
342 

 379امين الملة، محمود غزنوى- 

 560امين الدين كازرونى (خواجه)- 

 62امين، زين العابدين- 

 95امين، على النقى (امام)- 

 76امين، موسى بن جعفر الصادق- 

 61امينه (اميمه) فاطمه بنت الحسين- 

 294 240، 239، 207، 206، 204انبار- 

 72، 58، 15انجيل- 

، 581 580، 573، 572، 571، 570 567، 451، 335، 329، 305، 304، 202، 169، 161اندلس- 
584 

 289انذار و اعذار (كتاب)- 

 199انساب (كتاب)- 

 215، 211، 206، 180 162، 152، 151، 122، 26 13انس بن مالك االنصارى ابو حمزه- 

 589 553، 547، 538، 492، 491انطاكيه- 

 631، 532، 519 تا 517، 500 125انورى، اوحد الدين الخاورى (حكيم)- 

 526، 525، 495انوشيروان بن خالد الكاشى، شرف الدين- 



 401، 345انوشروان بن قباد- 

 167اوائل (كتاب)- 

 510اوبه- 

 626 تا 623، 618، 612اوچهه- 

 518 517اوحد الدين الخاورى، حكيم انورى- 

 594 593اوحد (ملك) ايوب بن ملك عادل- 

 625اوده- 

 558اوزبك پهلوان بن اتابك محمد بن ايلدگز- 

 491، 377، 370اوزكند- 

 646اوغلمش- 

 566اوغلى بيك- 

 705، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 563اوكداى قاآن- 

 401اولياء اللّه آملى- 

 546اويس بن امير شيخ حسن ايلكانى- 

، 425 350، 301، 293، 285، 281 271، 262، 250، 249، 153 148، 144، 137، 110، 81اهواز- 
326 ،430 ،431 ،433 435 ،436 



 503، 502اياز (امير) (غالم ملكشاه)- 

 184اياس بن سلمة بن االكوع- 

 139اياس بن مضارب العجلى- 

 184اياس بن معاوية بن قرة المزنى- 

 665، 648، 647 643، 633، 563، 532، 479، 477، 421، 340، 338ايران- 

 537ايرانشاه بن تورانشاه بن قاورد- 

 566ايك (حاكم)- 

 653 تا 651ايالن (قلعه)- 

 633 632ايل ارسالن بن اتسز خوارزمشاه، 

 557، 531 تا 527 524، 522ايلدگز (اتابك) شمس الدين- 

 366ايل شط- 

 542ايلغازى بن ارتق- 

 631ايل قتلغ بن اتسز خوارزمشاه- 

 481، 480، 378، 377، 375 370، 368، 367، 352ايلك خان- 

 617ايلم خان (پدر التمش)- 

 246ايله بنت هارون الرشيد- 

 366اينانج- 



 531، 530اينانج (حسام الدين)- 

 661ايوانى- 

 158ايوب بن زيد الهاللى، ابن القريه- 

 587 تا 585ايوب بن شاذى، نجم الدين- 

 74ايوب پيغمبر- 

 476ايوب طاوسى، شمس الدين- 

 593ايوب، ملك اوحد الدين بن ملك عادل- 

 597 596ايوب، ملك صالح بن ملك كامل- 

 ب 

 426باب الشماسيه- 

 270باب حرب- 

 266 تا 262، 252بابك خرم دين- 

 240بادام بن عبد اللّه- 

 607، 606بادغيس- 

 411، 408بادوسبان بن افريدون (اسپهبد)- 

 404بادوسبان بن جيل- 

 403بادوسبان بن جيالنشاه- 



 406 405بادوسبان بن خورزاد بن باذوسبان- 

 405بادوسبان بن گاوباره- 

 658 تا 655بارانى- 

 529بازو- 

 395بازوك- 

 469با عمرو، محمد دهستانى- 

 214باغ داد (- بغداد)- 

 706، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 275 274، 272، 269باغر (غالم متوكل)- 

 3باقر- 

 70 تا 68باقر، محمد بن على بن الحسين (ع)- 

 109، 108باقى بن عطوة العلوى الحسينى (سيد)- 

 442با كاليجار بن منوچهر (امير)- 

 610 609، 606 تا 604، 398باميان- 

 351بانو (مادر خلف بن احمد)- 

 441، 417باو بن شاپور بن كيوس بن قباد بن فيروز- 

 421، 418باوند (ملوك)- 



 372باى توز- 

 219، 208بئر ميمون (منزل)- 

 452، 101، 92، 63، 46بتول (- فاطمه زهرا)- 

 158بثينه- 

 143بجدل بن سليم- 

 300 تا 297بحكم ماكانى- 

 592بحترى- 

 337بحرآباد- 

 53بحر بن اوس الضبى- 

 57بحر بن كعب- 

 563، 393، 287، 285بحرين- 

، 411، 391، 370 تا 365، 363 تا 355، 353 تا 351، 348، 320، 303 279، 160، 123، 122بخارا- 
443 ،444 ،480 ،481 ،519 ،617 ،630 ،643 ،644 ،649 ،651 

 330، 279، 104، 23بخارى، محمد بن اسماعيل- 

 272بخترى- 

 438بختيار بن حسنويه- 

 548 542، 433، 432، 428، 427 306بختيار، عز الدولة بن معز الدوله- 



 625 تا 622، 618، 613، 611بداون- 

 456بدخشان- 

 119 (اهل ...)- 180، 169 (اصحاب ...)- 122، 60بدر- 

 600بدر الدين حسن بن عجالن بن اسد الدين رمسه- 

 622، 621بدر الدين سنقر (ملك)- 

 323بدر الدين صاعد بن شيخ االسالم احمد- 

 651بدر الدين عميد- 

 607بدر الدين گيالنى- 

 556بدر الدين لؤلؤ ارمنى (ملك رحيم)- 

 439، 438 434بدر بن حسنويه (ناصر الدوله)- 

 77بدر (غالم على بن موسى الرضا)- 

 351، 308بديع همدانى، ابو الفضل احمد بن الحسين- 

 263بذبذون (چشمه)- قشيره- 

 148، 27، 19، 12براء بن عازب، ابو عمارة االنصارى- 

 707، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 665، 17براق- 

 665، 661، 660، 655، 654، 628براق حاجب- 



 243، 241 تا 239، 237، 228، 175برامكه (برمكيان)- 

 448برداثم؟ (كتاب)- 

 570بربر- 

 485برداه- 

 490، 421برزم (قلعه)- 

 281برقعى، صاحب الزنج- 

، 503 تا 500، 493، 468- 467، 316، 315بركيارق، ابو المظفر ركن الدين بن ملكشاه سلجوقى- 
507 ،542 ،629 

 539بركيارق، ناصر الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 233 232برمك (- جعفر، پدر خالد برمكى)- 

 243، 242، 240 237، 232، 228برمكيان (برامكه)- 

 511بر نقش مروى- 

 503بروجرد- 

 238بره- 

 636برهان الدين ابو سعيد بن فخر الدين عبد العزيز كوفى- 

 323برهان الدين نصير بن شيخ االسالم احمد- 

  ح 629برهان قاطع- 



 127بريدة بن الخصيب االسلمى- 

 300بريدى، ابو عبد اللّه- 

 53بربر بن حضير الهمدانى- 

 81بريهه بنت موسى بن جعفر- 

 470، 469، 468، 466بزرگ اميد (كيا)- 

 589بزريه- 

 312بسا- 

 486، 485، 456، 312، 311 309بساسيرى، ارسالن، ابو الحارث- 

 607، 604، 398 395، 386، 372، 371، 156بست- 

 635 442، 441، 271، 269بسطام- 

 173بسطام (- شودب)- 

 317بسيط (كتاب)- 

 224بشار بن برد العقيلى- 

 117، 116بشر بن ارطاة- 

 267بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافى المروى، ابو نصر- 

 175بشير بن بشار المدنى الفقيه- 

 189بشير بن سليمان- 



 245بشير بن ليث بن نصر بن سيار- 

 57بشير بن مالك- 

 151، 148، 136بشير بن مروان حكم- 

 40بشير بن مسهر الصيداوى- 

 167بشير بن وليد بن عبد الملك- 

 515بصاير نصيرى (كتاب)- 

، 145، 143، 137، 136، 132، 131، 125، 124، 121، 118، تا 116، 81، 79، 42، 41، 16بصره- 
 211، 209، 202، 192، 186، 178 174، تا 172، 169، 162، 156، 155، 152، 151، 148، 147

 708، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

، 293 385، 280، 278، 272 تا 270، 257، 253، 249، 232، 230 222، 218، 215، 214، 212
300 ،310 ،319 ،426 431 ،435 ،456 ،498 ،542 ،543 ،567 

 489، 487بطارقه- 

 546، 435بطايح- 

 66، 3بطحاء- 

 46بطن الرمة- 

 546 تا 543، 307بطيحه- 

 596، 585، 552، 287بعلبك- 



، 217، 216، 214، 213، 208 110 تا 107، 96، 95، 92، 91، 88 87، 85، 80، 78، 76، 73بغداد- 
 تا 274 272، 270 تا 265، 261 تا 253، 251 تا 244، 242، 240، 239 235، 234، 232 تا 228، 225
 327، 325 324، 322 تا 306، 302 تا 296 294 تا 293، 291، 288 تا 285 283، 281 تا 278، 276

 تا 430، 428 تا 423، 406، 405، 352، 348 تا 345، 343، 342، 340 تا 338 336 تا 333، 329تا 
 تا 496، 494 تا 491، 487 تا 485، 475، 471، 465، 456 453، 449، 446، 439، 437 تا 435، 432
، 563 559، 551، 549 تا 541، 539 536، 528، 527، 524 تا 522 520، 508، 504 تا 501، 498
 661، 655، 647 تا 645، 639، 600، 564

 647بغدادك- 

 375، 374بغراجق- 

 288بغشور- 

 329بغوى، ابو محمد حسين بن مسعود- 

 512بقرا خان- 

 510بقالن- 

 122، 75، 71، 68، 64، 62، 30، 22بقيع غرقد- 

 482بكتغدى- 

 625بكتم (ملك)- 

 370 تا 368، 366بكتوزون- 

 362بكر بن مالك- 

 111بكر بن محمد- 



 612بكهر (قلعه)- 

 45، 44بكير بن حمران- 

 151، 148بكير بن وشاخ- 

 189بكير بن ماهان- 

 303بالساغون- 

 162بالل بن ابى الدرداء- 

 439، 438 بن بدر بن حسنويه- »1 «بالل 

 659بالله (كوه)- 

 623بلبن بزرگ، عز الدين- 

 626، 623بلبن خرد، امير غياث الدين، الغ خان- 

 625بلبن، كشلوخان- 

 365، 349، 347، 320، 270، 244، 232، 79بلخ (قبة االسالم)- 

______________________________ 
 ) هالل؟1(

 709، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 651، 650 ح 630، 605، 513، 510، 485 484، 456، 443، 393، 392 377، 374، 373، 371، 367

 482، 481بلخان- 

 466بلدة االقبال (- الموت)- 



 457بلغار- 

 272بلغور- 

 200، 189بلقاء- 

 629بلكاتكين- 

 296، 294بليق حاجب- 

 611بنارس- 

 645بناكت- 

 626، 397، 269، 190، 178، 136بناكتى- 

 274بندار، ابو بكر محمد بن بشار البصرى، 

 659بنكاله- 

 60بنى احمد- 

 145بنى اسد- 

 8، 7بنى اسرائيل- 

 133بنى الزرقاء- 

 175بنى المهلب- 

، 182 177، 175، 173 تا 170، 160، 150، 146، 137، 132، 128، 115- 114، 70، 7، 2بنى اميه- 
190 ،194 ،197 ،201 202 ،213 ،219 ،232 ،233 567 ،575 ،593 



 191بنى بكر بن وائل- 

 546بنى تغلب- 

 183بنى حمير- 

 334بنى سعد- 

 553بنى سعد بن بكر- 

 524بنى سكمه- 

، 338 320، 252، 246، 227، 204، 202، 175، 172، 111، 93 91، 81، 7، 2بنى عباس (عباسيان)- 
342 ،449 ،541 ،546 575 

 584 ح، 583، 71بنى عبد المؤمن- 

 231بنى عجل- 

 53، 46بنى عقيل- 

 47بنى عكرمه- 

 101بنى فاطمه- 

 172بنى قضاعة- 

 285بنى كالب- 

 287بنى كلب- 

 197، 150بنى مراد- 



 572، 567، 406 216، 205، 200، 190بنى مروان- 

 584بنى مريم- 

 584بنى مرين- 

 47بنى مقاتل- 

 406بنى ناجيه- 

 26بنى نجار- 

 110بنى نوبخت- 

 299، 262 253، 226، 209، 196، 128 112، 91، 83، 81، 6، 5بنى هاشم- 

 173بنى يشكر- 

 494بو الغنايم، (تاج الملك، ابو الغنايم)- 

 494بو الفضل، (مجد الملك، ابو الفضل قمى)- 

 494بو المعالى (نحاس، ابو المعالى)- 

 710، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 559بو بكر (ابو بكر بن ابى قحافه)- 

 392بورتكين- 

 494بو رضا (كمال الدوله، ابو رضا)- 

 587بورى، بنت نجم الدين ايوب- 



 550بورى، تاج الملوك- 

 559، 525 تا 523بوزابه (اتابك) 

 193بوزرجمهر- 

 563بوستان- 

 494بو سعد (شرف الملك، ابو سعد كاتب)- 

 494بو على (نظام الملك ابو على)- 

 481، 480، 366بوغرا خان- 

 66بو قبيس (ابو قبيس، كوه)- 

 277 تا 275، 273، 272بوقا صغير (- شرانى)- 

 274بوقاء كبير- 

 437بويند جان- 

 422، 421بويه، ابو شجاع- 

 429بوية بن ركن الدوله، مؤيد الدوله ابو منصور- 

 541بهاء الدوله، ابو كامل منصور بن دبيس- 

 446، 439 433، 432، 430، 312، 308 307بهاء الدوله ابو نصر بن عضد الدوله- 

 395بهاء الدوله، على بن مسعود بن محمود غزنوى- 

 609بهاء الدين سام بن شمس الدين محمد- 



 609 608بهاء الدين سام بن غياث الدين محمود- 

 606بهاء الدين طغرل- 

 523بهاء الدين قيصر- 

 618بهاء الدين محمد بن التمش- 

 636بهاء الدين محمد كاتب بغدادى- 

 609بهائيه (رساله)- 

 377بهاتيه- 

 617، 614، 613، 611بهار- 

 519، 397 389، 368، 359بهارستان (كتاب)- 

 550بهرام اسدآبادى- 

 352بهرام جوبين- 

 602، 512، 510، 509، 508، 400، 399، 398بهرام شاه بن مسعود بن ابراهيم غزنوى يمين الدوله- 

 537بهرامشاه بن محيى الدين طغرل شاه بن محمد- 

 622 تا 620 618بهرامشاه، معز الدين بن التمش- 

 628، 627بهرامشاه، يمين الدين بن ملك تاج الدين حرب- 

 421بهرام گور- 

 623، 622بهرايج- 



 184بهلول بن بشر شيبانى- 

 383، 382بهيسواره- 

 378بهيم بغرا- 

 625بياه (آب)- 

 448بيان جواب رساله قضا و قدر (كتاب)- 

 626بيانه- 

 298، 219، 212 206، 126، 41، 39، 10بيت الحرام- 

 711، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 229، 228، 129بيت اللّه- 

 591 تا 587، 549، 449 317، 231، 169، 160بيت المقدس- 

 467بيرزن ملكشاهى (امير)- 

 595بيره (قلعه)- 

 536بيژن- 

 440، 363بيستون بن وشمگير- 

 560بيضا- 

 151، 120بيعت الرضوان- 

 479بيغو- 



 480بيغو بن سلجوق (- ارسالن)- 

 395بيغو سلجوقى- 

 657بيغور- 

 599، 598، 549، 548بيكجور- 

 657بيكچيك- 

 160بيكند- 

 181بيلقان- 

 5بيهقى- 

 پ 

 412، 408، 407پاى دشت- 

  ح 480پرغو (- بيغو بن سلجوق)- 

 616پشت افروز (پشته)- 

 389پشن- 

 349پنج آب- 

 610پنجاب- 

 321پنج انگشت- 

 533پنج گنج (كتاب)- 



 262پوران دخت بنت حسن بن سهل- 

 16بوردستان (- رستم)- 

 471پير عباس (امير)- 

 ت 

 339تاتار- 

 11تاج االسالم الخدا بادى البخارى (امام)- 

 550، 549، 538تاج الدوله تتش بن الب ارسالن- 

 627، 509تاج الدين ابو الفضل بن طاهر بن محمد- 

 525تاج الدين ابو طالب شيرازى- 

 627تاج الدين حرب بن عز الملك بن تاج الدين ابو الفضل (ملك)- 

 659تاج الدين خلج- 

 609تاج الدين زنگى بن فخر الدين مسعود- 

 609تاج الدين زوزنى (قاضى)- 

 623تاج الدين سنجر- 

 560تاج الدين شيرازى (خواجه)- 

 626تاج الدين ضياء الملك- 

 640تاج الدين عليشاه بن تكش خان- 



 562تاج الدين محمد- 

 478تاج الدين مردانشاه- 

 622تاج الدين موسى- 

 645 643، 612 تا 608تاج الدين يلدوز- 

 628تاج الدين ينالتكين (ملك)- 

 611تاج المآثر- 

 599تاج المعالى بن ابو الفتوح حسن بن جعفر- 

 446تاج الملك- 

 494 493، 491تاج الملك ابو الغنايم قمى- 

 712، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 550، 543تاج الملوك يورى- 

 587تاج الملوك بن نجم الدين ايوب- 

 427تاج (كتاب)- 

  ح 308، 230تاريخ ابن خلكان- 

 تاريخ امام يافعى- رجوع به تاريخ يافعى شود

 639 ح 632 ح، 629 ح 594 ح، 591 ح، 583 ح، 575 ح، 574 ح، 568 ح 550تاريخ ابو الفداء- 
  ح 664 ح، 652ح، 



 55تاريخ ابو المؤيد خوارزمى- 

 247تاريخ ابو حنيفه دينورى- 

 123 122، 56، 41تاريخ احمد بن اعثم كوفى- 

 305تاريخ اندلس- 

 136تاريخ بناكتى- 

 309تاريخ بخارى- 

 125تاريخ جعفرى- 

 248، 231، 228، 210، 167، 159، 30تاريخ حافظابرو- 

 411، 405، 404تاريخ سيد ظهير- 

 420، 416، 401تاريخ طبرستان- 

 348، 182تاريخ طبرى- 

 652تاريخ ظهور التتر، نسوى- 

 575 ح تاريخ قيروان- 626 ح، 623 ح 615 ح، 613 ح، 394تاريخ فرشته- 

 334، 166تاريخ كامل- 

 272، 269، 264، 190، 187 172، 168، 160، 153، 130 124، 81، 76، 71، 68تاريخ گزيده- 
281 ،295 ،296 ،308 ،340 345 ،349 ،354 ،359 ،390 397 ،400 ،423 ،446 ،451 454 ،456 ،
 665 606، 564، 537، 521، 519 تا 517، 505، 492، 479، 478 473، 472، 457

 480 ح، 396 ح، 393تاريخ مرآت الصفا- 



 304تاريخ مصر- 

  ح 480تاريخ نگارستان- 

 286تاريخ نيشابور- 

 626، 562، 333تاريخ وصاف- 

 351تاريخ هرات- 

 183 تا 179، 177 تا 175، 169 164 تا 162، 158، 157، 153 144، 142، 124، 121تاريخ يافعى- 
188 ،192 ،199 ،205 ،206 211 ،214 ،215 ،217 ،218 222 ،229 ،231 ،238 ،252 254 ،255 ،
257 ،270 ،280 289 ،303 ،304 ،309 ،310 312 ،314 ،320 ،329 ،330 331 ،436 ،458 ،504 ،
 596، 595، 593، 592، 587 586، 583 تا 581، 577، 575 552

 388، 379تاريخ يميمى؟؟؟- 

 429 365، 364تاش، ابو العباس حسام الدوله- 

 580، 575 574تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين- 

 623تاكور- 

 644، 643تانيكو طراز- 

 713، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 540، 339، 338تايجو نويان- 

 614تبت- 

 663 تا 661 642، 558، 534، 523، 318تبريز- 



 625، 620تپهنده (قلعه)- 

  ح 652تترشاه، غياث الدين بن سلطانمحمد خوارزم شاه- 

 550 549، 538، 502 تا 500، 492 491تتش بن الب ارسالن، تاج الدوله- 

 421تجارب االمم- 

 323تجريد الصحاح- 

 331تحصيل الحق- 

 642تحفة العراقين- 

 567، 547، 543 تا 541، 319 308، 306، 292، 290، 285 185، 153، 144، 32تحفة الملكيه- 
570 ،591 ،598 ،600 

 559تخت قراچه- 

 332تدوين (كتاب)- 

 332تربت- 

 630ترجمه صد كلمه امير المؤمنين نظم وطواط (كتاب)- 

 64، 34، 24، 16، 14ترجمه مستقصى- 

 376، 359ترجمه يمينى- 

 467ترسن ملكشاهى (امير)- 

 642، 641، 471ترشيز- 



 314تركان خاتون (زوجه ملكشاه سلجوقى)- 

 512، 509تركان خاتون (زوجه سنجر)- 

 567 تا 564تركان خاتون- (زوجه اتابك سعد بن ابو بكر)- 

 501، 493، 492تركان خاتون بنت طمغاج خان بن بوغرا خان- 

 653، 652، 650تركان خاتون (مادر سلطانمحمد خوارزمشاه)- 

 634، 633تركان (ملكه) (مادر سلطانشاه بن ايل ارسالن)- 

، 482 480 تا 478، 386، 377، 375 372، 367، 366، 361، 355، 354، 314، 303، 183تركستان- 
494 ،507 ،509 ،513 514 ،532 ،607 ،611 ،617 632 ،640 ،643 ،645 ،649 650 ،665 

 512، 509، 366ترمذ- 

 142، 34ترمذى- 

 624ترور (قلعه)- 

 435، 255تستر- 

 661تسمير- 

، 300، 294، 293، 290، 283 282، 280، 279، 277، 270 176، 162، 120تصحيح المصابيح- 
303 ،305 ،308 ،319 327 

 514 513تغار بيك، محمد بن سليمان الكاشغرى- 

 331، 316، 304تفسير كبير- 

 317تفسير ياقوت التأويل- 



 665، 661، 470تفليس- 

 264تقفور (قيصر)- 

 714، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 589 588، 586تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين ايوب، ملك مظفر- 

 21تقى (- امام حسن مجتبى)- 

 92 تا 90تقى (- امام محمد تقى)- 

 282تقى بن مخلد االندلسى، ابو عبد الرحمن- 

 82تكتم- 

 585 542، 502، 428، 306، 152تكريت- 

 تا 633، 558، 536، 535، 532، 531تكش خان بن ايل ارسالن بن اتسز، عالء الدين خوارزمشاه- 
642 

 501تكش تكين- 

 560تكله بن زنگى اتابك مظفر الدين- 

 390تكينا باد- 

 330، 271تلقيح (كتاب)- 

 582، 580، 575، 573تلمسان (باب)- 

 479تمر ماليغ (- دقاق)- 



  ح 615تمكيرى (رجوع به سمندر شود)- 

 419تميشه- 

 575تميم، ابو على بن معز بن ابو يحيى الحميرى- 

 315تنوخى، قاضى ابو على محسن بن على- 

 104، 72، 15توراة- 

 647، 643، 532، 477توران- 

 537تورانشاه بن قاورد- 

 537تورانشاه بن محيى الدين طغرل شاه بن محمد- 

 587تورانشاه بن نجم الدين ايوب، شمس الدوله الملك المعظم- 

 426، 425، 301 تا 299توزون- 

 539، 538توقات- 

 649توقتغان- 

 628، 604تولك- 

 149تهامه- 

 379تهانيسر- 

 563تهمتن (برادرزاده اتابك ابو بكر)- 

 319تهذيب- 



 331تهذيب الداليل- 

 535تيبه خاتون- 

 231تيم الّله بن ثعلبه- 

 566تيمور (از امراى هالكو خان)- 

 623تيمور خان قرابيك- 

 580 تا 578تينمليل- 

 ث 

 186ثابت بن اسلم البنانى- 

 542ثابت بن سلطان على بن مزيد- 

 541ثابت بن سيف الدوله- 

 525، 524ثابت بن محمد القمى، كمال الدين- 

 601ثابت بن يعمر بن ابو فليته قاسم بن حماد- 

 18ثابت (غالم ابو ذر)- 

 162ثريا بنت على بن عبد الّله بن حارث بن امية بن عبد الشمس- 

 442ثعالبى، ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل- 

 111ثعلبه ازدى- 

 309، 308ثعلبى، ابو اسحاق- 



 715، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 515ثقة الدين، ابو جعفر- 

 121ثوبان- 

 ج 

 162جابر بن زيد انصارى، ابو الشعثاء- 

 ،141، 6جابر بن سمرة- 

 214، 188- 162، 154 104، 103، 69، 35، 17 16، 13، 7جابر بن عبد الّله انصارى- 

 103جابر بن يزيد الجعفى- 

 25جابلسا- 

 25جابلقا- 

 523جابلى (اتابك)- 

 274جاحظ، عمرو بن بحر- 

 323جار الّله، عالمه ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشرى- 

 489جازع- 

 402، 401جاماسب بن فيروز ساسانى- 

 556جامع االصول فى احاديث الرسول- 

 664، 520 516، 515، 513، 494، 386، 316، 232جامع التواريخ جاللى- 



 618، 242، 232جامع الحكايات- 

 282جامع ترمذى- 

 160جامع دمشق (- جامع بنى اميه)- 

 490جامع فراش- 

 552جامع نورى- (مسجد)- 

 87، 72جامعه (كتاب)- 

 389، 66جامى نور الدين عبد الرحمن- 

 559، 539، 522جاولى (اتابك)- 

 285جبائه- 

 290جبائى، سيد ابو سعيد- 

 425، 418، 361، 272، 196، 191جبال- 

 106، 102، 37 36، 34، 26، 21، 14 تا 11جبرئيل- 

 245جبرئيل بن بختيشوع- 

 157جبل رضوى- 

 651جبه نويان- 

 121جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف- 

 181، 175، 172جراح بن عبد اللّه كلبى- 



 24جراح بن قبيصه اسدى- 

 169جراد صغر (- مسلمة بن عبد اللّه)- 

 298جراز- 

، 367، 365 تا 363، 361، 358، 356 355، 352، 271، 245، 225، 198، 187، 172، 76جرجان- 
 485، 444، 442 تا 440، 429، 418، 415 تا 413، 410 تا 408، 406، 392، 374

  ح 630، 367جرجانيه- 

 331جرح عيون الحكمة- 

 663، 656جرماغون نوئين- 

 323، 120جرير بن عبد اللّه البجلى- 

 180جرير بن عطيه، ابو حرزه- 

 294، 280جزرى (شيخ)، 

 151، 144، 143، 111جزيره- 

 716، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

161 ،162 ،182 ،183 ،189 232 ،247 ،253 ،282 ،295 ،449 ،593 ،595 

 137جسر (واقعه)- 

 551جعبر (قلعه)- 

 190جعد بن درهم- 



 31 تا 29، 22جعدة بنت اشعث بن قيس- (- اسماء)- 

 190جعدى (- مروان حمار)- 

 559جعفرآباد- 

 413جعفر، ابو القاسم بن ناصر كبير- 

 219جعفر اصغر بن منصور دوانيقى- 

 81جعفر االصغر بن موسى بن جعفر- 

 219جعفر اكبر بن منصور دوانيقى- 

 233، 232 168جعفر (- برمك، پدر خالد برمكى)- 

 241، 239 تا 237جعفر برمكى (جعفر بن يحيى)- 

 82جعفر بن ابراهيم بن موسى بن جعفر- 

 118 27جعفر بن ابيطالب (جعفر طيار)- 

 268جعفر بن المعتصم، ابو الفضل المتوكل على الّله- 

 32جعفر بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 61جعفر بن حسين بن على بن ابيطالب- 

 110جعفر بن حمدان- 

 213جعفر بن سليمان بن على بن عبد الّله بن عباس- 

 417جعفر بن شهريار بن قارن- 



 52، 34جعفر بن عقيل- 

 34جعفر بن على بن ابيطالب- 

 98جعفر بن على النقى (امام)- 

 91جعفر بن على بن موسى الرضا- 

 45جعفر بن فرات، ابو الفضل- 

 305جعفر بن فالح- 

 310جعفر بن محمد المستغفرى، حافظ ابو العباس- 

 200 104، 73، 71، 70جعفر بن محمد باقر بن على بن الحسين (جعفر الصادق)- 

جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى ابن عبد الّله بن موسى بن عبد الّله بن الحسن بن 
 599على، ابو محمد- 

جعفر بن محمد بن الحسين المحدث بن على بن الحسين بن على بن عمر االشرف بن امام زين 
 415العابدين على بن حسين بن على بن ابيطالب، ابو الفضل، سيد ابيض، الثائر بالّله- 

 290جعفر بن محمد الفريابى، ابو بكر- 

 288جعفر بن معتضد، المقتدر بالّله- 

 281جعفر بن معتمد عباسى، المفوض بالّله- 

 81جعفر بن موسى بن جعفر- 

 422جعفر بن ناصر الحق، ابو القاسم- 

 191جعفر بن نافع- 



 228، 226جعفر بن هادى عباسى- 

 240، 239، 236 تا 234 230، 229جعفر بن يحيى (جعفر برمكى)- 

 302جعفر بن يونس، شبلى- 

 جعفر الصادق (جعفر بن محمد بن على بن 

 717، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

، 111، 102، 85، 76 تا 74، 72 71، 69، 64- 18الحسين)، طاهر، صادق، فاضل، صابر ابو عبد الّله- 
 255، 186 تا 185

 53، 22، 11، 9، 6جعفر طيار (جعفر بن ابيطالب)- 

 459، 110جعفرى- 

 272جعفريه (قصر)- 

 87، 72، 71جفر (كتاب)- 

 72، (جفر االصفر)- 72(جفر االبيض) 

 614جكناتهه- 

 437 تا 435 310، 309جالل الدوله بن بهاء الدوله- 

 397جالل الدوله مسعود بن ابراهيم غزنوى- 

 491، 490جالل الدوله، يمين امير المؤمنين، ملكشاه سلجوقى- 

 529 528جالل الدين ابو القاسم درگزينى- 



 327جالل الدين ابو المظفر حلى- 

 320 318جالل الدين ابو على حسن بن صدقه- 

 646، 475 473جالل الدين حسن بن محمد بن حسن على ذكره السالم (نومسلمان)- 

 625، 624 622جالل الدين على بن التمش (ملك)- 

 609جالل الدين على بن بهاء الدين سام (ملك باميان)- 

 610جالل الدين على بن بهاء الدين سام- 

 622، 621جالل الدين كاشانى (قاضى)- 

 618جالل الدين مسعود بن التمش- 

 665 تا 653 ح 652، 650، 561، 558، 540جالل الدين منكبرنى (سلطان ... خوارزمشاه)- 

 198جلوال- 

 202جم- 

 323جمال الدين ابو الفتح بن شيخ االسالم احمد- 

 597جمال الدين ابو عمرو بن الحاجب- 

 527جمال الدين بن قيماز- 

 476جمال الدين گيلى (شيخ)- 

 617جمال الدين محمد چست قبا- 

 565جمال الدين مسعود خجندى- 



 620جمال الدين ياقوت حبشى- 

 650، 605، 527، 483جمشيد- 

 319جمع الجامعين (كتاب)- 

 145 124، 119، 59، 18جمل (حرب)- 

 210جمهور بن مرار عجلى- 

 158جميل بن عبد الّله بن معمر- 

 442جناشك- 

 649، 640، 634، 633، 632، 480، 179جند- 

 19جندب بن عبد اللّه االزدى- 

  (نيز رجوع به جنيد بن محمد شود)302، 291، 15جنيد بغدادى- 

 183، 181جنيد بن عبد الرحمن- 

 جنيد بن محمد نهاوندى بغدادى (شيخ)، ابو القاسم، سيد الطائفه، قواريرى 

 718، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 292، 289حزاز، زجاج- 

 157جواد، عبد اللّه بن جعفر- 

 94 تا 91جواد، محمد تقى (امام)، 

 597 596جواد، مظفر الدين يونس (ملك)- 



 317جواهر القرآن- 

 649جوجى خان بن چنگيز خان- 

 659، 624، 607جود (كوه)- 

 377، 376جوزجان- 

 483، 378جوزجانان- 

 516 515، 471، 454، 452جوهر بن عبد الّله خادم، ابو الحسن، مقرب الدين- 

 161جوهرى- 

 535، 534، 532 تا 530جهان پهلوان نصرة الدين، محمد بن ايلدگز (اتابك)- 

 603 ح، 533جهانسوز، عالء الدين غورى- 

 254جهينه- 

 381، 377، 373، 372جيپال- 

 611جيچند- 

، 632 631، 519، 512، 492، 487 479، 477، 391، 380، 378، 366، 360، 349، 338جيحون- 
635 ،636 ،647 ،650 651 

 433جيرفت- 

 402جيل- 

 413، 411، 404، 402، 325جيل (رجوع به جيل بن جيالنشاه شود) جيالن- 



 405، 404جيالنات- 

 402جيالنشاه بن فيروز بن نرسى- 

 404، 402، 401جيل بن جيالنشاه (- گاوباره)- 

 چ 

 410چالوس- 

 638چاه عرب- 

 617چست قبا، جمال الدين محمد- 

 329، 320، 305چشت- 

 510چغانيان- 

 377چغرتكين- 

 495، 485 تا 480، 396چغرى بيك، داود بن ميكائيل بن سلجوق- 

 491چكرمش- 

 659 تا 656، 654 تا 647، 643، 626، 618، 612، 609، 563، 532، 338، 328، 327چنگيز خان- 

 406چهارسو (قريه)- 

  ح 533چهار مقاله (كتاب)- 

 464، 463چهره- 

 611 481، 480، 340، 160، 77، 6چين- 



 ح 

 623 619، 611، 560، 216، 145 144، 24حاتم بن عبد الّله طائى- 

 663، 662حاجب على- 

 719، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 110حاجز البالبلى- 

 121حارث بن ربعى االنصارى، ابو قتاده- 

 548حارث بن سعيد بن حمدان، ابو فراس- 

 118حارث بن عبد الّله ازدى- 

 135حارث بن عبد للّه الهمدانى- 

 137حارث بن عبد الّله بن ابى ربيعه مخزومى- 

 45حارث بن عروة- 

 152حارث بن عمير- 

 166، 117حارث بن كلده ثقفى- 

 274حارث بن مسكين- 

 153حارث بن معاويه الثقفى- 

 266حارث سمرقندى- 

 182حازمى- 



 448حاصل و محصول (كتاب)- 

 458حافظ، خليفه فاطمى- 

 458، 457 327، 267، 248، 231، 228، 210 167، 159، 125، 30حافظابرو- 

 13حافظ ابو بكر احمد بن موسى بن مردويه- 

 101 27، 14حافظ ابو نعيم، احمد بن عبد الّله- 

 277حافظ ابى محمد بن عبد الّله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندى الدارمى- 

 32حافظ عبد العزيز جنابذى- 

 599، 455، 454حاكم خليفه فاطمى- 

 293 تا 291حامد بن عباس- 

 69حبابة والبة- 

 263حبان بن هالل البصرى المحدث- 

 157، 22حبشه- 

 666، 203، 113، 5، 3، 2حبيب السير- 

 4حبيب اللّه (خواجه)- 

 150حبيب بن عبد الّله بن زبير- 

 51، 39حبيب بن مظاهر- 

 158حبيب بن مهلب- 



 386حجاج بن ابو العباس اسفراينى- 

 159حجاج بن عبد الملك مروان- 

 181، 175 167 تا 164، 162 تا 160 158 تا 150، 149، 136، 33 9حجاج بن يوسف الثقفى- 

 166حجاج (- كليب)- 

، 197، 182 169، 149، 140، 138 تا 136، 132، 131، 123، 86، 77، 49، 48، 37، 25حجاز- 
206 ،212 ،213 225 ،232 ،252 ،253 ،255 279 ،280 ،282 ،317 ،450 452 ،532 ،594 

 40حجاز بن الحر- 

 140حجاز بن المر- 

 319حجة االسالم محمد غزالى- 

 100، 86حجة القائم- 

 336، 954، 288 110، 66، 63حجر االسود- 

 119حجر بن عدى الكندى- 

 240حجون- 

 630حدائق السحر- 

 150حديبيه (غزوه)- 

 98حديث- 

 449حدود اقسام حكمت (رساله)- 



 400، 399حديقة الحقيقة- 

 103، 13حذيفه بن اليمان- 

 720، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 594، 556، 555 548، 201 تا 199، 191حران- 

 130حرب بن يزيد بن معاويه- 

 217حرب (دروازه)- 

 628، 627حرب، ملك تاج الدين بن عز الملك بن تاج الدين ابو الفضل- 

 59حر بن قيس- 

 53، 52، 48، 47حر بن يزيد رياحى- 

 98حرسنه- 

 143، 55حرملة بن كاهل ازدى- 

 416حرمه زر- 

 525، 319حريرى، ابو محد، قاسم بن على بن محمد البصرى- 

 429، 365 364حسام الدوله، ابو العباس تاش- 

 436حسام الدوله ابو كاليجار مرزبان- 

 420حسام الدوله شهريار بن عالء الدوله على- 

 419، 418حسام الدوله شهريار بن قارن بن سرخاب بن شهريار بن دارا- 



 531، 530حسام الدين اينانج- 

 535حسام الدين سپهساالر- 

 609حسام الدين على بن فخر الدين مسعود- 

 618، 617، 616حسام الدين عوضى خلجى، سلطان غياث الدين- 

 121حسان بن ثابت االنصارى- 

 490حسان بن سعيد- 

 135، 131حسان بن مالك- 

 642حسان العجم (- خاقانى)- 

 600 ح حسن ايلكانى (امير شيخ)- 450حسن المحاخره فى اخبار المصر و القاهره (كتاب)- 

 292، 199، 180، 34حسن بصرى- 

 415حسن بن ابو الحسين احمد، ابو جعفر، صاحب القلنسوه- 

 470حسن بن ابو القاسم كرخى- 

 399حسن بن ابى منصور القاينى، ابو محمد- 

 305حسن بن احمد- 

 306حسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسى، ابو على- 

 453حسن بن احمد قرمطى- 

 458حسن بن الحافظ لدين الّله- 



 180حسن بن الحسن البصرى، ابو سعيد- 

  و نيز رجوع به حسن بن زيد بن اسماعيل ... شود274حسن بن الزيد الباقرى، الداعى الى الحق- 

 274حسن بن الصباح السرار، ابو على- 

 440، 429، 424 تا 422 418، 416حسن بن بويه، ركن الدوله- 

 436حسن بن بهاء الدوله، ابو على مشرف الدوله- 

حسن بن جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الّله بن موسى بن عبد الّله بن 
 599الحسن بن على بن ابيطالب، ابو الفتوح، الراشد باللّه- 

 33 32حسن بن حسن بن على بن ابى طالب- 

 406 267حسن بن حسين بن مصعب خزاعى- 

 421، 420حسن بن رستم بن عالء الدوله على بن رستم، عالء الدوله- 

 حسن بن زيد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن 

 721، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 407، 405، 347امام حسن بن امير المؤمنين على بن ابيطالب، داعى كبير، داعى الخلق الى الحق- 
 478 410تا 

 598، 224، 32حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابيطالب، ابو محمد- 

 68حسن بن زين العابدين- 

 291حسن بن سفيان الشيبانى النسوى ابو العباس- 

 275 256 تا 253، 88، 86، 81حسن بن سهل- 



 270حسن بن شجاع البلخى- 

 320، 318حسن بن صدقة، ابو على، جالل الدين- 

 601حسن بن طاهر بن مسلم بن عبد الّله بن طاهر- 

 100حسن بن طريق- 

 7حسن بن عباس- 

 306حسن بن عبد اللّه السيرافى، ابو سعيد- 

 388حسن بن على الطوسى، ابو القاسم فردوسى، 

 411حسن بن على بن حسن، ابو محمد، ناصر كبير- 

 تا 21، 14، 11، 6، 3حسن بن على بن ابيطالب (امام) ابو محمد طيب، زكى، سبط، ولى، تقى سيد- 
33 35 ،37 ،54 ،62 ،63 ،69 70 ،98 ،99 ،104 ،106 ،115 ،116 ،125 ،137 ،157 ،222 ،325 ،

337 ،405 ،406 ،426 ،452 ،577 

 19حسن بن على بن موسى الرضا- 

 544حسن بن عمران بن شاهين- 

 110حسن بن فضل بن زيد- 

 440، 361حسن بن فيروزان- 

حسن بن قاسم بن حسن بن على بن عبد الرحمن ابن الشجرى بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن 
 413، 412، 410- 358بن على (ع)، داعى صغير، سيد- 

 599حسن بن على بن قتادة بن ادريس، ابو سعيد- 



 209، 205، 198حسن بن قحطبه- 

 426حسن بن محمد المهلبى- 

 ؟؟؟471حسن بن محمد بن بزرگ اميد (- القاهر بقوة اللّه، على ذكره السالم)- 

 473تا 

 337حسن بن محمد بن حسن الصاغانى، ابو الفضايل- 

 175حسن بن محمد بن حنفيه- 

 308حسن بن محمد، شيخ ابو على دقاق- 

 279حسن بن مخلد- 

 196حسن بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر الطيار- 

 81حسن بن موسى بن جعفر- 

 396حسن بن مهران- 

 445، 444حسن بن ميكال، ابو الفضل- 

 473، 472حسن بن نامور (حسن نامور)- 

 110حسن بن نصر- 

 110حسن بن هارون- 

 250حسن بن هانى، ابو نواس- 

 110حسن بن يعقوب- 



 722، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 325حسن بن يوسف المستنجد، المستضى، بنور الّله، ابو محمد- 

 526، 524حسن جاندار- 

 646 475حسن نومسلمان، جالل الدين- 

 467حسن دماوندى- 

  رجوع به حسن عسكرى .. شود99حسن زكى (امام)- 

 467حسن سراج، 

 310حسن سرخسى، شيخ ابو الفضل- 

 463، 478، 475، 472، 470 تا 460، 458، 456 443حسن صباح حميرى ابن على (سيدنا)- 

 498 495، 494، 490، 487حسن طوسى، ابو على، خواجه نظام الملك وزير- 

 106 100، 99، 98، 86، 3حسن عسكرى (امام) زكى، خالص، سراج، 

 409حسن عقيقى (سيد)- 

 468حسن قصرانى- 

 623، 622، 620حسن، قطب الدين- 

 390، 388، 387، 375حسنك ميكال، ابو على حسن بن محمد (- امير)- 

 470حسن گردكانى- 

 477، 476حسن مازندرانى- 



 386حسن ميمندى- 

 438حسنوية بن حسين- 

 81حسنه بنت موسى بن جعفر- 

 613حسن، هزبر الدين- 

  ح 447حسن، ابو على سينا- 

 32حسين االثرم ابن حسن بن على بن ابيطالب- 

  ح 241حسين الدهستانى- 

 421حسين بن ابى الرضا العلوى، سيد ابو الرضا- 

 32حسين بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 300حسين بن اسماعيل المخاملى القاضى، ابو عبد الّله- 

 545حسين بن بكر الشرابى، ابو عبد اللّه- 

 254، 76حسين بن حسن افطس علوى- 

 468حسين بن حسن صباح (استاد)- 

 547، 289حسين بن حمدان- 

 287حسين بن ذكرويه قرمطى، صاحب الشامة- 

 278حسين بن زيد العلوى- 

 68حسين بن زين العابدين- 



 602، 601حسين بن سام بن سورى- 

 352، 351حسين بن طاهر بن حسين- 

 139حسين بن عبد اللّه الهمدانى- 

 356حسين بن على االطروش العلوى- 

 254حسين بن على الباد غيسى- 

، 11، 6، 3حسين بن على بن ابيطالب، ابو عبد الّله، زكى، طيب، وفى، سيد، سبط، رشيد (امام)- 
  تا122، 105 تا 101، 99، 85، 74، 70 تا 68، 64 تا 45، 43، 41 تا 33، 31، 30، 28 تا 25، 21، 19

 723، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 587، 541، 452، 269، 157 148، 143 تا 141، 139 تا 137، 134، 133، 127، 126، 124

 98حسين بن على النقى- 

 225حسين بن على بن حسن بن امام حسن- 

 91حسين بن على بن موسى الرضا- 

 249حسين بن على بن عيسى بن ماهان- 

 358، تا 356، 351حسين بن على مروودى- 

 295حسين بن قاسم- 

 286حسين بن محمد القبائى، ابو على- 

 112حسين بن مختار، 



 319حسين بن مسعود البغوى، ابو محمد، امام محيى السنة- 

 439حسين بن مسعود كردى- 

 292، 291، 289، 288حسين بن منصور حالج- 

 81حسين بن موسى بن جعفر- 

 601حسين بن مهنا االعرج بن حسين بن حمزة المهنا- 

 548حسين بن ناصر الدوله حمدانى- 

 467حسين خوارزمى- 

 410حسين (سيد) (داماد داعى كبير)- 

 343، 342حسين شراب دار- 

 601حسين، شهاب الدين بن مهنا- 

 611حسين، عز الدين خرميل- 

 509حسين غورى، عالء الدين- 

 319حسين (قاضى)- 

 468، 466حسين قاينى- 

 471حسين كرمانى- 

 601حسين محيط بن احمد بن حسين بن حمزة المهنا- 

 611حسين، نصير الدين ميرشكار- 



 547حصن السالمة- 

 491- »1 «حصن كنيفى 

 206حصين بن عبد الرحمن السلمى الكوفى- 

 142، 135، 131 تا 128، 47، 46، 44حصين بن نمير الكوفى- 

 110حصينى- 

 303حفص بن عمر االردبيلى، ابو القاسم- 

 143حفص بن عمر بن سعد- 

 136حفص بن ذويب- 

 230حفص بن سليمان- 

 162حفصه بنت انس بن مالك- 

 186، 185، 179حكم بن عباس كلبى- 

حكم بن عبد الرحمن ثالث بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم، منتصر- 
569 

 159حكم بن عبد الملك مروان- 

 220حكم بن عطاء مقنع، هاشم- 

 189حكم بن وليد بن يزيد- 

 569، 568حكم بن هشام بن عبد الرحمن- 



 448حكمت عرشيه- 

 448حكمت مشرقيه- 

 143حكيم بن الطفيل- 

______________________________ 
 ) شايد: حصن كيفا1(

 724، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 121حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى- 

 100حكيمه- 

 106، 105حكيمه بنت امام محمد تقى- 

 81حكيمه بنت موسى بن جعفر- 

 292حالج حسين بن منصور- 

، 588 555، 554، 552 تا 547، 538 492، 491، 465، 462، 456 330، 329، 174، 172حلب- 
589 ،593 ،595 

 648، 646 523، 439، 347، 328، 253 249، 232، 218، 191حلوان- 

 600، 543 تا 541، 320، 318، 317، 107حله- 

 14حلية االولياء- 

 559، 558 554، 552، 551، 547، 287حماة- 

 229حماد بن ابى حنيفه كوفى- 



 184حماد بن ابى سليمان- 

 601حماد بن ابى فليته، قاسم بن حماد- 

 218حماد بن ابى ليلى الديلمى الكوفى- 

 224حماد بن سلمه بصرى- 

 601حماد بن شنجة بن هاشم هواشمى- 

 601حماد بن قاسم بن مهنا االعرج- 

 546حماد بن مصطفى- 

 230حماد بن يزيد بن درهم االزدى، ابو اسماعيل- 

 601حماديه- 

 201، 153حمام اعين- 

 546، 301، 296حمدان- 

 548حمدان بن ناصر الدوله ابو الحسن بن ابو الهيجاء بن حمدان- 

 170، 167، 160، 151، 136 135، 131، 122، 119، 118 91، 81، 63، 22حمد اللّه مستوفى- 
171 ،174 ،176 ،190 ،199 202 ،205 ،207 ،230 243 ،310 ،334 ،345 346 ،359 ،362 ،371 ،
، 535 521، 519، 510، 482، 479 473، 454، 450، 430، 425 421، 400 تا 397، 396، 392 390
537 ،541 ،542 656 

 546حمدون بن الحارث- 

 600حمزة بن ابو هاشم بن ابو احمد قاسم بن عبد الّله بن الطاهر، مهنا، ابو عمارة- 



 218حمزة بن حبيب التيمى، ابو عمارة- 

 193حمزة بن حسن اصفهانى- 

 32حمزة بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 150حمزة بن عبد الّله بن زبير- 

 193حمزة بن عمارة- 

 81حمزة بن موسى بن جعفر- 

حمزة بن دهاش بن داود بن عبد الرحمن بن عبد الّله بن داود بن سليمان بن عبد الّله الثانى بن 
 599موسى- 

 21حمزة (- حسن بن على بن ابيطالب)- 

 344حمزه خارجى- 

 115، 85، 22، 17، 11، 9، 6حمزة سيد الشهداء- 

 ،160، 132، 131، 119حمص- 

 725، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

162 ،189 ،547 ،548 ،551 552 ،596 ،597 

 358 357، 353، 303حموية بن على (امير)- 

 641حميد الدين عارض- 

 323حميد الدين عبد اللّه بن شيخ االسالم احمد- 



 211حميد الطويل، ابو عبيدة- 

 353حميد بن احمد بن اسد بن سامان- 

 166حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى- 

 213، 209، 82حميد بن قحطبه طائى- 

 130حميد بن نجد الكليى- 

 84، 83حميده- 

 76، 75حميده بربريه- 

 230حمير- 

 600حميصة بن نجم الدين محمد بن ابو سعيد حسن بن على بن قتاده- 

 200حميمه (قريه)- 

 178حنانه (جاريه)- 

 587حنفيه (مدرسه)- 

 116، 10حنين- 

 191حوشب بن رويم- 

، 154 143، 137، 69، 66، 60، 59 49، 42، 24، 23، 19، 16، 15، 9حيدر (- على بن ابيطالب)- 
157 ،212 ،269 ،427 487 

 265حيدر بن كاوس، افشين- 



 453حيدر بن منصور بن قائم- 

 191، 152حيره- 

 خ 

 539خابور (آب)- 

 172خارجة بن زيد بن ثابت االنصارى- 

 527، 526، 524، 523خاص بيك- 

 188، 183، 181، 160خاقان- 

 293خاقانى، ابو القاسم عبد الّله بن محمد- 

 642 511، 314خاقانى شروانى، ابراهيم بن على، افضل الدين، حسان العجم- 

 452خالدات (جزاير)- 

 192خالد بن ابى عمران البونى- 

 406 233، 280، 198خالد بن برمك- 

 205، 168خالد بن جعفر برمكى- 

 119خالد بن زيد، ابو ايوب انصارى- 

 304خالد بن سعيد، ابو القاسم- 

 166، 165، 148خالد بن عبد اللّه- 

 188، 187 184، 179خالد بن عبد الّله القشيرى- 



 230خالد بن عبد اللّه الواسطى الحافظ (- طحال)- 

 177خالد بن معدان الفقيه- 

 167خالد بن وليد بن عبد الملك- 

 191خالد بن هشام المخزومى- 

 177، 159، 136، 135 133 تا 130خالد بن يزيد بن معاويه- 

 509خالد، فخر الدين هروى- 

 98خالص (- امام حسن عسكرى)- 

 96خان الصعاليك- 

 317خانجه باد- 

 726، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 587خانقاه قدس خليل (مدرسه)- 

 198خانقين- 

 653، 481، 480ختا- 

 510، 244ختالن- 

 645، 377ختن- 

 467خداداد رازى- 

 121، 27 10خديجه بنت خويله (خديجه كبرى)- 



 68خديجه بنت امام زين العابدين- 

 81خديجه بنت موسى بن جعفر- 

 246خديجه بنت هارون الرشيد- 

 194 190، 189، 188خديع كرمانى- 

، 154، 153 151، 148، 136، 125، 123 تا 120، 118، 113، 112 111، 89، 88، 86، 76خراسان- 
 192، 189، 188، 187، 186 184، 183، 181، 179، 178، 176، 175، 172، 168 160، 158 تا 156

، 254 تا 252 250 تا 248، 246 تا 244، 240 232، 230، 229، 209، 206 202، 200، 198، 194تا 
 358، 354 تا 352، 349 تا 342، 331، 329، 323، 314، 311، 280، 279، 267 266، 258 تا 256
، 409، 406 404، 398، 396، 394 تا 390، 387- 378، 377، 375 374، 373، 371 تا 361، 359
 496، 490، 489، 485 تا 481، 461، 456، 440، 435 434، 429، 422، 420، 419، 413، 411
 636، 634 632، 629 تا 626، 618، 616 608 تا 605، 559 ح- 534 532، 521، 512 تا 507، 502

 650 643، 642، 640تا 

 279خرتنك- 

 183خرقا- 

 289خزاز، ابو القاسم جنيد بن محمد نهاوندى بغدادى- 

  ح 533خزانه عامره (تذكره)- 

 479، 181، 178خزر- 

 60خزرج- 

 406خزيمه- 



 247خزيمة بن حازم- 

 65خزيمة بن كاهل االسدى- 

 69خسرو- 

 412خسرو بن فيروز، جستان- 

 417، 272خسرو پرويز- 

 437- »1 «خسرو شاه بن ابو كاليجار، ابو سعيد

 400خسرو شاه بن بهرام شاه غزنوى- 

 433خسرو بن فيروز بن عضد الدوله، بهاء الدوله امير نصر- 

 437خسرو فيروز بن ابو كاليجار مرزبان، الملك الرحيم- 

 خسرو ملك بن خسرو شاه بن بهرام شاه 

______________________________ 
 ) ظ: ابو سعد.1(

 727، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 400غزنوى- 

 10خصايص (كتاب)- 

 564، 317خضر- 

 498خطيب تبريزى، شيخ ابو زكريا- 

 521خطيب گنجه- 



 433خطير ابو على- 

 521 520خطير الملك، ابو منصور النورى- 

 541خفاجه (اعراب)- 

 401خفن شاه- 

 641خفى عالئى- 

 665خالق المعانى، كمال الدين اسماعيل- 

 658 657، 617، 616، 612خلج- 

 656خلج، تاج الدين، 

 100خلف الصالح، حجة القائم- 

خلف بن احمد بن محمد بن خلف بن ابى جعفر ابن ليث بن فرقد بن سليمان بن ماهان ابن 
، 365، 364، 352، 351كيخسرو بن اردشير بن قباد بن خسرو پرويز بن هرمز بن انوشيروان العادل- 

375 ،376 ،627 

 329خلف بن عبد الملك القرطبى- 

 258خليده بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف- 

 169خليفة بن خياط- 

 226 215خليل بن احمد الفراهيدى االزدى- 

 311خليل بن عبد اللّه الحنبلى، حافظ- 

 559، 471خمارتكين، ركن الدوله- 



 408خمبو- 

 11خم (غدير)- 

 322خمر- 

 151، 9خندق (يوم)- 

 122خنكخاتون- 

 4خواجه حبيب اله- 

 11خواجه محمد پارسا- 

 559، 535خوار- 

 351، 344، 231، 218 199، 197- 192، 173، 148، 139، 136، 24، 18خوارج- 

، 507، 491، 489 ح 486، 485، 444، 391، 380، 375، 370، 358 331، 328، 323، 161خوارزم- 
 657، 656، 652، 650، 647، 644 تا 629 611، 609، 608، 606، 562، 561، 535، 531، 521 519

  ح 486، 485خوارزمشاه- 

 368خوارزمشاه، ابو عبد اللّه- 

 633خوارزمشاه، ايل ارسالن- 

 642، 640 635، 606، 558، 538، 536 535خوارزمشاه، تكش خان، عالء الدين- 

 665 664، 661خوارزمشاه، جالل الدين- 

 528خوارزمشاه (حاجب سليمان سلجوقى)- 



 445 444خوارزمشاه، على بن مأمون بن محمد- 

 629خوارزمشاه، قطب الدين محمد بن نوشتكين- 

 728، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 654 تا 643 628، 609، 608، 562، 561 330، 328خوارزمشاه، محمد بن تكش- 

 655، 643، 637- 536، 512، 421، 327خوارزمشاهيان- 

 3خواند امير- 

 130، 126خوارى- 

 405خوارزاد، اسپهبد- 

 479 تا 476خورشاه، ركن الدين- 

 406، 404، 403خورشيد، اسپهبد- 

 604خور ملك بنت ابراهيم شاه بن اردشير- 

 655، 559، 530، 528 تا 526، 502، 465، 432 347، 328، 322، 271خوزستان- 

 32خوله بنت منظور الفزاريه- 

 62خوله بنت يزدجرد (- شاه زنان)- 

 143، 56خولى بن يزيد- 

 487خوى- 

 381، 118، 31، 22، 18خيبر- 



 91خيزران- 

 229، 227خيزران- 

 82خيزران مريسيه- 

 216، 214خيزران (مقبره)- 

 396، 395خير حبير- 

 298، 297خير نساج (- غالم نساج)- 

 85، 66خيف- 

 د

 384، 383دابشليم- 

 384، 383دابشليم مرتاض- 

 210، 169دابق- 

 403دابويه بن جيالنشاه- 

 404دابويه- 

 25داراب جرد- 

 418دارا بن رستم- 

 435، 367داراء بن قابوس وشمگير- 

 421دارا (قلعه)- 



، 268 266، 260، 258، 257، 250 تا 248، 239، 213، 208 116، 109، 108دار السالم (بغداد)- 
، 328، 327، 324 321، 320، 317، 314، 313 310، 307، 306، 302 تا 299، 298، 293، 281
، 458، 456، 449 439، 433 تا 430، 428 426، 352، 350، 347 342، 340 تا 338، 336، 330
486 ،491 492 ،494 ،497 ،520 ،522 523 ،542 ،543 ،547 ،563 646 ،655 

 627دار السياسة- 

 454دار الوزارة- 

 404دارم- 

 277دارمى، حافظ ابى محمد- 

 ، و رجوع به داعى كبير شود407داعى الخلق الى الحق، حسن بن زيد علوى- 

 417، 412 410 تا 407داعى كبير، حسن بن زيد- 

 729، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 415 تا 412داعى صغير، حسن بن قاسم حسينى- 

 465، 440، 414، 363، 358، 271- 196دامغان- 

 538دانشمند- 

 595داود، ابو سليمان ملك زاهد بن صالح الدين- 

 601داود بن حسن بن ابو هاشم داود- 

 296داود بن حمدان- 

 282داود بن خلف اصفهانى- 



 70داود بن سليمان- 

 170داود بن سليمان بن عبد الملك- 

 538، 491داود بن سليمان بن قتلمش بن اسرائيل سلجوقى- 

 222داود بن طهمان- 

 289داود بن على بن خلف االصفهانى- 

 206، 205، 201 194داود بن على بن عبد اللّه بن عباس- 

 599داود بن عيسى بن فليته- 

 322، 321داود بن محمد بن ملكشاه- 

 522 521، 471داود بن محمود سلجوقى- 

 222داود بن نصر الطائى الكوفى- 

 198داود بن يزيد بن عمرو بن هبيرة- 

 102، 72داود پيغمبر- 

  ح 486، 480، 396، 392داود سلجوقى، چغرى بيك بن سلجوق- 

 598، 594داود، ملك ناصر بن ملك معظم بن ملك عادل- 

 664داور خان- 
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 206 164، 163سعيد بن المسيب، ابو محمد- 

 166 165، 164، 112سعيد بن جبير- 

 119سعيد بن يزيد بن عمرو بن ثقيل القرشى العدوى- 

 229سعيد بن عبد الرحمن الححمى امدنى، ابو عبد اللّه- 

 28سعيد بن عبد العزيز- 

 40سعيد بن عبد اللّه الثقفى- 

 40سعيد بن عبد اللّه الخثعمى- 

 187، 178سعيد بن عبد الملك- 

 218سعيد بن عروبة العدوى، ابو النصر- 

 123، 122سعيد بن عثمان- 

 304سعيد بن عثمان بن ابو على سعيد المصرى- 



 406سعيد بن علج- 

 181 175، 174سعيد بن عمرو الجرشى- 

 152سعيد بن مخالد- 

 188سعيد بن مسروق- 

 280سعيد بن منصور- 

 276، 275، 98سعيد بن حاجب- 

 336سعيد (شيخ)- 

______________________________ 
) در متن كتاب يكى مشرف الدين مصلح بن عبد الّله سعدى و جاى ديگر مصلح الدين سعدى 1(

 شيرازى آمده است 

 739، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 263سعيد عالف، حافظ- 

 453سعيديه- 

 189، 161سفه- 

، 231، 222، 208 تا 204 201، 200، 190سفاح، عبد اللّه بن محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس- 
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 46سفاح (منزل)- 

 457سفرنامه- 



 282سفيان النسوى- 

 153سفيان بن ابرد كلبى- 

 152سفيان بن ابى العاليه خثعمى- 

 230، 222 221، 218، 188سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى، ابو عبد الّله- 

 252سفيان بن عيينة الهاللى الكوفى، ابو احمر- 

 212سفيان بن معاويه- 

 سفيان بن نورى- رجوع به سفيان بن سعيد شود

 111سفيانى- 

 220سفيد جامگان- 

 639، 633، 632سقناق- 

 603سكندر- 

 653سكندر ثانى (- محمد خوارزمشاه)- 

 533سكندرنامه- 

 164، 62، 61سكينه بنت حسين بن على (- فاطمه)- 

 246سكينه بنت هارون الرشيد- 

 91سكينه مريسيه- 

 82سكينه نوبيه- 



 582، 580سال- 

 538 483، 482سالجقه (سلجوقيان)- 

 62سالفه (- شاه زنان)- 

 240سالم ابرى- 

 62سالمه (- شاه زنان)- 

 631، 480 479سلجوق بن دقاق (- سباشى)- 

 567 تا 565سلجوقشاه بن سلغرشاه- 

 525 522سلجوقشاه بن محمد بن ملكشاه- 

، 517، 503 494، 487، 484 تا 480 436، 418، 397، 395 تا 390 320، 311سلجوقيان (سالجقه)- 
 655، 627 603، 559، 549، 546، 538 تا 536، 528

 538، 484، 479سلجوقيه- 

 66سلسلة الذهب- 

 398سلطان الدوله، ارسالنشاه غزنوى- 

 545، 541، 436، 435، 308سلطان الدوله، ابو شجاع بن بهاء الدوله- 

 507سلطان السالطين- سنجر بن ملكشاه- 

 644سلطان السالطين، سلطان عثمان- 

 345سلطان حسين (ميرزا)- 



 619، 618سلطان رضيه بنت التمش- 

 637، 636، 635 634، 633سلطان شاه بن ايل ارسالن- 

 537سلطانشاه بن قاورد- 

 305سلطان فرسنامه- 

 477سلطان ملك بن كيامنصور، سيف الدين- 

 740، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 559سلغر- 

 660 563سلغرشاه بن اتابك سعد بن زنگى- 

 661سلماس- 

 41سلمان (غالم امام حسين)- 

 125سلمان (غالم معاويه)- 

 172، 149 103، 35، 13، 10سلمان فارسى- 

 162 151سلمة بن االكوع االسلمى- 

 211سلمة بن دينار الفارسى االعرج- 

 164سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى- 

 175سلمة بن عبد الملك- 

 22سلمى بنت عميس- 



 193سليط بن عبد اللّه- 

 571سليمان الحزامى- 

 231سليمان بن ابى جعفر- 

 282سليمان بن اشعث بن اسحق بن بشير االزدى السجستانى، ابو داود- 

 233سليمان بن ايوب موريانى- 

 298، 297، 295سليمان بن حسن- 

 571، 570سليمان بن حكم بن سليمان الناصر، المستعين بالّله، الظافر بالّله- 

 299سليمان بن حسين مخلد- 

 244سليمان بن حميد ازدى- 

 138، 135 تا 133، 39سليمان بن صرد الخزاعى، 

 408سليمان بن طاهر- 

 211سليمان بن طرخان التيمى، ابو المعتمر- 

 568سليمان بن عبد الرحمن- 

 409 408سليمان بن عبد الّله بن طاهر- 

 599سليمان بن عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه- 

، 163، 159، 158 32سليمان بن عبد الملك بن مروان، ابو ايوب، الداعى الى اللّه، مفتاح الخير- 
 233 232، 207، 179، 175، 172 تا 167، 164



 209 202سليمان بن على بن عبد الّله بن عباس- 

 538، 493سليمان بن قتلمش بن اسرائيل (سليمانشاه ...)- 

 206 195، 194، 172سليمان بن كثير- 

 228، 219سليمان بن منصور دوانيقى- 

 81سليمان بن موسى بن جعفر- 

 214سليمان بن مهران االسدى الكاهلى، ابو محمد- 

 171سليمان بن نعيم- 

 279سليمان بن وهب- 

 228سليمان بن هادى عباسى- 

 191، 189 187، 183سليمان بن هشام بن عبد الملك- 

 642، 620، 563، 513 202، 192، 190، 74سليمان پيغمبر- 

 492سليمان خان- 

 539سليمان، ركن الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 540سليمان، ركن الدين بن غياث الدين كيخسرو- 

 741، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 631، 557، 529، 528 527، 523سليمانشاه بن محمد بن ملكشاه، معز الدين، برهان امير المؤمنين- 

 470سليمان قزوينى- 



 186سماك بن حرب- 

 82سمانه- 

 95سمائه- 

 189سماوه- 

 60سمرة بن جندب- 

، 361، 357 356، 353، 352، 323، 314 295، 279، 277، 244 243، 178، 161، 122سمرقند- 
366 ،368 ،370 388 ،391 ،479 ،481 ،488 492 ،508 ،509 ،643 ،644 645 ،649 ،650 

 325 199سمعانى، تاج االسالم حافظ ابو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور- 

 535سمنان- 

 615سمندر، تمكيرى- 

 592سميساط- 

 110سميساطى- 

 118، 117سميه (مادر زياد)- 

 517، 400 399، 336، 115سنائى، ابو المجد، مجدود بن آدم الغزنوى (حكيم)- 

 82سناباد (قريه)- 

 143، 56سنان بن انس- 

 148سنان بن مكمل- 



 403، 210، 208سنباد- 

 593، 556، 555 554، 548، 507، 492سنجار- 

 624سنجر، ارسالن خان- 

 534سنجر بن سليمانشاه- 

 639، 636 635سنجر بن طغانشاه بن ملك مؤيد- 

، 419، 398، 319سنجر بن ملكشاه سلجوقى، معز الدين، برهان امير المؤمنين، سلطان السالطين- 
 632 تا 629 627، 604، 603، 543، 525 523 تا 506، 502، 471، 468 467، 420

 623سنجر، تاج الدين- 

 653، 644سنجر (- سلطان محمد خوارزمشاه)- 

 539سنجر شاه بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 328سنجر (مملوك ناصر خليفه)- 

 660 تا 658، 656، 624، 623 622، 612، 610، 394 تا 391، 192، 116، 84سند- 

 240 239، 80، 76سندى بن شاهك- 

 419، 418سنقر بخارى- 

 622، 621سنقر، بدر الدين ملك- 

 560، 559سنقر بن مودود السلغرى، اتابك مظفر الدين- 

 467سنقرچه- 



 351سنگرى (غالم عمرو ليث)- 

 611سنگ سوراخ- 

 742، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 34، 13سنن ترمذى- 

 290سنن كبرى- 

 282سنن (كتاب)- 

 153سواد (- سودة بن حبر)- 

 626، 624سوالك (كوه)- 

 651سوبتاى بهادر- 

 401سوخرا- 

 181، 117سودان- 

 153، 152سودة بن الحبر التميمى الدارمى (سواد)- 

 623سور- 

 601سورى- 

 603، 602، 510 509، 399سورى بن حسين بن سام- 

 519سوزنى، ابو بكر سلمانى- 

 577، 254سوس- 



 98سوسن- 

 100سوسن- 

 339وغونجاق- 

 553سوق الطواحين- 

 564 388، 384 تا 381، 375سومنات- 

 161سويدا- 

 152سويد بن عبد الرحمن بن السعدى- 

 564 328سهروردى (- شيخ شهاب الدين)- 

 215، 162 161سهل بن سعد الساعدى، ابو العباس- 

 377سهل بن سليمان صعلوك، ابو الطيب- 

 266، 165سهل بن سنباط- 

 291 282سهل بن عبد الّله تسترى، ابو محمد- 

 193سياوش- 

 467سياهپوش (امير)- 

 542سيب- 

 306، 222 215سيبويه، ابو بشر عمرو بن عثمان- 

 290سيد (- ابو سعيد جبائى)- 



 سيد ابيض، ابو الفضل جعفر بن محمد بن ...

 415على بن ابيطالب، الشاكر بالّله- 

 115، 66، 11، 9سيد الشهداء، حمزه- 

 289سيد الطائفه، ابو القاسم جنيد بن محمد نهاوندى، بغدادى قواريرى زجاج، خزاز (شيخ)- 

 62سيد العابدين (- زين العابدين)- 

 109 108سيد باقى بن عطوة العلوى الحسينى- 

 103، 33، 22 21، 9، 6سيدة النساء (فاطمه زهراء)- 

 445، 434 433سيده (مادر مجد الدوله ديلمى)- 

 416سيد ثاير (- الثائر بالّله)- 

 27، 21سيد (- حسن بن على)- 

 415، 414سيد حسن، داعى صغير- 

 409سيد حسن عقيقى- 

 400سيد حسن غزنوى- 

 33سيد (- حسين بن على)- 

 108سيد رضى الدين على بن طاوس- 

  و رجوع به رضى ... شود310، 309سيد رضى الموسوى- 



، 405، 401سيد ظهير الدين بن سيد نصير الدين بن سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين المرعشى- 
408 ،410 ،411 416 ،418 ،420 ،422 ،442 

 743، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 416سيد قوام الدين- 

  و رجوع به مرتضى ... شود310سيد مرتضى، ابو القاسم على بن الحسين- 

 472سيدنا (- حسن صباح)- 

 329سيدى احمد بن ابى الحسن الرفاعى- 

 179، 171 164، 162، 158، 151، 149 127، 124، 122، 119سير السلف- 

 425سيرجان- 

، 357 356، 354، 352 تا 350، 348 تا 346، 345، 344، 216، 165 156، 155، 154، 116سيستان- 
359 ،363 ،364 ،375 376 ،395 ،398 ،509 611 ،612 ،627 ،628 

 591، 588، 587سيف االسالم طغتكين بن نجم الدين ايوب- 

 549، 546سيف الدوله، ابو الحسن على بن مزيد االسدى- 

 542، 541، 504 320، 317سيف الدوله صدقة بن بهاء الدوله ابو كامل منصور بن دبيس- 

 548، 547 306، 304، 303، 300سيف الدوله على بن ابو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان- 

 375، 374، 373، 371، 369 367سيف الدوله محمود بن سبكتكين- 

 620سيف الدين آيبك (- قتلغ خان)- 

 658، 657سيف الدين اعراق- 



 477سيف الدين، سلطان ملك بن كيامنصور- 

 555، 554، 552، 551سيف الدين غازى بن عماد الدين زنگى 

 554سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنگى- 

 620، 619سيف الدين كوچى (ملك)- 

 605، 604سيف الدين محمد بن عالء الدين جهانسوز- 

 593، 587سيف الدين محمد بن نجم الدين ايوب، ابو بكر، ملك عادل- 

 535سيف الدين محمود- 

 636سيف الدين مردانشاه خوانساالر- 

 297، 277، 276سيما- 

 364، 358، 357سيمجور دواتى- 

 539سيواس- 

  ح 450سيوطى- 

 ش 

 301شاپور بن ابو طاهر قرمطى- 

 545شاپور بن المرزبان- 

 417، 401شاپور بن كيوس بن قباد- 

 553، 460 459شاپور (وزير عاضد اسماعيلى)- 



 657، 640، 637، 636 634، 637، 636، 606شاد ياخ- 

 585، 584شاذى- 

 379شار ابو نصر- 

 352، 303شاش- 

 594، 587 309، 296، 282، 281، 270 258شافعى، محمد بن ادريس (امام)- 

 587، (مدرسه ...- زين التجار)- 430، 291شافعيه- 

 404شاكر- 

 744، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 68شاكر (- محمد بن عيى الباقر)- 

 145، 142 تا 140، 136 تا 134 132 تا 130، 128، 127، 126 123، 66، 60، 43، 37، 25شام- 
، 232، 230 209، 208، 197، 188، 185 تا 183، 181، 171، 170 166، 163، 161، 155، 149
242 ،243 ،253 258 ،270 ،279 ،282 ،287 288 ،300 ،303 ،306 ،317 327 ،405 ،426 ،449 
، 551، 549 تا 546، 539، 538، 507، 503 496، 492، 467، 465، 459 456، 453، 452، 450
 663، 662 599 تا 597، 595 تا 593 591، 588 تا 585، 564 562، 554

 232شامات- 

 421شاه اردشير بن عالء الدوله حسن- 

 619شاه تركان- 

 62، 61شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار (سالفه، سالمه)- 



 332 330شاه سنجان، ركن الدين محمود- 

 379شاه شار، محمد بن ابو نصر- 

 628شاه عثمان- 

 420شاه غازى، رستم بن عالء الدوله على بن رستم- 

 275، 260 تا 258شاهك- 

 416شاه گلمه رود- 

 485شاه ملك- 

 389، 384، 368شاهنامه- 

 587شاهنشاه بن نجم الدين ايوب- 

 556شباره- 

 21شبر بن هارون- 

 302شبلى، شيخ ابو بكر، جعفر بن يونس (يا) دلف بن جعفر (يا) دلف بن محمد- 

 135شبيب بن يزيد بن نعيم الشيبانى- 

 153، 152، 136(شبيب خارجى)- 

 33شبير بن هارون- 

 654شجاع الدين، ابو القاسم زوزنى- 

 123شداد بن اوس- 



 170شدخ بنى اميه، عمر بن عبد العزيز- 

 331شرح اسماء الّله- 

 331شرح اشارات- 

 332شرح الحماسه- 

 319شرح السنة- 

 332شرح اللمع- 

 332شرح المفضل- 

 142، 135شرحبيل بن ذى الكالع- 

 36شرحبيل بن عون- 

 15شرح تعرف- 

 332شرح ديوان متنبى- 

 331شرح شطحيات- 

 332شرح صغير- 

 332شرح كبير- 

 331شرح كتاب االيضاح- 

 306شرح كتاب سيبويه- 

 331شرح كليات قانون- 



 331شرح مفصل- 

 332شرح مقامات حريرى- 

 331شرح وجيز- 

 745، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 433 تا 431، 307، 306شرف الدولة ابو الفوارس شير ذيل بن عضد الدوله- 

 325شرف الدين ابو جعفر بن احمد- 

 513شرف الدين ابو طاهر سعد بن على القمى، وجيه الملك- 

 531شرف الدين اصفهانى- 

 525شرف الدين انوشيروان بن خالد الكاشى- 

 538شرف الدين على (والى حلب)- 

 521شرف الدين على بن رجا- 

 318شرف الدين على زينبى نقيب النقباء- 

 334شرف الدين عمر بن على الحموى، ابن قارض- 

 594شرف الدين عيسى، ملك معظم بن ملك عادل- 

 647شرف بن المؤيد بن محمد بن ابو الفتح، شيخ مجد الدين ابو سعيد- 

 494شرف الملك، ابو سعيد كاتب- 

 664شرف الملك، فخر الدين على الجندى- 



 276شرمانى (بوقاء صغير)- 

 529، 402، 401، 181شروان- 

 411شروين بن رستم، ملك الجبال، اسپهبد- 

 418شروين بن رستم بن سرخاب بن قارن- 

 417شروين بن سرخاب بن مردان، اسپهبد- 

 154شريح بن حارث الكندى، ابو اميه- 

 154شريح بن هانى- 

 177 124، 120، 45شريح قاضى- 

 548شريف بن سيف الدوله، سعد الدوله ابو المعالى- 

 308شريف رضى، ابو الحسن محمد بن الحسين بن ... موسى الكاظم- 

 41شريك بن اعور الهمدانى- 

 42شريك بن اعور بصرى- 

 230شريك بن عبد اللّه النخعى- 

 142شريك ثعلبى- 

 145شعب ابو طالب- 

 221شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطى البصرى، ابو بسطام- 

 177، 176 154، 148، 137شعبى، ابو عمرو عامر بن شرجيل الكوفى- 



 140- »1 «شعر بن ابى اشعر الحنفى 

 449شعر (رساله)- 

 82شعرى- 

 582شعيب بن حسن، ابو مدين (شيخ)- 

 274شغبه صغير، ابو هاشم زياد بن ايوب الطوسى- 

 258شفا بنت ارقم بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف- 

 448 446، 445، 324شفا (كتاب)- 

 244، 78، 77شقيق بن ابراهيم بلخى، ابو على (شيخ)- 

 597، 590، 589شقيق (قلعه)- 

 188شق كاهن- 

 528شكر و شكايت (كتاب)- 

 661شكوه- 

 311شماسيه (باب)- 

 458، 457شمس الخالفة- 

 55، 51، 50شمر بن ذى الجوشن- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران: نخعى 1(
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 588، 587شمس الدوله تورانشاه بن نجم الدين ايوب، الملك المعظم- 

 446، 445 434شمس الدوله بن فخر الدوله ديلمى- 

 529، 528شمس الدين ابو النجيب- 

 530 527شمس الدين اتابك ايلدگز- 

 476شمس الدين ايوب طاوس- 

 659، 622 619، 618، 617، 612، 611شمس الدين التمش بن ايلم خان (سلطان)- 

 625شمس الدين بهرايجى (قاضى)- 

 521شمس الدين عثمان بن نظام الملك- 

 516، 515شمس الدين على بن نصير الدين محمود- 

 566شمس الدين (غالم اتابك)- 

 605شمس الدين، غياث الدين ابو الفتح محمد بن سام- 

 622، 621شمس الدين (قاضى)- 

 478، 477شمس الدين گيلكى- 

 597شمس الدين لؤلؤ- 

 108شمس الدين محمد بن اسماعيل بن الحسن الهرقلى- 

 627شمس الدين محمد بن تاج الدين ابو الفضل (ملك)- 



 609شمس الدين محمد بن فخر الدين مسعود (ملك)- 

 323شمس الدين مظهر بن شيخ االسالم احمد- 

 442 تا 440شمس المعالى، قابوس بن وشمگير- 

 607 606شمس الملك عبد الجبار گيالنى- 

 550شمس الملوك، اسماعيل بورى- 

 421 418شمس الملوك رستم بن شاه اردشير- 

 419شمس الملوك رستم بن نجم الدوله قارن- 

 315شمس النهار- 

 470شمس تبريزى- 

 601شنجه بن هاشم هواشمى- 

 107، 105، 101 87، 84، 82، 80، 65، 64 36، 28، 21، 19، 15شواهد النبوة- 

 594شوبك- 

 174 173شوذب خارجى لشكرى (- بسطام)- 

 409شوره دهستان- 

 589شوكب- 

 101شونيزيه- 

 513شهاب االسالم عبد الرزاق طوسى- 



 393شهاب الدوله مودود بن مسعود بن محمود غزنوى- 

، 331 شهاب الدين ابو المظفر- محمد بن سام (- معز الدين) (سلطان) 588، 586شهاب الدين- 
 646 645، 643، 617، 617، 612 تا 605، 400

 600شهاب الدين احمد بن رمسه، ابو سليمان- 

 322شهاب الدين اسفراينى- 

 323شهاب الدين اسماعيل بن شيخ االسالم احمد- 

 747، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 529شهاب الدين حامدى- 

 601شهاب الدين حسين بن مهنا- 

 564، 334، 329 328، 325شهاب الدين عمر بن محمد سهروردى المقتول، ابو حفص (شيخ)- 

 594شهاب الدين غازى بن ملك عادل- 

 428شهاب الدين محمود بن تاج الدين حرب- 

 636شهاب الدين مسعود- 

 641شهاب الدين مسعود خوارزمى، حاجب كبير- 

 82شهربان- 

 62شهربانو- 

 173شهر بن حوشب االشعرى- 



 555، 438، 110شهرزور- 

 441، 413 412شهريار، اسپهبد، ملك الجبال- 

 405شهريار بن بادوسبان بن خورزاد- 

 411شهريار بن بادوسبان بن افريدون بن قارن، اسپهبد- 

 415، 413شهريار بن جمشيد بن بندار بن شيرزاد، اسپهبد- 

 418، 417، 416 415شهريار بن داراء بن رستم، اسپهبد- 

 421شهريار بن رستم ديلمى- 

 418شهريار بن شروين بن رستم بن سرخاب بن قارن، اسپهبد- 

 420شهريار بن عالء الدوله على، حسام الدوله- 

 418شهريار بن قارن بن سرخاب بن شهريار بن دارا، حسام الدوله- 

 417شهريار بن قارن بن شروين- 

 477شهنشاه بن عالء الدين محمد- 

 470شهيد دولتشاه علوى- 

 616شيران، محمد خلجى- 

 192شيبان بن عبد العزيز يشكرى- 

 143 141، 140، 51، 43، 40شيث بن ربعى- 

 323شيخ االسالم احمد، معين الدين ابو نصر- 



 67شيخ الحرمين، ابى عبد اللّه القرطبى- 

 309، 109، 93، 87، 75، 70 68، 61، 32، 29، 7شيخ مفيد- 

، 525 تا 522، 448 437 تا 435، 433 تا 431 428، 427، 425 تا 423 348، 347، 331، 312شيراز- 
 660، 567 تا 559، 544

 626، 624شيرخان- 

 431شيرذيل بن عضد الدوله، شرف الدوله ابو الفوارس- 

 545شيرزاد بن حسن بن مروان، ابو نصر- 

 585، 553 552، 460، 459شيركوه، اسد الدين- 

 610شيروان- 

 272، 188شيرويه بن خسرو پرويز- 

 ص 

 631 518، 517صابر (اديب ترمذى)- 

 71صابر (- جعفر الصادق)- 

 82صابر (- على بن موسى الرضا)- 

 76صابر (- موسى بن جعفر)- 

 427 421صابى، ابو الحسن ابراهيم بن بالل- 

 110صاحب االلف دينار- 



 748، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 110صاحب االمر- 

 218صاحب الجرح، ابو جعفر بن محمد بن عمرو بن موسى العقيلى- 

 413صاحب الجيش (صاحب الجيوش) ابو الحسين احمد بن ناصر كبير- 

 287صاحب الحال- 

 110صاحب الحصاة- 

 222، 209 196صاحب الدعوة، ابو مسلم مروزى- 

 210 209، 196صاحب الدولة، ابو مسلم- 

، 112، 110، 109، 106 105، 102 تا 100صاحب الزمان (مهدى) (محمد بن حسن عسگرى)- 
285 

 281 280، 279، 278صاحب الزنج، على بن محمد بن احمد العلوى برقعى- 

 287صاحب الشامه، حسين بن ذكرويه قرمطى- 

 110صاحب الصرة المختومة- 

 110صاحب الفراء- 

 415صاحب القلنسوه، ابو جعفر حسن بن ابو الحسين احمد- 

 110صاحب المال- 

 110صاحب المال و الرقعة البيضا- 



 110صاحب المولدين- 

 133صاحب رايات، زرقاء- 

 437، 436صاحب عادل- 

 441، 431 تا 429، 425 217صاحب عباد (صاحب اسمعيل بن عباد)- 

 186، 104 82، 77، 75، 74، 73، 71 7، 3صادق (- جعفر بن محمد، امام)- 

 527صارم- 

 348، 279صاعد بن مخلد- 

 56، 17صالح- 

 596، 595صالح، اسماعيل بن ملك عادل (ملك)- 

 588، 554صالح، اسماعيل بن نور الدين محمود (ملك)- 

 598، 597 596صالح ايوب بن ملك كامل (ملك)- 

 96صالح بن سعيد- 

 248صالح بن عبد الملك صاحب مصلى- 

 210، 202 201صالح بن على بن عبد اللّه بن عباس- 

 555صالح بن عماد الدين زنگى (ملك)- 

 152صالح بن مسرح- 

 594صالح بن ملك عادل- 



 219صالح بن منصور دوانيقى- 

 278، 277صالح بن وصيف- 

 246صالح بن هارون الرشيد- 

 152صالح تميمى- 

 598صالح، صالح الدين بن ملك ظاهر غازى بن ملك ناصر بن صالح الدين يوسف (ملك)- 

 190صالح عباسى- 

 76صالح (- موسى بن جعفر)- 

 335صالحيه (- قاسيون) (جبل)- 

 461صباح حميرى- 

  ح 533صبح صادق- 

 143صبيح شامى- 

 308صحاح اللغه- 

 315 311، 303، 280، 104صحيح بخارى- 

 303صحيح ترمذى- 

 277صحيح دارمى- 

 337 280، 104، 14، 5صحيح مسلم- 

 749، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 327صحيح نسائى- 

 641صدر الدين على بن سعد الدين مسعود حاجب كبير- 

 652صدر الدين على بن نظام الملك سعد الدين مسعود بن على ابهرى- 

 513صدر الدين محمد بن فخر الملك بن نظام الملك- 

 621صدر الملك على الموسوى- 

 626، 625 623صدر الملك، نجم الدين ابو بكر- 

 617صدر جهان- 

 543صدقة بن دبيس بن صدقه- 

 545صدقة بن فارس- 

 542، 541 504صدقة بن منصور، سيف الدوله- 

 167صدقة بن وليد بن عبد الملك- 

 503صدقه (غالم ملكشاه)- 

 631صد هزار اسب- 

 159صدى بن عجالن، ابو امامه باهلى- 

 10صديق اكبر (- على ع)- 

 595صديق (شيخ)- 

 163، 21، 18صديقه (عايشه)- 



 592صرخد- 

 253صرصر (نهر)- 

 358، 356صعلوك، محمد بن على- 

 240، 110، 66صفا- 

 359صفار- 

 352، 345صفاريه، 

 642صفاهان- 

 72صفة الصفوة- 

 116صفوان بن امية الجمحى- 

 130صفوان (غالم عبد اللّه بن اوس)- 

 583صفوة االدب و ديوان العرب- 

 158صفه (اصحاب)- 

 311صفى الدين ابو العالء- 

 323صفى الدين محمود بن شيخ االسالم احمد- 

 159، 148، 145 133، 124، 123، 119، 59صفين- 

 125صفيه بنت معاويه- 

 137صفيه (خواهر مختار)- 



 190صقالن (حاجب محمد بن مروان)- 

صالح الدين محمد بن ملك ظاهر غازى بن ملك ناصر صالح الدين يوسف بن ايوب، ملك 
 598صالح- 

، 593 تا 585، 555 تا 553 460صالح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب ابو المظفر، ملك ناصر- 
597 

 562 561صالح كرمانى، ركن الدين- 

 433 تا 431، 306صمصام الدوله ابو كاليجار مرزبان بن عضد الدوله- 

 268صمصام (شمشير عمرو بن معديكرب)- 

 110صميره- 

 197، 179صنعا- 

 575صنهاجيه- 

 595صواب خادم- 

 589، 550صور- 

 160صور (غالم وليد بن عبد الملك)- 

 163صهيب رومى- 

 589صيدا- 

 224صيدگاه سپندان- 

 ض 



 192 تا 190ضحاك- 

 750، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 601ضحاك (پيوراسب)- 

 148ضحاك، ابو البحر احنف بن قيس- 

 183ضحاك بن فيروز الديلمى- 

 132، 131، 125 تا 123، 116ضحاك بن قيس فهرى- 

 176ضحاك بن مزاحم الهاللى- 

 409ضرير، ابو مقاتل- 

 606ضياء الدين- 

 325ضياء الدين ابو النجيب عبد القاهر سهروردى- 

 653ضياء الدين (امام)- 

 607ضياء الدين (ملك)- 

 506 504ضياء الملك احمد بن نظام الملك- 

 626ضياء الملك، تاج الدين- 

 323ضيا قادر يوسف بن شيخ االسالم احمد- 

 ط

 161طارق بن زياد- 



 376، 365طاق (حصار- قلعه)- 

 197 196طالب الحق، عبد الّله بن يحيى- 

 423، 422، 161طالقان- 

 179طاوس بن كيسان اليمانى الجندى الخوالنى، ابو عبد الرحمن- 

 161طاوس (طويس)- 

 289طاهر- 

 432طاهر- 

 71طاهر (- جعفر بن محمد الصادق)- 

، 342، 256، 249 248، 230طاهر بن حسين بن مصعب خزاعى، ابو الطيب (طاهر ذو اليمينين)- 
343 351 

 627 376، 375طاهر بن خلف بن احمد- 

 376طاهر بن زينب- 

 344 342طاهر بن عبد الّله بن طاهر- 

 516طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك (- ناصر الدين)- 

 627، 351 350طاهر بن محمد بن عمرو ليث صفار- 

 559طاهر بن محمد، ظهير الدين فاريابى- 

طاهر بن يحيى الساير بن حسن بن جعفر الحجة بن عبيد الّله االعرج بن حسين االصفر بن على زين 
 600العابدين بن حسين بن على بن ابيطالب، ابو القاسم- 



 258 256، 253، 250، 249، 246طاهر ذو اليمينين (- طاهر بن حسين ...)- 

 530طاهر كاشى، فخر الدين- 

 394طاهر مستوفى- 

 84طاهره (- نجمه)- 

 406 344، 342، 256طاهريان- 

 353، 345طاهريه- 

 428، 307، 306، 303طائع، عبد الكريم (خليفه، عباسى)- 

 149، 145، 118، 117طائف- 

 356، 355، 347، 344، 283 278، 274، 267، 266، 252 232، 210، 172، 168طبرستان- 

 751، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 478 441، 439، 429، 425 422، 418 تا 415، 412 تا 405، 403 تا 401، 392، 358

 110طبرسى- 

 535 433، 431، 362طبرك (قلعه)- 

 227، 98، 85طبرى- 

 588، 548، 547، 287طبريه- 

 431، 422طبس- 

 302طبقات االسلمى- 



 626 621، 617، 616، 612 610، 604، 603طبقات ناصرى- 

 230طحان، خالد بن عبد الّله الواسطى الحافظ- 

 611 609، 347، 346طخارستان- 

 594 588، 553، 451طرابلس- 

 264، 263، 252طرسوس- 

 589طرطوس- 

 372طغان- 

 514طغان بيك، فخر الدين- 

 361طغان حاجب- 

 623، 378طغان خان، 

  ح 397طغانشاه- 

 635، 634طغانشاه بن ملك مؤيد- 

 591، 587طغتكين، سيف الّله بن نجم الدين ايوب- 

 550طغتكين (مملوك تتش)- 

 449طغج (پدر اخشيد)- 

طغرل بيك محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق سلجوقى، ركن الدين، يمين امير المؤمنين- 
 487 تا 480، 437 312، 311، 309



 638 637، 558، 557، 532 531، 482طغرل بن ارسالن بن طغرل، ركن الدين قسيم امير المؤمنين- 

 560طغرل بن سنقر، قطب الدين اتابك- 

، 516، 508، 320، 319طغرل بن محمد بن ملكشاه سلجوقى، ركن الدين، يمين امير المؤمنين- 
 557 543، 536 تا 533، 522 521

 606طغرل بهاء الدين (غالم سنجر)- 

 537طغرل شاه بن محمد بن ارسالنشاه، محيى الدين- 

 396، 395طغرل كافر نعمت، 

 539طغرل، مغيث الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 353طلحة بن اسد بن سامان- 

 32طلحة بن حسن بن على- 

 352 344 تا 342طلحة بن طاهر بن حسين- 

 169طلحة بن عبد الّله بن عوف الزهرى- 

 219 150، 31، 16، 10طلحة بن عبيد اللّه- 

 124طلس (سادات)، 

 165طلق بن حبيب- 

 570طليطله- 

 752، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 535طمغاج- 

 598طواشى- 

 34طوبى- 

 454طور (كوه)- 

 607 489، 461، 389، 367 317، 256، 245، 228 195، 105، 88، 85، 82طوس- 

 44طوعه- 

 161طويس المغنى، عبد الملك، عيسى بن عبد اللّه- 

 153طهمان- 

 145، 58طى- 

 21طيب (- حسن بن على)- 

 95طيب (- حسن عسكرى)- 

 33طيب (- حسين بن على ع)- 

 66طيبه- 

 446طيران (قريه- 

 269طيفور بن عيسى بسطامى، ابو يزيد- 

 ظ

 459، 456ظافر (خليفه فاطمى)- 



 570ظافر، سليمان بن الحكم بن سليمان الناصر- 

 169ظالم بن عمرو الدئلى البصرى، ابو االسود- 

 591، 589، 588ظاهر بن صالح الدين بن يوسف (ملك)- 

 333، 332ظاهر (خليفه عباسى)- 

 593ظاهر (ملك)- 

 156ظل الشيطان، محمد بن عمر بن سعد بن ابى وقاص- 

 396ظهير الدوله، ابو المظفر ابراهيم بن مسعود بن محمود غزنوى- 

 326ظهير الدين ابى بكر العطار- 

 316ظهير الدين ابو شجاع محمد بن الحسين، مؤيد الدوله، صفى امير المؤمنين- 

، 401ظهير الدين بن سيد نصير الدين بن سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين المرعشى (سيد)- 
405 ،408 ،410 411 ،416 ،418 ،420 ،422 442 

 323ظهير الدين عيسى بن شيخ االسالم احمد (شيخ)- 

 559 558ظهير الدين فاريابى، طاهر بن محمد- 

 607ظهير الملك، عبد الّله سنجرى- 

 ع 

 157، 125عابد اللّه بن عبد اللّه الخوالنى، ابو ادريس- 

 159 130عاتكه بنت يزيد بن معاويه- 



 595 تا 593 تا 589، 587عادل (ملك)، ابو بكر سيف الدين محمد بن نجم الدين ايوب- 

 597، 596، 594عادل (ملك) بن ملك كامل محمد بن ملك عادل- 

 584 ح- 583عادل (- عبد اللّه) بن يعقوب- 

 173عاصم- 

 230عاصم- 

 282عاصم االصفهانى- 

 192عاصم بن ابى النجود االزدى- 

 438عاصم بن حسنويه- 

 183عاصم بن عبد اللّه الهاللى- 

 191عاصم بن عمر- 

 753، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 110عاصمى- 

 552عاصى (نهر)- 

 586، 585، 553 460، 459عاضد (خليفه اسماعيلى)- 

 438عالم- 

 95عالم (- امام على النقى)- 

 178عالم (غالم سعيد بن عبد الملك)- 



 98عاليه بنت امام على النقى- 

 246 236عاليه بنت هارون الرشيد- 

 177عامر بن ابى موسى االشعرى- 

 201عامر بن اسماعيل- 

 177عامر بن سعد بن ابى وقاص- 

 176، 6عامر بن شرجيل الشعبى الكوفى، ابو عمرو- 

 183عامر بن صعصعه- 

 198، 196عامر بن ضباره- 

 132عامر بن مسعود بن امية بن خلف جمحى- 

 215، 172عامر بن وائلة الكنانى الليثى، ابو الطفيل- 

 175- 164عايشه بنت طلحة بن عبيد الّله التميميه- 

 159عايشه بنت عبد الملك بن مروان- 

 91عايشه بنت على بن موسى الرضا- 

 98عايشه بنت على النقى (امام)- 

 81عايشه بنت موسى بن جعفر- 

 159عايشه بنت موسى بن طلحة بن عبيد الّله- 

 159عايشه مخزوميه- 



  ح 242عايشه بنت يحيى بن خالد- 

 330، 122، 31 30، 18، 16، 14عايشه (صديقه)- 

 218عباد بن منصور- 

 459عباس بن تميم- 

 76، 75عباس بن جعفر صادق- 

 289، 288عباس بن حسين- 

 428عباس بن الحين، ابو الفضل- 

 587عباس بن سالر- 

 335، 328، 299، 286 264، 208، 204، 182 14، 10، 9، 6عباس بن عبد المطلب- 

 54 52 تا 49، 34عباس بن على بن ابيطالب- 

 286، 285عباس بن عمر القهرى- 

 266 265، 87عباس بن مأمون خليفه- 

 80عباس بن محمد- 

 228عباس بن محمد االمام- 

 248عباس بن موسى بن عيسى، 

 200، 199، 178 174، 167عباس بن وليد بن عبد الملك- 

 228عباس بن هادى عباسى- 



 524 تا 522عباس (حاكم رى)- 

 231عباس (عم سليمان بن ابى جعفر)- 

 246عباسه بنت سليمان بن منصور- 

 239 تا 237عباسه (خواهر هارون الرشيد)- 

، 274 254، 211، 208، 202، 200 194، 193، 189، 111، 93 88، 87، 79، 32، 7، 2عباسيان- 
327 ،338 ،340 

 754، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

406 ،452 ،546 ،549 ،598 603 

 549، 522 492، 485، 453، 452، 303 269، 264، 255، 233عباسيه- 

 597عباسيه (منزل)- 

 291عبدان، ابو محمد عبد اللّه بن احمد- 

 430عبد الجبار- 

 607عبد الجبار گيالنى، شمس الملك- 

  ح 630عبد الجليل، رشيد الدين وطواط- 

 578عبد الحق بن ابراهيم- 

 173عبد المحمد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب- 

 399، 398، 397عبد الحميد بن احمد بن محمد بن عبد الصمد- 



 190عبد الحميد بن يحيى- 

 174عبد الحميد (والى كوفه)- 

 193عبد الرحمن (- ابو مسلم)- 

 96عبد الرحمن اصفهانى- 

 177عبد الرحمن الخزاعى، كثير عزه- 

 158عبد الرحمن الخوالنى- 

 172عبد الرحمن الزيدى البصرى- 

 568عبد الرحمن اموى- 

 229عبد الرحمن بن ابى الموالى المدنى- 

 124 120، 37عبد الرحمن بن ابى بكر صديق- 

 299عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادريس- 

 304عبد الرحمن بن احمد بن يونس المصرى ابو سعيد- 

 205عبد الرحمن بن بشر عجلى- 

 123عبد الرحمن بن ثقفى- 

 349عبد الرحمن بن جبلة انبارى- 

 33، 32عبد الرحمن بن حسن بن على- 

 569عبد الرحمن بن حكم بن هشام بن عبد الرحمن- 



 274عبد الرحمن بن حميد الكشى- 

 362عبد الرحمن خازن- 

 119عبد الرحمن بن خالد بن الوليد- 

 125، 123عبد الرحمن بن زياد- 

 119، 118 116عبد الرحمن بن سمرة بن جندب العنسى- 

 123عبد الرحمن بن صخر الدوسى، ابو هريره- 

 156عبد الرحمن بن طلحة بن عبد الّله بن خلف خزاعى- 

 156، 155عبد الرحمن بن عباس بن ربيعه بن حارث بن عبد المطلب- 

 221عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الكوفى، مسعودى- 

 154عبد الرحمن بن عبد اللّه بن مسعود الهذلى- 

 40- »1 «عبد الرحمن بن عبيد اللّه االرحى 

 150عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الشمس- 

 53، 34عبد الرحمن بن عقيل- 

 330عبد الرحمن بن على بن محمد بن على، ابو الفرج بن جوزى- 

 218عبد الرحمن بن عمرو االوزاعى، ابو عمرو- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران: االرمى:1(

 755، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 129عبد الرحمن بن عوف- 

 298، 297عبد الرحمن بن عيسى- 

 188عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابى بكر- 

 175عبد الرحمن بن كعب بن مالك االنصارى- 

 319عبد الرحمن بن محمد الداودى، ابو الحسن- 

 165، 158 156، 155، 154، 136 44، 32عبد الرحمن بن محمد بن اشعث- 

 569عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم ابن هشام- 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم بن هشام، الناصر لدين 
 569اللّه- 

 571عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، مرتضى- 

 393 392عبد الرحمن بن محمد غزنوى- 

 340عبد الرحمن بن مستعصم- 

 125عبد الرحمن بن معاويه- 

 567، 202عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان- 

 81عبد الرحمن بن موسى بن جعفر- 

 210 167عبد الرحمن بن وليد بن عبد الملك- 

 571عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، المستظهر بالّله- 



 163عبد الرحمن بن يزيد االنصارى- 

 130عبد الرحمن بن يزيد بن معاويه- 

 467عبد الرحمن خراسانى- 

 23عبد الرحمن (دير)- 

 132عبد الرحمن قريشى- 

 468عبد الرحمن قزوينى- 

 524 523عبد الرحمن (معاصر سنجر)- 

 570، 569عبد الرحمن، ناصر بن ابو عامر منصور المعافرى- 

 156عبد الرحمن هاشمى- 

 395، 393عبد الرزاق بن احمد بن حسن ميمندى- 

 438عبد الرزاق بن حسنويه- 

 396 395عبد الرشيد بن مسعود بن محمود غزنوى ابو منصور، مجد الدوله- 

 393، 392عبد الرحيم بن محمد غزنوى- 

 337عبد السالم بن عبد اللّه الجنيد، ابو البركات- 

 597عبد السالم، عز الدين- 

 316عبد السالم محمد القزوينى- 

 231 228عبد الصمد بن على بن عبد اللّه بن عباس- 



 123عبد الشمس، ابو هريره- 

 82، 75، 32عبد العزيز بن االخضر الجنابذى (حافظ)- 

 189 188عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك- 

 178، 168 167عبد العزيز بن وليد بن عبد الملك- 

 158 147، 146، 136عبد العزيز بن مروان- 
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 337عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى الشامى المصرى، زكى الدين- 

 320عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر االنصارى ابو الحسن- 

 313عبد الغافر بن عبد الرحمن الجرجانى- 

 309عبد الغنى بن سعيد المصرى، حافظ ابو محمد- 

 330عبد الغنى بن عبد الواحد القدسى، ابو محمد- 

  ح 626عبد القادر بداونى- 

 325عبد القادر جرجانى، محيى الدين ...- 

 325عبد القادر سهروردى، ضياء الدين، ابو النجيب (شيخ)- 

 102عبد الكريم الخثعمى- 

 305، 303عبد الكريم بن المطيع، ابو بكر، الطائع لّله- 

 332عبد الكريم بن محمد الرافعى، امام الدين ابو القاسم- 



 325عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى، تاج االسالم، حافظ ابو بكر- 

 - (و رجوع به ابو جعفر ...213عبد اللّه، ابو جعفر منصور دوانيقى- 

 شود).

 545عبد اللّه، ابو محمد- 

 32عبد الّله اصغر بن حسن بن على- 

 130عبد الّله اصغر بن يزيد بن معاويه- 

 32عبد الّله اكبر بن حسن بن على- 

 130عبد الّله اكبر بن يزيد بن معاويه- 

 295عبد الّله بن اسماعيل، ابو محمد- 

 467عبد اللّه اصفهانى (قاضى)- 

 138عبد اللّه الحطمى- 

 313عبد اللّه، المقتدى باللّه، ابو القاسم- 

 580، 579، 577عبد اللّه الونشريسى- 

 315 314، 309عبد الّله انصارى، ابو اسماعيل ولد ابو منصور محمد (خواجه)- 

 266عبد اللّه (برادر بابك خرم دين)- 

 218عبد الّله بن اياض- 

 215 206، 162عبد اللّه بن ابى اوفى- 



 206عبد الّله بن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم االنصارى المدنى- 

 294عبد اللّه بن ابى داود السجستانى- 

 141عبد اللّه بن ابى سلول- 

 127عبد اللّه بن ابى عمرو المخزومى- 

 332عبد اللّه بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى، موفق- 

 291عبد اللّه بن احمد بن موسى االهوازى، ابو محمد، عبدان- 

 75عبد اللّه بن االفطح- 

 331عبد الّله بن الحسين العسكرى- 

 166عبد الّله بن الشخير العامرى البصرى- 

 230عبد الّله بن المبارك الحنظلى المروزى، ابو عبد الرحمن- 

 335عبد الّله بن المستنصر بالّله، المستعصم بالّله ابو احمد- 

 130عبد اللّه بن اوس الغسانى- 

 127عبد اللّه بن ايوب الخوالنى اليمنى، ابو مسلم- 

 757، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 183عبد الّله بريدة االسلمى، ابو سهل- 

 162، 160عبد الّله بن بشر المازنى- 

 88عبد الّله بن بشير- 



 160عبد اللّه بن ثعلبة العدوى- 

 151عبد الّله بن جارود- 

 148عبد الّله بن حازم- 

 77، 75عبد الّله بن جعفر الصادق- 

 157، 34عبد الّله بن جعفر طيار جواد- 

 162عبد الّله بن حارث بن جزاء، 

 159عبد الّله بن حارث بن زبيدى- 

 158، 132عبد الّله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب الهاشمى- 

 181عبد الّله بن حجاب- 

 212، 200عبد الّله بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 54، 53 33عبد الّله بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 598عبد الّله بن حسن بن عبد الّله بن عباس بن على بن ابيطالب- 

 61، 55 34عبد الّله بن حسين بن على بن ابيطالب- 

 546عبد اللّه بن حمدان، ابو الهيجاء- 

 140عبد الّله بن حمزة العنوى- 

 24عبد الّله بن حنظل- 

 129، 128، 127 126عبد الّله بن حنظلة، غسيل المالئكه- 



 75، 70، 67، 35عبد الّله بن خشاب- 

 129عبد اللّه بن ربيعه- 

، 141 138 تا 136، 134، 132 تا 129، 127، 126، 124 119، 39 تا 37عبد الّله بن زبير، ابو حبيب- 
 214، 183 144، 150 تا 147، 142

 68عبد الّله بن زين العابدين- 

 450عبد الّله بن سالم بصرى- 

 134عبد الّله بن سعد بن نفيل االزدى- 

 407عبد اللّه بن سعيد- 

 117عبد الّله بن سالم- 

 40عبد اللّه بن سلع همدانى- 

 284، 283عبد الّله بن سليمان- 

 167عبد الّله بن سهل- 

 443عبد الّله بن سينا (پدر ابو على سينا)- 

 222عبد اللّه بن شبرة القرشى العامرى المدنى، ابو بكر- 

 139عبد اللّه بن شريح الهمدانى- 

 150عبد الّله بن صفوان بن امية الجمحى- 

 199 179عبد الّله بن طاوس اليمانى النحوى- 



 344، 342، 267 266، 262عبد الّله بن طاهر بن حسين- 

 24عبد الّله بن ظبيان- 

 183، 124 118، 116، 24عبد الّله بن عامر بن گريز العبشمى، ابو عبد الرحمن- 

 205عبد الّله بن عباس بن ابى ربيعة المخزومى- 

، 145، 119، 117، 104 103، 36، 32، 31، 23، 14، 12 10عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب- 
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182 ،183 ،188 ،192 ،193 205 ،235 

 568عبد اللّه بن عبد الرحمن- 

 156عبد اللّه بن عبد الرحمن القرشى- 

 183عبد اللّه بن عبد اللّه بن ابى مليكة التيمى، 

 178عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر- 

 258عبد اللّه بن عبد المطلب- 

 161 159، 155عبد اللّه بن عبد الملك مروان- 

 59عبد الّله بن عفيف ازدى- 

 34عبد الّله بن عقيل- 

 209 144، 34عبد اللّه بن على المرتضى- 



 301عبد اللّه بن على المكتفى، ابو القاسم، المستكفى باللّه- امام الحق- 

 208، 205، 202 201عبد اللّه بن على بن عبد اللّه بن عباس- 

، 151 138، 137، 127، 126 124، 120، 119، 111، 102 62، 37، 18عبد الّله بن عمر بن خطاب- 
163 ،183 ،191 ،405 

 200، 199 190، 189عبد الّله بن عمر بن عبد العزيز- 

 229عبد الّله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى، ابو عبد الرحمن- 

 135 117عبد الّله عمرو بن العاص السهمى- 

 38عبد الّله بن عمرو بن عثمان- 

 61عبد الّله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ابو الديباج- 

 156عبد اللّه بن فضاله، 

 312عبد الّله بن قائم عباسى، المقتدى بالّله- 

 309عبد الّله قادر عباسى، القائم بامر الّله، ابو جعفر- 

 118عبد اللّه بن قيس، ابو موسى اشعرى- 

 143عبد اللّه بن قيس الخوالنى، 

 143عبد الّله بن كامل- 

 184عبد الّله بن كثير- 

 229عبد اللّه بن لهيعة الحضرمى، ابو عبد الرحمن- 



 234عبد اللّه بن مالك خزاعى- 

 96عبد اللّه بن محمد- 

 293عبد الّله بن محمد الخاقانى، ابو القاسم- 

 250عبد اللّه بن محمد امين- 

 287عبد الّله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر صادق- 

 172 169عبد الّله بن محمد بن حنفيه، ابو هاشم- 

 180عبد الّله بن محمد بن سيرين- 

 218عبد الّله بن محمد بن عطيه- 

 288عبد اللّه بن محمد بن على البلخى- 

 70عبد الّله بن محمد بن على بن الحسين- 

 204، 200عبد اللّه بن محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس ابو العباس (- سفاح)- 

 299عبد الّله بن محمد نيشابورى، ابو مرتعش (شيخ)- 

 169عبد الّله بن محيريز الجمحى- 

 202عبد الّله بن مروان حمار- 

 169، 165، 158 112، 103، 7عبد اللّه بن مسعود- 

 53عبد الّله بن مسلم بن عقيل- 

 759، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 282عبد الّله بن مسلم بن قتيبة، ابو مسلم- 

 40عبد الّله بن مسمع بكرى- 

 140 139، 138عبد اللّه بن مطيع العدوى- 

 125عبد الّله بن معاويه- 

 197، 196، 191، 190عبد الّله بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر طيار- 

 289عبد اللّه بن معتز، المرتضى باللّه- 

 81عبد الّله بن موسى بن جعفر- 

 601عبد الّله بن مهنا االعرج بن حسين بن حمزة المهنا- 

 450 285عبد اللّه بن ميمون القداح- 

 135، 134عبد اللّه بن وال التميمى- 

 408، 407 405عبد اللّه بن وندا اميد، اسپهبد- 

 252عبد الّله بن وهب الفهرى المالكى المصرى- 

 228عبد الّله بن هادى عباسى- 

 252، 248، 246، 232 230، 228عبد اللّه بن هارون، مأمون- 

 279عبد الّله بن يحيى بن خاقان- 

 197عبد الّله بن يحيى (طالب الحق)- 

 130عبد الّله بن يزيد بن معاويه- 



 138 134، 132عبد الّله بن يزيد الحطمى- 

 584 ح- 583عبد الّله بن يعقوب، عادل، 

 344عبد الّله سنجرى- 

 607عبد الّله سنجرى، ظهير الملك- 

 194عبد اللّه طائى- 

 365عبد الّله عزيز- 

  و رجوع به يافعى شود584، 572عبد الّله يافعى (امام)- 

 458عبد المجيد بن المستنصر بالّله، الحافظ لدين الّله، ابو ميمون- 

 512عبد المجيد (كيا)، فخر الملك- 

 539عبد المسيح، فخر الدين- 

 285، 182 133، 9، 5عبد المطلب بن هاشم- 

 236عبد الملك- 

 263عبد الملك االصمعى اللغوى- 

 269عبد الملك الزيات بن ابان- 

 313عبد الملك بن ابى محمد بن ابى يعقوب بن عبد الّله بن يوسف الجوينى، ابو المعالى- 

 438عبد الملك بن حسنويه- 

 232عبد الملك بن صالح عباسى- 



 237 236عبد الملك بن صالح هاشمى- 

 215عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح القرشى المالكى، ابو الوليد- 

 179عبد الملك بن عمر- 

 148عبد الملك بن عمير- 

 197عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى- 

، 65، 64عبد الملك بن مروان بن حكم، ابو الوليد الموفق المر اللّه، رشح الحجارة، ابو الذباب- 
 160 تا 158، 155، 153 تا 145، 140، 137 تا 134 128، 125
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162 ،163 ،164 ،170 175 ،176 ،177 ،182 ،202 232 

 174عبد الملك بن مهلب- 

 370 369عبد الملك بن نوح بن منصور- 

 371 362عبد الملك بن نوح بن نصر، ابو الفوارس امير سديد، امير مؤيد- 

 265عبد الملك بن هاشم النحوى- 

 468عبد الملك رازى- 

 161عبد الملك (- طويس)- 

 464عبد الملك عطاش- 

  ح 570، 569عبد الملك مظفر بن ابو عامر، منصور المعافرى- 



 580 577 تا 575، 574عبد المؤمن بن على القيسى الكوفى- 

 588عبد النبى- 

  ح 583عبد الواحد بن ادريس (- رشيد)- 

 202 197عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك- 

 317عبد الواحد بن مسلم (امير)- 

 584، 583عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن- 

  ح 583عبد الواحد (- مستنصر)- 

 286عبد الواحد هاشمى- 

 519عبد الواسع جبلى- 

 153عبدربة الكبير- 

 231، 132، 115عبد مناف بن قصى- 

 263عبدوس- 

 258عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف- 

 117عبيد- 

 154عبيد اللّه بن ابى بكرة- 

 137عبيد اللّه بن اسلم- 

 140، 47عبيد الّله بن حر الجعفى- 



 97عبيد الّله بن خاقان- 

، 132، 131 126، 125، 122 تا 120 59، 58، 57، 50، 49، 47 46، 45، 43 تا 41عبيد الّله بن زياد- 
 142 تا 140 137، 135، 134

 148عبيد الّله بن زياد بن ظبيان- 

 68عبيد الّله بن زين العابدين- 

 23عبيد اللّه بن عباس- 

 169عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الهذلى- 

 178عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر- 

 214عبيد الّله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ابو عثمان- 

 121عبيد الّله بن عمرو بن غيالن- 

 202عبيد الّله بن مروان حمار- 

 150عبيد اللّه بن مطيع العدوى- 

 81عبيد الّله بن موسى بن جعفر- 

  و رجوع به عبيدة بن قيس شود18عبيدة سلمانى- 

 244عبيدة بن الحميد الكوفى- 

 149عبيدة بن قيس المرادى السلمانى- 

 153عتاب بن ورقاء الرياحى- 



 241 238عتابه (مادر جعفر برمكى)- 

 761، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 160عتبة بن عبيد السلمى- 

 167عتبة بن وليد بن عبد الملك- 

 130عتبة بن يزيد بن معاويه- 

 364، 164عتبى، ابو الحسين- 

 490عتيق بن محمد الهروى سورآبادى، ابو بكر- 

 560عتيق (مسجد)- 

 551عتيقه (مدرسه)- 

 193عثمان (- ابو مسلم)- 

 161عثمان بن حسان- 

 191عثمان بن خبيرى- 

 41عثمان بن زياد- 

 152عثمان بن سعيد بن شرحبيل كندى- 

 337عثمان بن صالح، ابو عمرو- 

 592، 591عثمان بن صالح الدين يوسف، ملك عزيز، ابو الفتح- 

 116عثمان بن طلحة العبدرى الجمحى- 



، 163 161، 153، 138، 132، 129 124، 116، 115، 111 12، 10عثمان بن عفان (ذو النورين)- 
166 ،180 ،186 214 ،215 ،246 ،314 592 

 337عثمان بن عمر بن الحاجب، ابو عمرو- 

 128عثمان بن محمد بن ابى سفيان- 

 270عثمان بن محمد بن ابى شيبه- 

 521عثمان بن نظام الملك، شمس الدين- 

 209، 198عثمان بن نهيك- 

 130عثمان بن يزيد بن معاويه- 

 101عثمان بن يعقوب الجونى الخراسانى- 

 644 643عثمان سلطان، سلطان السالطين- 

 292عثمان مكى، ابو عمرو- 

 246عثمانيه- 

 593عجايب االسفار و غرايب االخبار- 

 600عجالن بن اسد الدين رمسه- 

 266عجيف بن عقبه- 

 23عدن- 

 585عدنان- 



 174عدى بن ارطاة- 

 16عدى بن ثابت- 

 145، 144عدى بن حاتم- 

 152عدى بن عدى الكندى- 

 158عذره (قبيله)- 

 47عذيب- 

، 381، 375، 367، 365، 361، 355، 311، 281، 252، 216، 198- 196، 151، 148عراق (عجم)- 
، 464، 456، 447 تا 445، 439، 434، 429، 424، 422، 418، 417، 402، 392، 391، 385، 384
، 536 تا 533 تا 531، 525، 521، 520، 516، 514 تا 512، 509، 508، 507، 502، 491، 469، 465
، 651 تا 649، 646، 642، 640، 639، 638، 637، 618، 616، 508، 561، 560، 558، 557، 539
  (عرب)663 تا 660، 656، 655، 653
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 تا 146، 141، 140، 138 136، 132، 124، 116، 109، 88، 86، 79، 52 46، 45، 37، 36، 24، 23
149 153 ،155 ،156 ،166 ،167 168 ،172 ،175 ،178 ،179 184 ،189 ،192 ،198 ،206 222 ،
، 423، 336 317، 309، 306، 288 280، 278، 264، 262 255 تا 253، 251، 249 248، 243، 232
428 ،432 435 ،485 ،487 ،508 541 ،600 

 642، 522، 508 482، 438، 324، 282 279، 253، 215، 196 191، 166، 164، 136عراقين- 

 309 (كتاب)- 331عرايس (تفسير)- 

 532، 123عربستان- 



 646 600، 124، 84، 66عرفات- 

 164عروة بن الزبير، ابو محمد- 

 51، 40عروة بن قيس- 

 151عرياض بن ساريه- 

 75عريض (منزل)- 

 548، 544، 433، 432، 428 427، 424، 306، 305، 303عز الدوله بختيار بن معز الدوله ديلمى- 

 492عز الدوله محمود بن نصر بن صالح الكالبى- 

 573عز الدين ابن االثير (حافظ)- 

 516و رجوع به عز الدين على ... شود عز الدين اصفهانى- 

 623عز الدين بلبن بزرگ، الغ خان- 

 598، 597عز الدين تركان، ملك معز- 

 612عز الدين حسين خرميل- 

 619عز الدين ساالر- (ملك)- 

 14عز الدين عبد الرزاق بن رزق اللّه المحدث الحنبلى الموصلى- 

 597عز الدين عبد السالم- 

 593، 592، 334عز الدين على بن محمد الجزرى، ابو الحسن، ابن اثير- 

 661عز الدين قزوينى- 



 540عز الدين قليچ ارسالن بن ركن الدين سليمان بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 539عز الدين قليچ ارسالن بن مسعود بن قليچ ارسالن- 

 530، 529عز الدين قيماز- 

 533عز الدين كاشى- 

 619، 617عز الدين كبير خانى (ملك)- 

 540عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو- 

 555، 554عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود- 

 556عز الدين مسعود بن نور الدين ارسالنشاه، الملك القاهر- 

 627عز الملك بن تاج الدين ابو الفضل- 

 525عز الملك مجد الدين البروجردى- 

 436عز الملوك، ابو كاليجار مرزبان بن سلطان الدوله- 

 177عزة بنت جميل بن حفص الغفار- 

 527، 482، 476، 167عزرائيل- 
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 593 تا 591عزيز (ملك)، ابو الفتح عثمان بن صالح- الدين يوسف- 

 595، 593عزيز (ملك) بن ملك ظاهر- 



 617، 516عزيز مصر- 

 453عزيز، نزار- 

 246عزيزه بنت طريف- 

 389، 388عسجدى- 

 590 تا 588، 459، 457، 304عسالن- 

 271عسكر، ابو تراب على بن حصين نخشبى- 

 106، 98 95عسكرى، حسن بن على النقى (امام)- 

، 429 تا 427، 425، 424، 363 309، 306، 305عضد الدوله، فنا خسرو، ركن الدوله، ابو شجاع، 
431 ،432 ،438 ،453 544 ،548 

 324عضد الدين، استاد الدار- 

 487عضد الدين، الب ارسالن- 

 326عضد الدين رئيس الرؤسا- 

 12عطاء- 

 182عطاء بن ابى رباح- 

 206عطاء بن سائب الكوفى الثقفى- 

 165عطاء بن مجاهد- 

 229عطاء بن مليكه- 



 176عطاء بن يسار- 

 110عطار- 

 382، 334، 333عطار، فريد الدين نيشابورى (شيخ)- 

 504عطاش، أحمد بن عبد الملك- 

 109، 108عطوة- 

 180عطية- 

 181عطية بن سعد الكوفى العوفى- 

 601عطية بن منصور بن محمد بن عطيه- 

 600عطية بن نجم الدين محمد بن ابو سعيد، حسن بن على بن قتادة- 

 98عفان- 

 154عقبة (اهل)- 

 123عقبة بن عامر الجهنى- 

 117عقبة بن نافع- 

 130عقبة بن يزيد بن معاويه- 

 294عقرقوف- 

 10عقيق كندى- 

 10عقيق (مهراس)- 



 119، 47عقيق (منزل)- 

 53، 46، 34عقيل- 

 81عقيل بن موسى بن جعفر- 

 175 و (- عايشه بنت طلحه)- 75، 61عقيله قريش (- فاطمه بنت الحسين ع)- 

 588عكا- 

 331عكبرى، ابو البقاء عبد اللّه بن الحسين- 

 235، 218 177عكرمه (غالم عبد اللّه بن عباس)- 

 593، 590عكه- 

 567 564عالء الدوله يزدى (اتابك)- 

 101عالء الدوله احمد بن محمد السمنانى (شيخ)- 

 660عالء الدولة بن اتابك سام يزدى (اتابك)- 

 448 تا 446 392، 391عالء الدوله جعفر بن كاكويه- 

 764، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 420عالء الدوله حسن بن رستم بن على بن عالء الدولة بن رستم- 

 420، 419عالء الدوله على بن حسام الدوله شهريار- 

 97عالء الدوله مسعود بن ابراهيم غزنوى- 

 637، 535عالء الدين تكش بن ايل ارسالن خوارزمشاه- 



عالء الدين حسين بن حسن بن حسن (يا) عالء الدين حسن بن حسين بن حسن (يا) عالء الدين بن 
 604 تا 602 ح- 523، 510، 509، 400، 399حسين جهانسوز- 

 620 619عالء الدين شيرخانى (ملك)- 

 540عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو- 

 540عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو- 

 477، 476، 475عالء الدين محمد بن جالل الدين حسن نو مسلمان- 

 610عالء الدين محمد بن بهاء الدين سام- 

 655عالء الدين محمد (حاكم اسماعيليه الموت)- 

 642عالء الدين محمد خوارزمشاه- 

 616عالء الدين مروان خلج- 

 422عالء الدين مسعود شاه بن ركن الدين فيروز شاه- 

 646 328، 327عالء الملك ترمذى (سيد)- 

 448عالئى (كتاب)- 

 653عالمه كرمانى- 

 133علقمة بن صفوان بن امية كنانى- 

 370علمدار- 

 505علوى مدنى- 



 465علوى مهدى (حاكم الموت)- 

 61، 55على اصغر بن حسين بن على- 

 68على (- افطس)- 

 61 54، 52على اكبر بن حسين بن على- 

 520على الثيمرى، كمال الدين- 

 621على الموسوى، صدر الملك- 

 ، رجوع به على بن محمد ... شود.96، 95على النقى (امام)- 

 99على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر- 

 547على بن ابو الهيجاء، سيف الدوله- 

 73على بن ابى حمزه- 

، 84، 79 72، 64، 63، 40، 35 تا 32، 27، 25، 22، 20 تا 7 6، 3على بن ابيطالب (على المرتضى)- 
 151، 149، 145، 138 127، 125، 123 تا 121، 119 تا 117، 115، 111، 105 تا 103، 95، 85

157 ،159 ،161 ،163 ،169 171 ،177 ،181 ،182 186 ،200 ،201 ،208 ،215 229 ،283 ،307 ،
330 ،406 408 ،452 ،473 ،592 

 110على بن احمد- 

 312على بن احمد بن حزم الظاهرى، القرطبى، ابو محمد- 

  ح 583على بن ادريس، معتضد- 

 على بن اسحاق الطوسى (- نظام الملك)
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 624على بن التمش، جالل الدين- 

 455على بن الحاكم بامر الّله، الظاهر لدين الّله ابو اسحاق- 

 101على بن الحسن البغدادى- 

 327على بن الحسن بن هبة الّله بن عساكر، ابو القاسم- 

على بن الحسين (- سيد العابدين، زين العابدين، زكى، امين، سجاد، ذو الثغنات، ابو محمد، ابو 
 131، 128، 104 71، 69، 66 تا 61، 59، 57 34، 7الحسن ابو القاسم، ابو بكر- 

 310على بن الحسين، ابو القاسم، سيد مرتضى- 

 332على بن الناصر لدين اللّه- 

 425على بن الياس، محمد- 

 296على بن بليق حاجب- 

 423 422على بن بويه، عماد الدوله- 

 310على بن جعفر، ابو الحسن خرقانى- 

 76، 75على بن جعفر الصادق- 

 52على بن حر- 

 281على بن حرب الطائى الموصلى- 



 420، 419على بن حسام الدوله شهريار، عالء الدوله- 

 415، 414على بن حسين كاكى، 

 272على بن حصين نخشبى، ابو تراب- 

 243على بن حمزة االسدى الكوفى الكسائى، ابو الحسن- 

 571على بن حمود- 

 358على بن حمويه- 

 195على بن خديع كرمانى- 

 311على بن خلف بن بطال القرطبى، ابو الحسن- 

 543على بن دبيس بن صدقه- 

 521على بن رجاء شرف الدين- 

 429على بن ركن الدوله، ابو الحسن فخر الدوله- 

 652على بن سعد الدين مسعود ابهرى، صدر الدين- 

 290على بن سعيد العسكرى- 

 304على بن سهل فوشنجى، شيخ ابو الحسن- 

 592على بن صالح الدين يوسف، ملك افضل نور الدين على- 

 88على بن طاوس، سيد رضى الدين- 

 321، 318على بن طراد زينبى، ابو القاسم، نقيب النقباء، شرف الدين- 



 344على بن طلحة بن طاهر- 

 337على بن عبد اللّه الشاذلى، ابو الحسن- 

 163على بن عبد الّله بن حارث بن امية بن عبد الشمس- 

 327على بن عبد الّله بن خلف بن نعمة االندلسى ابو الحسن- 

 193 182، 177، 14على بن عبد اللّه بن العباس، ابو الحسن، ابو محمد- 

 593، 59على بن ملك عزيز بن صالح الدين يوسف (- منصور)- 

 308على بن عمر الدار قطنى، ابو الحسن- 

 766، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 425على بن عميد، ابو الفضل، ابو الفتح- 

 295، 294 29، 290على بن عيسى (وزير مقتدر)- 

 302على بن عيسى بن داود الجراح البغدادى- 

 249 تا 244، 230على بن عيسى بن ماهان- 

 317على بن فخر الدوله، مجير الدوله، ابو القاسم- 

 243على بن فضيل بن عياض- 

 345على بن ليث صفار- 

 584على بن مأمون، ابو الحسن سعيد، معتضد- 

 444على بن مأمون بن محمد، خوارزمشاه- 



 334على بن محمد الجزرى، ابو الحسن عز الدين ابن اثير- 

على بن محمد التقى بن على الرضا، على النقى على الهادى، ابو الحسن ثالث هادى، متوكل، فتاح، 
 111، 110، 104 98، 97، 95، 86مرتضى، عالم، فقيه امين، طيب- 

 101على بن محمد (سفير)- 

 110على بن محمد (وكيل)- 

 278على بن محمد بن احمد العلوى، صاحب الزنج- 

 110على بن محمد بن اسحاق- 

 70على بن محمد بن على بن حسين (ع)- 

  ح 480على بن محمد صادق الحسينى- 

 541على بن مزيد االسدى، سيف الدوله ابو الحسن- 

 395على بن مسعود غزنوى، بهاء الدوله- 

 286على بن معتضد، المكتفى باللّه، ابو محمد- 

 285على بن معلى- 

 تا 87، 84 تا 81، 77، 71على بن موسى الرضا، ابو الحسن، رضا رضى، صابر، وفى، مرتضى (امام)- 
89 92 ،95 ،104 ،246 ،252 254 ،255 ،256 ،489 

 544على بن نصر، ابو الحسن- 

 413على بن وهسودان- 

 246على بن هارون الرشيد- 



 309على بن هالل بن ايوب، ابو الحسن- 

 223على بن يعقوب بن داود- 

 213على بن يقطين- 

 578، 574على بن يوسف بن تاشفين، ابو الحسن- 

 450على بغدادى، ابو طالب- 

 460على (پدر حسن صباح)- 

 576، 575على (پدر عبد المؤمن القيسى)- 

 391على تكين، 

 625، 610 609على، جالل الدين بن بهاء الدين سام- 

 603، 515، 510على چترى (امير)- 

 663، 662على حاجب- 

 609على، حسام الدين بن فخر الدين مسعود- 

 393، 391 390، 387على خويشاوند (امير)- 

 على ذكره السالم، القاهر بقوة اللّه، حسن 

 767، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 473 تا 471بن محمد بن بزرگ اميد (يا) حسن بن المهدى بن الهادى بن نزار بن مستنصر- 

 618على، رشيد الدين- 



 406على رويانى (خواجه)- 

  رجوع به على بن طراد زينبى شود321على زينبى- 

 359على (سپهساالر نصر بن احمد)- 

 520على (سردار لشكر محمود سلجوقى)- 

 470على (كشنده آقسنقر حاكم مراغه)- 

 640، 609، 608 606عليشاه، تاج الدين بن تكش خان- 

 538على، شرف الدين (والى حلب)- 

 664على، شرف الملك فخر الدين الجندى- 

 516، 515على، شمس الدين بن معز الدين محمود- 

 641على، صدر الدين على بن نظام الملك سعد الدين مسعود بن على ابهرى- 

  رجوع به ابن اثير شود593، 592على، عز الدين ابن اثير- 

 68عليه بنت زين العابدين- 

 81عليه بنت موسى بن جعفر- 

 544، 440، 435 427 تا 422عماد الدوله، على بن بويه- 

 524عماد الدين ابو البركات- 

 624عماد الدين ريحان- 

 585، 551، 543عماد الدين زنگى بن آقسنقر (اتابك شهيد)- 



 555، 554، 321عماد الدين زنگى بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنگى- 

 556عماد الدين زنگى بن نور الدين ارسالنشاه، الملك المنصور- 

 323عماد الدين عبد الرحيم بن شيخ االسالم احمد- 

 625، 624عماد الدين ريحان- 

 651، 650عماد الملك ساوجى- 

 641عماد زوزنى- 

 436عماد الدين الّله، ابو كاليجار مرزبان- 

 156عمارة بن تميم- 

 235، 234عمارة بن حمزة- 

 41عمارة بن عقبة بن ابى معيط- 

 142عمارة بن عمير- 

 137عمارة بن وليد بن عقبة- 

 166عمار يا (عمار بن ياسر)- 

 665، 566 306 (درياى ...)- 189، 187عمان- 

 547عمدة الدوله، ابو التغلب بن ناصر الدوله حمدانى، غضنفر- 

 120عمران بن حصين- 

 143عمران بن خالد- 



 544، 534عمران بن شاهين السلمى- 

 144عمر االكبر بن على المرتضى- 

 110عمر االهوازى- 

 584 ح، 583عمر بن ابراهيم بن يوسف، ابو حفص، مرتضى- 

 30عمر بن اسحاق- 

 334، 33 32عمر بن حسن بن على، ابو الخطاب- 

 61، 54عمر بن حسين بن على- 

 218عمر بن حفص االزدى- 

 115، 62، 18عمر بن خطاب (فاروق)- 

 768، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 405، 286، 180، 163 تا 161، 157، 148، 138 137، 130، 119، 117، 116

 200، 68عمر بن زين العابدين (عمر بن على بن الحسين)- 

 143، 141، 138، 134 122، 60، 56، 53 تا 48، 46 تا 44عمر بن سعد بن ابى وقاص- 

 515عمر بن سهالن الساوجى (قاضى)- 

 225عمر بن عبد العزيز بن عبد الّله بن عمر بن خطاب- 

، 167، 166، 161، 160 32عمر بن عبد العزيز بن مروان، ابو حفص، شدخ بنى اميه، المعتصم بالّله- 
 332 278، 202، 181، 180، 174 تا 169



 163، 162عمر بن عبد الّله بن ابى ربيعة المخزومى، ابو الخطاب- 

 288عمر بن عثمان مكى، ابو عبد الّله (شيخ)- 

 334عمر بن على الحموى، شرف الدين، ابن فارض- 

 34عمر بن على بن ابيطالب- 

 211عمر بن قيس الكندى السكونى- 

 293عمر بن محمد البخارى- 

 334عمر بن محمد السهروردى، شهاب الدين ابو حفص- 

 81عمر بن موسى بن جعفر- 

 156عمر بن موسى بن عبد الّله بن عباس بن اسود بن عوف- 

 167عمر بن وليد بن عبد الملك- 

 202عمر بن يزيد بن عبد الملك- 

 130عمر بن يزيد بن معاويه- 

 169عمرة بنت عبد الرحمن االنصاريه- 

 588عمر، تقى الدين ملك مظفر بن شاهنشاه بن نجم الدين ايوب- 

 461، 460عمر خيام نيشابورى (حكيم)- 

 470عمر دامغانى- 

 266عمر فرغانه- 



 406، 404عمرو بن العالء- 

 274عمرو بن بحر، جاحظ- 

 225عمرو بن تبع بن يونس- 

 143 51 تا 49، 40عمرو بن حجاج الزبيدى- 

 188 165عمرو بن دينار التيمى الصغانى- 

 54عمرو بن سعد ازدى- 

 147 تا 145عمرو بن سعيد االشدق- 

 132، 125، 58عمرو بن سعيد بن العاص- 

 183عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الّله بن عمرو بن العاص- 

 280عمرو بن شوار- 

 53عمرو بن صبيح صيداوى- 

 118 117، 26، 25عمر بن عاص السهمى- 

 212، 199عمرو بن عبيد المعتزلى- 

 222 129عمرو بن عثمان، سيبويه، ابو بشر- 

 174عمرو بن قبيصة بن مهلب- 

 406عمر كالته (قريه)- 

 410، 355، 354 351 تا 348، 345عمر بن ليث صفار- 



 268عمرو بن معد يكرب- 

 598، 597عمر بن ملك عادل بن كامل، ملك مغيث- 

 769، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 179عمرو بن ميسرة- 

 175عمرو بن هبيرة- 

 357، 356، 351عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن ليث صفار- 

 266، 264عموريه- 

 316عميد الدوله، محمد بن فخر الدوله- 

 562، 561عميد الدين، ابو نصر اسعد- 

 487، 486عميد الملك كندرى- 

 495عميد بلخى، ابن شاذان- 

 601عمير بن ابو فليته، قاسم بن حماد- 

 389، 388عنصرى- 

 334عوارف (كتاب)- 

 618، 616عوض، حسام الدين خلجى، سلطان غياث الدين- 

 322عون الدين هبيرة- 

 53، 34عون بن عبد الّله بن جعفر طيار- 



 180عون بن عبد الّله بن عتبة بن مسعود- 

 325عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة- 

 633عيار بيك- 

 156عياض شيبانى- 

 473، 427عبد القايم، 

 228عيسى آباد (قريه)- 

 601عيسى الحرون بن شنجة بن هاشم هواشمى- 

عيسى بن محمد بن حسن بن محمد بن موسى بن عبد الّله بن موسى بن عبد الّله بن حسن بن على 
 599بن ابيطالب- 

 459عيسى بن الظافر بالّله، ابو القاسم، الفائز بنصر الّله- 

 79عيسى بن جعفر بن منصور- 

 173عيسى بن طلحة بن عبيد اللّه التيمى- 

 161عيسى بن عبد اللّه (- طويس)- 

 222عيسى بن على بن عبد اللّه بن عباس- 

 244عيسى بن على بن عيسى ماهان- 

 215عيسى بن عمر الثقفى النحوى البصرى، ابو عمرو- 

 276عيسى بن فرخانشاه- 



 599عيسى بن فليته، قطب الدين- 

 201، 106 تا 103، 101، 100، 72، 23، 21عيسى بن مريم- 

 148، 147عيسى بن مصعب بن زبير- 

 219عيسى بن منصور دوانيقى- 

 221، 214 تا 212، 207عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الّله بن عباس- 

 76عيسى جلودى- 

 268عيسى حمامى- 

 594عيسى شرف الدين ملك معظم بن ملك عادل- 

 287عيسى، مدثر- 

 453عيسى نصرانى- 

 301عيسى (نهر)- 

 452عين الشمس- 

 516عين القضاة همدانى- 

 625، 624عين الملك بن نظام الملك، محمد بن ابو سعيد جندى- 

 138، 135 تا 133عين الورد- 

 450عيون التواريخ- 

 331عيون المسائل- 



 159عيينه بن عبد الملك بن مروان- 

 غ 

 151، 111غابه (غزوه)- 

 541غازان خان- 

 57غاضريه (قريه)- 

 256غالب بن اسود مسعودى- 

 770، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 649، 648غاير خان، نيالجق- 

 404غايشه كركيلى دز (غار)- 

 11غدير خم- 

 605، 604 379، 378، 367، 179غرجستان- 

 310غرر (كتاب)- 

 442غرر و سير الملوك (كتاب)- 

 145غرنوق (طائر)- 

 52غره (غالم حر)- 

 303غريب الحديث (كتاب)- 

 527، 510غز- 



 153غزاله- (زن شبيب)- 

 62غزاله (- شاه زنان)- 

 577، 498، 331، 319 317غزالى، ابو حامد زين الدين محمد بن محمد الطوسى حجة االسالم- 

 655، 627 484، 483، 398، 396 395، 394، 392، 371غزنويان- 

 603، 484 400، 396، 371، 352غزنويه- 

، 447، 445 434، 400 تا 395، 393 تا 379 377، 375 تا 373، 371 367، 366، 363، 331غزنين- 
، 650، 646 645، 643، 617، 612 تا 605، 603، 602، 513 512، 510، 508، 507 483، 482، 461
 658 تا 655

 579، 258غزه- 

 352، 343غسان بن عباد- 

 126غسيل المالئكة، حنظلة بن ابى عامر- 

 17غضباء- 

 547غضنفر- ابو التغلب- عمدة الدولة بن ناصر الدوله حمدانى- 

  ح 533غالمعلى آزاد بلكرامى (مير)- 

 614غلى منهچ- 

 250غندر، محمد بن محمد بن جعفر- 

 643، 635 634، 628، 612، 610 تا 601 537، 510، 509، 507، 400 399، 379، 378، 179غور- 

 596غور- 



 662 660، 653 ح، 652غورشاه، ركن الدين بن سلطان محمد خوارزمشاه- 

 161غورك- 

 643، 627، 400غوريان- 

 642، 609، 607، 60 605، 604، 400غياث الدين ابو الفتح محمد بن سام غورى شمس الدين- 
643 

  ح 626غياث الدين بلبن- 

 655، 654 ح، 652غياث الدين تترشاه بن محمد خوارزمشاه- 

 617غياث الدين (- حسام الدين عوض خلجى) (سلطان)- 

 540- 539غياث الدين كيخسرو بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 540غياث الدين كيخسرو بن عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو- 

 غياث الدين محمد بن سام- رجوع به غياث الدين ابو الفتح ... شود

 503غياث الدين محمد بن ملكشاه، ابو شجاع قسيم امير المؤمنين- 

 771، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 595غياث الدين محمد بن ملك ظاهر غازى بن صالح الدين يوسف (ملك)- 

 618غياث الدين محمد شاه بن التمش- 

 526غياث الدين محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه، قسيم امير المؤمنين- 

 608، 607غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد- 



 541 540غياث الدين مسعود بن كيكاوس- 

 522غياث الدين مسعود بن محمد بن ملكشاه قسيم امير المؤمنين- 

 ف 

 358فاتك- 

 130فاخته بنت ابى هاشم بن عتبة بن ربيعه- 

 303فاراب- 

، 305، 300 296، 285، 262، 253، 252 232، 196، 148، 136، 118 117، 110، 62، 25فارس- 
، 491 482، 476، 448، 438 تا 435، 433 تا 431، 428 425 تا 423، 250، 348 347، 310، 306
 660 654، 567 تا 560، 559، 537 525، 524، 522- 496

 117فارس رسول الّله، محمد بن سلمه- 

 365فارسى، عبد الرحمن- 

 166فارغه (مادر حجاج)- 

 163، 130 62فاروق اعظم (- عمر بن خطاب)- 

 10فاروق امت (- على بن ابيطالب)- 

 580فاس- 

 71فاضل (- جعفر صادق)- 

 325فاطمه بنت عبد اللّه الصومعى الزاهد، ام الخير- 

 31، 22، 9فاطمه بنت اسد بن هاشم- 



 75فاطمه بنت جعفر صادق- 

 68، 32فاطمه بنت حسن بن على بن ابيطالب ام الحسن- 

 75فاطمه بنت حسين بن على بن حسين- 

 171، 75، 61فاطمه بنت حسين بن على بن ابيطالب، سكينه، عقيله قريش، امينه (اميمه)- 

 68فاطمه بنت زين العابدين- 

 159فاطمه بنت عبد الملك مروان- 

 35، 33، 27، 26، 22، 21 11، 9، 7، 6فاطمه بنت محمد بن عبد الّله، فاطمه زهرا فاطمة البتول- 
37 ،38 ،55 ،56 ،58 ،60 72 ،93 ،103 ،426 ،452 

 219فاطمه بنت محمد (زوجه ابو جعفر منصور)- 

 95فاطمه بنت محمد التقى (امام)- 

 246فاطمه بنت هارون- 

 81فاطمة الصغرى بنت موسى بن جعفر- 

 81فاطمة الكبرى بنت موسى بن جعفر- 

 459فايز (خليفه فاطمى)- 

 386، 370 تا 368 367، 366، 365، 364فايق- 

 95فتاح (- امام على النقى)- 

 772، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 319فتاوى (كتاب)- 

 109فتح- 

 393فتح آباد- 

 339فتح الدين- 

 591فتح الدين اسماعيل بن سيف االسالم طغتكين ملك معز- 

 296، 272، 97فتح بن خاقان- 

 265فتح بن على الموصلى- 

 335فتوحات (كتاب)- 

 417فخر الدوله حسن- 

 441 433، 431 تا 429، 425 367، 365، 364فخر الدوله، ابو الحسن على بن ركن الدوله ديلمى- 

 419فخر الدوله رستم بن حسام الدوله قارن- 

 223فخر الدين ابو الحسن بن شيخ االسالم احمد- 

 486فخر الدين اسعد گرگانى- 

 509فخر الدين خالد هروى- 

  رجوع به فخر رازى شود609، 474 331، 258فخر الدين رازى (امام)- 

 530، 528فخر الدين طاهر كاشى- 

 514فخر الدين طغان بيك- 



 539فخر الدين عبد المسيح- 

 636 611فخر الدين عبد العزيز كوفى (قاضى)- 

 664فخر الدين على الجندى، شرف الملك- 

 534فخر الدين قتلغ- 

 541فخر الدين محمد المستوفى- 

 609، 606 605فخر الدين مسعود غورى، (ملك)- 

 439، 436، 435، 433فخر الملك، ابو غالب محمد بن على- 

 512، 506، 504، 502، 500 467فخر الملك مظفر بن نظام الملك- 

 436فخرى (كتاب)- 

 426، 171فدك- 

 244فراء- 

 339، 294، 287 198، 142، 66، 55، 49فرات- 

 607فراه- 

 628فراهى، ابو نصر- 

  ح 241فرج بعد الشدة- 

 406، 403فرخان بزرگ بن دابويه، ذو المناقب اسپهبد- 

 588فرخ شاه ايوبى- 



 256فرخ ديلمى- 

 396فرخ زاد بن مسعود بن محمود غزنوى- 

 388فرخى- 

 643فردوس (مطربه)- 

 389، 388، 368فردوسى ابو القاسم حسن بن على الطوسى- 

 180، 67، 66، 46فرزدق ابو فراس، ابو االخطل، همام بن غالب- 

 159، 105فرعون- 

 259فرعون ثانى (- وليد بن عبد الملك)- 

 449 352، 277، 276، 160فرغانه- 

 488، 226، 15فرقان- 

 773، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 597فرنج- 

 597 590، 588، 582، 581 568، 553 تا 549، 547 540، 487، 459، 457فرنگ- 

 582، 539فرنگستان- 

  ع 629فرهنگ لغات تركى- 

 382، 323فريد الدين عطار (شيخ)- 

 509فريد الدين كاتب- 



 601، 536فريدون- 

 417فريم- 

 25فسا- 

 452فسطاط- 

 116، 82، 67، 62 30، 28، 15، 11فصل الخطاب- 

 339فصوص الحكم- 

 255فضائل االنصار- 

 162 125- 120فضالة بن عبيد االنصارى- 

 397فضل الدين ازرقى- 

 330فضل اللّه الذقانى، ابو المكارم- 

 310فضل بن ابى الخير، شيخ ابو سعيد- 

 629فضل الّله خان- 

 386، 375، 373فضل بن احمد اسفراينى، ابو العباس- 

 318فضل بن المستظهر بالّله، ابو منصور المسترشد بالّله- 

 302فضل بن جعفر المقتدر، المطيع لّله، ابو القاسم- 

 295فضل بن جعفر بن محمد بن الفرات، ابو الفتح- 

 22فضل بن حسن الطبرسى- 



 437فضل بن حسن (- فضلويه)- 

 262، 260 تا 258، 250 247، 246، 228، 79فضل بن ربيع- 

 352، 257 تا 252، 248، 247 88 تا 86فضل بن سهل، ذو الرياستين- 

 229فضل بن صالح بن على بن عبد الّله بن عباس- 

 129، 128فضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الملك- 

 274، 264فضل بن مروان- 

 81فضل بن موسى بن جعفر- 

 242 تا 240، 237، 235، 234 229، 80، 79فضل بن يحيى برمكى- 

 110فضل بن يزيد- 

 559، 437فضلويه شبانكاره، فضل بن حسن- 

 243فضيل بن عياض، ابو على- 

 95فقيه (- امام على النقى)- 

 411فالس- 

 453، 201، 158، 131فلسطين- 

 442فلك المعالى، منوچهر بن قابوس- 

 599فليته بن قاسم بن محمد بن جعفر بن ابى هاشم- 

 262فم لصلح- 



 427فنا خسرو بن ركن الدوله، ابو شجاع عضد الدوله- 

 448فوايح (كتاب)- 

 606 375، 347، 344، 230فوشنج- 

 437فوالد ستون، ابو منصور بن ابو كاليجار- 

 423فيروزان (منزل)- 

 774، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 120فيروز الديلمى- 

 402فيروز بن نرسى بن جاماسب- 

 188فيروز بن يزدجرد بن شهريار- 

 619 618فيروز شاه، ركن الدين بن التمش- 

 654، 640 (قلعه)- 609 تا 607، 604، 602فيروزكوه- 

 423فيروزه (اسب)- 

 623، 385فيروزه (قصر)- 

 ق 

 540قاآن (- اباقا خان)- 

 142، 111، 106 103 تا 100، 72، 7قائم آل محمد (صاحب الزمان، قائم آل رسول)- 

 487، 486، 485 456، 451، 312 تا 310، 309قائم (قائم بامر الّله، خليفه عباسى)- 



 472قائم (- على ذكره السالم)- 

 445 تا 440، 435 429، 418، 365، 364، 363قابوس بن وشمگير، شمس المعالى- 

 442قابوس نامه- 

 434، 309، 307قادر عباسى- 

 538 288، 184، 77، 47، 46قادسيه- 

 419قارن بن حسام الدوله شهريار، نجم الدوله- 

 418، 417 408قارن بن شهريار بن قارن، اسپهبد- 

 417قارن (كوه)- 

 654، 652، 651قارون دژ- 

قاسم بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم بن عبد الّله بن الحسن بن حسن بن على بن 
 270ابيطالب- 

 110قاسم بن العالء- 

 54، 34 33، 32قاسم بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 601قاسم بن حماد، ابو فليته- 

 600قاسم بن عبد الّله بن الطاهر بن يحيى الساير، ابو احمد- 

 350، 287قاسم بن [سليمان بن ] عبيد الّله بن وهب (وزير مكتفى)- 

 319قاسم بن على بن محمد البصرى الحريرى، ابو محمد- 



 218قاسم بن محمد- 

 62، 27قاسم بن محمد بن ابى بكر- 

 179قاسم بن محمد بن ابى بكر التيمى- 

 599قاسم بن محمد بن جعفر بن ابى هاشم ...، ابو فليته- 

 219قاسم بن منصور دوانيقى- 

 110قاسم بن موسى- 

 81قاسم بن موسى بن جعفر- 

 601قاسم بن مهنا االعرج بن حسين بن حمزة المهنا- 

 247، 246، 32قاسم بن هارون الرشيد (قاسم مؤتن)- 

 599قاسم بن هاشم بن فليته- 

 330قاسم بن هبة الّله العساكر، ابو محمد- 

 335قاسيون (- صالحيه، جبل)- 

 281، 275، 266قاطول- 

 775، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 91قانع (- امام محمد تقى)- 

 448، 446، 393قانون مسعودى- 

 537، 491، 489، 461قاورد بن جغرى بيك بن ميكال بن سلجوق- 



 537قاورديان- 

 556قاهر، عز الدين مسعود بن ارسالنشاه- 

 302، 297، 296 295قاهر محمد بن معتضد، ابو منصور- 

 597، 594، 588، 587، 553 459، 457، 455 تا 452قاهره معزيه- 

 660 618، 612، 611قباچه، ناصر الدين- 

 401قباد بن فيروز- 

 651، 484، 393 377، 373، 270قبة االسالم بلخ- 

 278قبة المظالم- 

 662، 557قبچاق- 

 244قبرس- 

 175قبيصة بن مهلب- 

 558قپته خاتون بنت امير اينانج- 

قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن على بن مسلمة بن عبد 
 599الّله بن محمد بن عبد الّله بن محمد بن موسى الثانى- 

 639 558، 536، 535، 532، 531قتلغ اينانج بن اتابك محمد بن ايلدگز- 

 538قتلمش بن اسرائيل سلجوقى- 

 566قتلق تبكچى- 



 563قتلغ خان، اتابك ابو بكر- 

 620قتلغ خان، سيف الدين ايبك- 

 626، 625قتلق خان- 

 168، 161 160، 158، 152قتيبة بن مسلم الباهلى- 

 405، 122قثم بن عباس بن عبد المطلب- 

 198 194قحطبة بن شبيب (- هبط حق)- 

 172قحطبة بن مسيب- 

 378، 377قدر خان- 

 589، 587، 123قدس خليل- 

 197قديد (مزل)- 

، 268 263، 258، 252، 226، 225 218، 177، 176، 173، 165 160، 157، 119، 18، 13قرآن- 
287 ،293 ،309 ،315 334 ،447 ،454 ،461 ،480 488 ،611 ،632 ،664 

 623قرابيك تيمور خان- 

 359، 358قراتكين- 

 506قراتكين- 

 524قراتكين (مرغزار)- 

 559قراچه (اتابك)- 



 509، 507، 654، 645 تا 643، 635 تا 633، 631قراختاى- 

 525، 522قراسنقر (اتابك)- 

 450، 258، 229قرافه- 

 587قرافه صغرى (مدرسه)- 

 479- 338قراقرم- 

 588قراقوش (برادرزاده صالح الدين ايوبى)- 

 623قراقوش حاجب- 

 546قرامحمد- 

 776، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 422، 311، 306، 305، 295 293، 287، 286، 285قرامطة- 

 49قرة بن سفيان حنظلى- 

 166، 161قرة بن شريك- 

 572، 570 تا 568، 305قرطبه- 

 164قرع (قريه)- 

 548قرعويه (غالم سيف الدوله)- 

 295 191، 179، 147، 134قرقيسياء- 

 635، 634قرما- 



 306، 301، 298، 295 293، 290، 287 تا 283قرمطيان- 

 309، 271، 182، 175، 173 169، 164، 157، 121، 117 116، 66، 58، 7، 6، 5قريش- 

 250قريش دندانى- 

 8قريش (- نضر)- 

 558، 534 تا 532، 530قزل ارسالن بن ايلدگز- 

 467، 466قزل سارق- 

، 640 535، 531، 530، 476، 475 469، 466، 445، 422، 355 348، 332، 319، 110، 91قزوين- 
651 

 292، 222، 119قسطنطنيه- 

 256، 210قسطنطين- 

 263قشيره (- بذبذون)- 

 372، 371قصدار- 

 137، 24قصر ابيض- 

 623قصر سفيد باغ- 

 61قضاعيه- 

 597قطايا- 

 617، 616، 613، 611 610، 608، 607قطب الدين آبيك- 



  ح 652قطب الدين ازالغ شاه- 

 623 622، 620قطب الدين حسن (امير)- 

 332قطب الدين حيدر زاده (شيخ)- 

 625، 622قطب الدين (سيد)- 

 560قطب الدين طغرل بن سنقر (اتابك)- 

 599قطب الدين عيسى بن فليته- 

 326قطب الدين قيماز- 

 618قطب الدين محمد بن التمش- 

 619قطب الدين محمد بن ركن الدين فيروز شاه- 

 323قطب الدين محمد بن شيخ االسالم احمد- 

 629قطب الدين محمد بن نوشتكين- 

 555قطب الدين محمد بن عماد الدين زنگى بن مودود- 

 642قطب الدين محمد خوارزمشاه- 

 539قطب الدين ملكشاه بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 554، 552قطب الدين مودود بن اتابك عماد الدين زنگى- 

 153قطرى بن فجاءة- 

 287، 285، 56قطيف- 



 160قعقاع بن الجليل- 

 156قعقاع بن فيروز بن حصين- 

 567قلعه سفيد- 

 538قليچ ارسالن بن سليمان بن قتلمش- 

 777، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 539قليچ ارسالن بن مسعود بن قليچ ارسالن عز الدين- 

 540قليچ ارسالن بن ركن الدين سليمان عز الدين- 

 547، 461، 392، 232، 110قم- 

 513، 511، 510قماج (امير)- 

 605قماج- 

 16قنبر- 

 623، 605، 510، 393قندهار- 

 201، 191، 169قنسرين- 

 658، 657قنغلى- 

 658قنقرات- 

 624، 622، 382، 381قنوح- 

 317قواعد العقايد- 



 516قوام الدين ابو القاسم بن حسن الدركوتى- 

 530 524قوام الدين ابو القاسم درگزينى- 

 661قوام الدين بغدادى (قاضى)- 

 416قوام الدين (سيد)- 

 289قواريرى، سيد الطائفه، ابو القاسم، جنيد بغدادى- 

 661قوشتمور- 

 271، 232قومس- 

 409قومش- 

 540، 539، 538قونيه- 

 315، 302قهرمانه- 

، 479، 477 475، 473 تا 470، 466، 465 460، 427، 422، 376 375، 369، 362، 338قهستان- 
502 ،504 ،584 

 575، 451، 271قيروان- 

 588، 178قيساريه- 

 169قيس بن ابى حازم البجلى الكوفى- 

 143، 57قيس بن اشعث بن قيس (- قيس قطيفه)- 

 124، 25 24، 23قيس بن سعد بن عبادة االنصارى- 



 47، 46قيس بن مسهر- 

 143، 57قيس قطيفه (- قيس بن اشعث ...)- 

 112، 111قيس (قبيله)- 

 538، 493 492، 489، 488، 487 456، 266، 264، 222 188، 177، 176، 10قيصر- 

 539قيصر شاه (- معز الدين بن عز الدين قليچ ارسالن)- 

 539قيصريه- 

 530قيماز، عز الدين- 

 326قيماز، قطب الدين- 

 ك 

 658، 461، 232 165، 160، 156، 154، 118كابل- 

 252كابلستان- 

 452كاتب رومى (ابو الحسن جوهر بن عبد الّله خادم)- 

 566كازرون- 

 547، 232كاشان- 

 645، 370كاشغر- 

 83 تا 76كاظم، موسى بن جعفر- 

 454 452، 450كافور اخشيدى ابو المسك- 



 778، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 530كاك (قلعه)- 

 625، 482كالنجر (كالنجار) قلعه- 

 617، 615كامرود- 

 346، 157كامل التواريخ- 

 597 تا 593كامل، ابو المعالى محمد بن ملك عادل ناصر الدين، خليل امير المؤمنين (ملك)- 

 597 تا 166كامل (تاريخ)- 

 338كان گل- 

 620كبير خان- 

 262كتاب الحدود- 

 262كتاب اللغات- 

 262كتاب المصادر فى القرآن- 

 262كتاب المعانى- 

 262كتاب النوادر- 

 262كتاب الوقف فى االبتداء- 

  ح 583كتامه- 

 43كثير بن شهاب- 



 164كثير بن مطلب بن ابى وداعه- 

 177كثير عزه- 

 467كجش- 

 409، 407، 406كجور- 

 660كچ- 

 427، 181كر (آب)- 

، 137 134، 132، 127، 126، 66 62 تا 60، 58 تا 55، 53، 51 49، 48، 45، 37 تا 33، 19كربال- 
141 ،143 ،157 ،172 269 ،541 ،542 

 423، 362كرج- 

 491، 336كرخ- 

 551، 439، 438، 433كردستان- 

 102كرعه (قريه)- 

 598 تا 596، 594، 593، 589كرك- 

، 467 436، 435، 431، 425، 423 372، 363، 348، 347، 252 232، 198، 153، 136كرمان- 
 655، 654 628، 610، 566، 537، 491 489 ح، 486، 482، 471

 232كرمانشاهان- 

 195كرمانى (- خديع)- 

 530كره رود- 



 4كريم الدين خواجه حبيب الّله- 

 262، 246، 243كسائى، ابو الحسن على بن حمزة االسدى الكوفى- 

 449، 402 401 (انوشيروان)- 188، 10كسرى- 

 116كسرى عرب (- معاويه)- 

 220كش (شهر)- 

 322كشاف- 

 71، 70، 68، 62، 60، 57، 55 35، 34، 31، 29، 28، 26، 22 21، 19 تا 15، 13 تا 5كشف الغمه- 
 151، 126، 111 تا 105، 101، 99، 96، 92، 88، 86 84 تا 82، 80، 78، 77، 73

 626، 625كشلو خان بلبن- 

 624كشليخان (ملك)- 

 120كعب بن عجزة االنصارى، ابو محمد- 

 122كعب بن عمرو االنصارى البدرى، ابو بشر- 

 119كعب بن مالك السلمى االنصارى- 

 129، 121، 116، 102، 66، 9كعبه- 

 779، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

149 ،151 ،158 ،179 ،221 232 ،324 ،336 ،657 

 319كفاية (كتاب)- 



 367كالة (قلعه)- 

 407كالر- 

 407كالرستاق- 

 343كلثوم بن هدم- 

 381كل چند- 

 396كل سارق- 

 338كلوران- 

 166كليب (- حجاج)- 

 400، 225، 208كليله و دمنه (كتاب)- 

 494كمال الدولة، ابو الرضا، عارض- 

 397كمال الدوله، شيرزاد بن مسعود بن ابراهيم غزنوى- 

 530كمال الدين ابو شجاع زاكانى- 

 532كمال الدين ابو عمر االبهرى- 

 665، 536كمال الدين اسماعيل اصفهانى شاعر، خالق المعانى- 

 525، 524 642كمال الدين ثابت بن محمد القمى- 

 632كمال الدين (حاكم جند)- 

 520كمال الدين على الثميرى- 



 75، 70، 68 67، 18كمال الدين محمد بن طلحه (شيخ)- 

 524كمال الدين محمد خازن- 

 331كمال سجستانى، 

 158كميل بن زياد النخعى- 

 140كناسه- 

 5كنانة- 

  ح 486كندر- 

 112، 111، 44كنده (محله)- 

 626، 618كواليار- 

 388، 115، 55، 54، 18كوثر- 

 249كوثر خادم- 

 407كورشيد رستاق- 

 628كوستر- 

 645كوشكوك- 

، 94، 68، 66 65، 59 تا 57، 54، 52، 50 48 تا 44، 42 تا 40، 36، 34 25، 23، 20 تا 18، 12كوفه- 
 تا 147، 144 تا 136، 134 تا 131 127، 125 تا 123، 120 تا 118، 116، 114، 112 تا 110، 102
 212، 206، 200 تا 198 193، 191 تا 189، 186 تا 183، 179، 177، 174 تا 172، 162، 159، 156



، 295، 294، 284 274، 270، 254، 253 251، 244، 243، 232 230، 227، 221، 218، 215تا 
298 ،306 312 ،461 ،542 

 660كوكار- 

 417، 404كوال (دربند)- 

 575كوميه (قبيله)- 

 559كوه گيلويه- 

 625، 624- »1 «كهتل 

 625كهرام- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران كيتل.1(

 780، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 479، 470، 469 468، 466كيا محمد بن بزرگ اميد- 

 407كيا (سيد محمد)- 

 512كيا عبد المجيد، مجير الملك- 

 406كيا مصقله (مزار)- 

 437كيخسرو بن ابو كاليجار، ابو على- 

 540كيخسرو بن سليمان بن كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو بن قليچ ارسالن- 

 540، 539كيخسرو، غياث الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 



 540كيخسرو، غياث الدين بن عالء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو- 

 439كيخسرو (كيانى)- 

 189كيسان بن وليد بن يزيد- 

 467كيسان قزوينى، ابو احمد- 

 540كيقباد، عالء الدين بن غياث الدين كيخسرو- 

 541كيقباد بن فرامرز- 

 442 439كيكاوس بن اسكندر بن قابوس- 

 540كيكاوس، عز الدين بن غياث الدين كيخسرو- 

 420كيكاوس بن ناصر الملك- 

 317كيمياى سعادت- 

 417، 401كيوس بن قباد بن فيروز- 

 گ 

 608، 315گازرگاه- 

 416 405 تا 401گاوباره، جيل بن جيالنشاه- 

 665، 662 661، 656، 540، 503گرجستان- 

 471گردبارو بن على شهريار (امير)- 

 479 تا 477، 467، 465گردكوه- 



 471گرشاسف (امير)- 

 468گرشاسف جربادقانى- 

 415 تا 413، 410، 404گرگان- 

 616، 606گرمسير- 

، 458، 428 تا 425، 422، 389، 369، 336، 317، 307، 233، 230، 222، 178، 154، 117گزيده- 
  و نيز رجوع به تاريخ گزيده شود653، 642، 567

 563گلستان- 

 368گشتاسپ- 

 521، 502گنجه- 

 624، 382، 381گنگ- 

 193گودرز بن گشواد- 

 645 644، 509، 507گور خان- 

 546، 502، 488گوهر آئين- 

 451گيخاتو- 

 393، 391گيرى (قلعه)- 

، 475، 469، 467 441، 439، 422، 421 415، 414، 412، 411 408، 403، 402، 325گيالن- 
652 ،654 

 443، 440، 439گيالنشاه بن كيكاوس بن اسكندر بن قابوس وشمگير- 



 388گيو- 

 781، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 ل 

 382الت- 

 415، 412، 404الرجان- 

 540الرنقيه- 

 478، 473، 472، 467المبسر- 

 625، 624، 622، 620، 612، 400، 394الهور- 

 400، 399الى خوار- 

 303لباب (كتاب)- 

 182لبابة بنت عبد الّله بن جعفر بن ابيطالب- 

 81لبابة بنت موسى بن جعفر- 

 76لبيد بن ربيعة العامرى- 

 662، 559، 423لرستان- 

 448لسان العرب- 

  ح 613لكهمن- 

 614، 613لكهمير- 



 626، 623، 618 تا 616، 614، 612لكهنوتى- 

 258لوئى بن غالب- 

 556لؤلؤ ارمنى، بدر الدين، ملك رحيم- 

 597لؤلؤ شمس الدين- 

 520لوط پيغمبر- 

 168ليث بن ابى رقيه- 

 229، 72ليث بن سعد الفهمى- 

 351ليث بن على بن ليث- 

 350، 346، 345ليث صفار- 

 410ليشام ديلمى- 

 8ليلة العقبة- 

 177ليلى- 

 61ليلى بنت ابى مرة عروة بن مسعود الثقفيه- 

 412، 358ليلى بن نعمان- 

 م 

 282ماجه، يزيد- 

 272ماحوريه- 



 195ماخان- 

 550، 491ماردين- 

 48ماريه- 

، 531، 530 528، 471، 441، 440، 422 تا 415، 413، 411، 410 408، 406، 405، 354مازندران- 
637 ،641 ،650 

 408مازيار بن اسپهبد قارن- 

 267، 266مازيار بن قارن سوخرائى- 

 418مازيار بن قارن بن شهريار بن قارن- 

 406مازيار بن قارن مازندرانى- 

 440، 423، 422، 415 414، 359، 358ماكان بن كاكى- 

 405مالك اشتر- 

 مالك (امام) رجوع به مالك بن انس شود

 320، 230، 206مالك بن انس االصبحى، ابو عبد اللّه (امام)- 

 199، 192مالك بن دينار، ابو يحيى- 

 601مالك بن شهاب الدين حسين بن مهنا- 

 52مالك بن عروة- 

 782، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



 209، 196، 194مالك بن هيثم خزامى- 

 315مالينى- 

 625مانكپور (كوه)- 

 665مانى- 

، 349، 348، 331، 310، 265، 252، 244، 232، 220، 206 175، 160، 122، 120ماوراء النهر- 
، 461، 394، 392، 378، 377، 375، 370، 368 تا 364، 363، 361، 359، 356، 354 تا 352، 351
480 ،481 ،489 ،492 ،494 ،532 ،609 ،630 ،643 ،648 ،649 ،650 

 145، 144ماويه- 

 188ماه آفريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار- 

  ح 243ماهان پدر ابو اسحق ابراهيم، نديم موصلى- 

 371ماه روى- 

 584 ح- 583مأمون (- ادريس بن يعقوب)- 

 82مأمون (- امام رضا)- 

 380مأمون بن مأمون خوارزمشاه- 

 368، 367مأمون بن محمد فريغونى- 

 241، 232، 231، 228، 94، تا 84، 81، 76، 75، 72مأمون عباسى، ابو العباس، عبد اللّه بن هارون- 
 598، 352، 344 تا 342 و، 285 284، 267، 265 تا 260، 258 تا 252، 250 تا 246، 243ح- 

 331مباحث عماديه فى مطالب المعاديه، 



 331مباحث شرقيه- 

 334مبارك بن احمد المستوفى، ابو البركات- 

 600مبارك بن اسد الدين رمسه- 

 230مبارك بن سعيد- 

 537مباركشاه سلجوقى- 

 606مباركشاه غورى- 

 337مبتقى (كتاب)- 

 448مبدأ و معاد- 

 157مبرد- 

 167مبشر بن وليد بن عبد الملك- 

 314مت بن ابو ايوب انصارى- 

 301 تا 299متقى خليفه عباسى- 

 592، 549متنبى شاعر- 

  ح 583متوكل بن بنود- 

 95متوكل (- امام حسن عسكرى)- 

 478، 289، 275، 274، 272، تا 268، 98، 97، 96، 95متوكل خليفه عباسى- 

 133، 130، 125متون االخبار- 



 510مثقال (خواجه)- 

 593مثل الساير- 

 191مثنى بن عمران- 

  ح 599مجالس المؤمنين- 

 13، 12مجاهد- 

 339مجاهد الدين- 

 555مجاهد الدين (داروغه حلب)- 

 585مجاهد الدين نيكروز- 

 176مجاهد بن جرة الملكى، ابو الحجاج- 

 783، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 596مجاهد (حاكم حمص)- 

 299، 2مجتنى (كتاب)- 

 395مجد الدوله، ابو منصور عبد الرشيد قزوينى- 

 445، 434، 433، 431، 391، 385، 384، 375مجد الدوله بن فخر الدوله، ابو طالب رستم- 

 502، 494مجد الملك ابو الفضل قمى- 

 593، 592 556مجد الدين ابو السعادات، مبارك بن محمد بن محمد الشيبانى الجزرى، ابن اثير- 

 525مجد الدين البروجردى- عز الملك- 



 648، 647مجد الدين بغدادى، ابو سعيد شرف بن المؤيد بن محمد بن ابو الفتح (شيخ)- 

 331مجد جيلى- 

 399مجدود بن آدم الغزنوى، ابو المجد سنائى- 

 394مجدود بن مسعود غزنوى- 

 443، 208مجسطى (كتاب)- 

 337مجمع البحرين- 

 534مجمع النوادر- 

 317مجير الدوله، ابو القاسم على بن فخر الدوله- 

 553مجير الدين اتابك (دقاق)- 

 512مجير الملك، كيا عبد المجيد- 

 183محارب بن دثار السدوسى- 

 196محارب بن موسى- 

 337محبوب (كتاب)- 

 332محرر (كتاب)- 

 595محسن، احمد بن سلطان صالح الدين يوسف (ملك)- 

 331محصل- 

 414محصل آمل- 



 59محصن بن ثعلبه- 

 312محكم (كتاب)- 

 303محمد االقطبى، سيد ابو الحسين- 

 426محمد الضيمرى، ابو جعفر- 

 - و رجوع به محمد بن احمد ... شود333محمد العلقمى- 

  رجوع به محمد بن محمد بن زيد شود254محمد العلوى- 

 574محمد الغزالى، حجة االسالم، ابو حامد- 

 316محمد القزوينى، عبد السالم- 

 290محمد المرتضى، ابو القاسم- 

  و رجوع به معتصم شود263، 246محمد المعتصم، ابو اسحاق بن هارون- 

 310محمد الوصلى ابو نصر- 

 343، 258، 250، 247، 246 232، 230 تا 228محمد امين- 

 171 91، 70 تا 68، 32محمد باقر (امام) (- محمد بن على بن الحسين)- 

 110محمد بن ابراهيم- 

 363محمد بن ابراهيم بن سيمجور، ابو الحسين- 

محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن القاسم بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابيطالب، 
 406سيد، كيا- 



 110، 109محمد بن ابراهيم بن مهريار- 

 253، 252محمد بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 784، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 422، 414محمد بن ابو الحسين احمد بن ناصر الحق، ابو على- 

 62محمد بن ابى بكر- 

 79محمد بن ابى جعفر منصور (- مهدى)- 

 337 الموصلى، ابو عبد اللّه- »1 «محمد بن ابى حمد

 618، 612محمد بن ابى الجنيدى، نظام الملك- 

 316محمد بن ابى نصر الحميد االندلسى، ابو عبد اللّه- 

 379محمد بن ابى نصر، شاه شار- 

 305محمد بن احمد ابدال چشتى- 

 307محمد بن احمد، ابو احمد الحاكم النيسابورى- 

 357محمد بن احمد، ابو عبد اللّه- 

 309محمد بن احمد البخارى- 

 299محمد بن احمد القرطبى- 

 322محمد بن احمد المستظهر، ابو عبد الّله المقتفى، المر الّله- 

 652محمد بن احمد بن على المنشى النسوى- 



 336محمد بن احمد بن على بن محمد العلقمى، ابو طالب، مؤيد الدين- 

 309محمد بن احمد بن فارس البغدادى، ابو الفتح- 

 393محمد بن احمد خوارزمى، ابو ريحان- 

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
 258المطلب بن عبد مناف- ابو عبد اللّه شافعى- 

 537محمد بن ارسالنشاه، مغيث الدين- 

 110محمد بن اسحاق- 

 208محمد بن اسحاق (صاحب سيره)- 

 293محمد بن اسحاق السراج، ابو العباس- 

 175محمد بن اسحق بن اشعث- 

 290محمد بن اسحاق بن برده- 

 293محمد بن اسحاق بن خزيمة النيشابورى- 

 215محمد بن اسحاق بن المطيع المدنى- 

 276محمد بن اسرائيل- 

 298محمد بن اسماعيل، ابو الحسن نساج- 

 211محمد بن اسماعيل الكوفى- 

 290محمد بن اسماعيل المغربى، ابو عبد الّله- 



محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن يزدرية بن المغيرة بن االحنف الجعفى البخارى، ابو عبد الّله- 
206 ،270 ،279 

 285، 109 75محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق- 

 578محمد بن اسود- 

 210، 144 143، 141، 132، 59، 44 43، 42، 39محمد بن اشعث بن قيس- 

 305محمد بن الحارث بن اسد القيرونى، حافظ- 

 459محمد بن الحافظ لدين الّله، ابو المنصور الظافر بالّله- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران: محمد بن احمد.1(

 785، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 298محمد بن الحسن الشرقى، ابو حامد- 

 289محمد بن الحسن بن حبيب القاضى الوداعى، ابو الحسن- 

 316 313محمد بن الحسين، ظهير الدين ابو شجاع مؤيد الدوله صفى امير المؤمنين- 

محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن االمام موسى الكاظم، ابو الحسن، 
 308شريف رضى- 

 214محمد بن الصائب بن بشير الكلبى- 

 317محمد بن الطاهر المقدسى، ابو الفضل- 

 428محمد بن العباس، ابو الفرج- 



 459محمد بن الفايز بنصر اللّه، ابو عبد اللّه، العاضد لدين اللّه- 

 297محمد بن القاسم- 

 298محمد بن المعتضد، القاهر بالّله، ابو منصور- 

 297محمد بن المقتدر، الراضى باللّه، ابو العباس- 

 199محمد بن المنكدر- 

 337محمد بن المؤيد بن ابى بكر بن الحسن بن محمد بن حمويه، سعد الدين الحموى- 

 291محمد بن المهربان االخبارى- 

 332محمد بن الناصر لدين الّله، الظاهر بالّله- 

 336، 323محمد بن الناقد، نصير الدين- 

 278محمد بن الواثق، المهتدى باللّه، ابو عبد اللّه- 

 425محمد بن (على) الياس- 

 408، 406محمد بن اوس- 

 558 557، 532، 531محمد بن ايلدگز، اتابك نصرة الدين جهان پهلوان- 

 498محمد بخارى، سديد الدين- 

 617 تا 612محمد بختيار- 

 472 تا 470محمد بن بزرگ اميد- 

 299محمد بن بشار االنبارى، ابو بكر- 



 274محمد بن بشار البصرى، ابو بكر، بندار- 

 349، 348محمد بن بشير- 

 277محمد بن بوقا- 

 و رجوع به سلطان محمد خوارزمشاه 642، 638محمد بن تكش خان، قطب الدين (عالء الدين) 
 شود

  و رجوع به محمد بن عبد الّله ... شود584، 581، 576محمد بن تومرت (محمد تومرت)، مهدى- 

 129محمد بن ثابت بن قيس انصارى- 

 305محمد بن جان البستى، ابو حاتم- 

 169محمد بن جبير بن مطعم- 

 292 165محمد بن جرير الطبرى ابو جعفر- 

 174 173محمد بن جرير بن عبد الّله البجلى- 

محمد بن جعفر بن ابى هاشم بن عبد الّله بن ابى هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى 
 599الثانى- 

 293محمد بن جعفر بن خلف القهستانى، ابو قريش- 

 254، 76، 75محمد بن جعفر الصادق، ابو جعفر، ديباج- 

 786، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 475محمد بن جالل الدين حسن نومسلمان، عالء الدين- 

 358، 357محمد بن جنيد- 



 271محمد بن حبيب هاشمى- 

 30محمد بن حسام- 

 110محمد بن حسن- 

 106 تا 104، 101، 100محمد بن حسن العسكرى، صاحب الزمان، مهدى، حجة الّله، قائم- 

 243محمد بن حسن الكوفى الشيبانى- 

 32محمد بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 474- 473محمد بن حسن بن محمد، (محمد بن على ذكره السالم)- 

 263محمد بن حميد الطوسى- 

 143 تا 141، 139، 138، 64- 63محمد بن حنفيه، مهدى- 

 249محمد بن خالد- 

 308محمد بن خفيف شيرازى، ابو عبد الّله (شيخ)- 

 315محمد بن خلف المرابط االندلسى- 

 291محمد بن خلف بن وكيلى االخبارى، قاضى ابو بكر- 

 312محمد بن خواجه ابو احمد ابدال چشتى (خواجه)- 

 408، 407محمد بن خورشيد- 

 289محمد بن داود بن الجراح االخبارى- 

 408 407محمد بن رستم بن وندا اميد- 



 355محمد بن زكريا (طبيب)- 

 81محمد بن زيد بن زين العابدين- 

 11، 410 409، 408، 348، 283، 274محمد بن زيد بن اسماعيل العلوى- 

 314محمد بن زيد العلوى الحسينى، ذو الشرقين ابو المعالى السيد المرتضى- 

 609، 605محمد بن سام، غياث الدين، شهاب الدين ابو الفتح- 

 565، 564محمد بن سعد بن ابى بكر بن سعد (اتابك)- 

 334محمد بن سعد بن يحيى الواسطى المورخ، ابو عبد الّله- 

 302محمد بن سعيد القشيرى، ابو على- 

 530محمد بن سلجوقشاه- 

 287محمد بن سليمان- 

 514، 513محمد بن سليمان الكاشغرى، تغار بيك- 

 225، 213محمد بن سليمان بن على بن عبد الّله بن عباس- 

 231محمد بن سماك- 

 282محمد بن سوار- 

 180محمد بن سيرين، ابو بكر- 

 110، 109محمد بن شاذان النيشابورى- 

 182محمد بن شجاع- 



 110محمد بن شعيب بن صالح- 

 415محمد بن شهريار، ابو الفضل- 

 110محمد بن صالح- 

 653، 652محمد بن صالح، نظام الملك- 

 460محمد بن صباح حميرى- 

 413، 412محمد بن صعلوك- 

 347، 345، 344محمد بن طاهر بن عبد الّله بن طاهر- 

 532محمد بن طغرل بن سلطان محمد بن ملكشاه- 

 787، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 449محمد بن طغج، اخشيد- 

 8محمد بن طلحة، كمال الدين- 

 331محمد بن عبد الباقى، ابو الفتح ابن البطى- 

 569محمد بن عبد الرحمن بن حكم بن هشام- 

 571محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الّله بن عبد الرحمن الناصر االموى، المكتفى بالّله- 

 407محمد بن عبد الكريم- 

 451- 450محمد بن عبد الّله، ابو القاسم (- مهدى)- 

 257محمد بن عبد اللّه االسدى الكوفى، ابو احمد الزبيرى- 



 337محمد بن عبد الّله المحدث المفسر- 

 324محمد بن عبد الّله المغربى االندلسى حافظ ابو بكر- 

 577محمد بن عبد الّله بن تومرت البربرى- 

 53، 34محمد بن عبد الّله بن جعفر طيار- 

 214، 212، 208محمد بن عبد الّله بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 276 تا 274محمد بن عبد الّله بن طاهر- 

، 114 106، 99، 94، 91، 83 56، 36، 25، 17، 11، 10 8، 5محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب- 
121 ،128 ،237 ،343 449 ،511 ،513 ،514 ،628 

 270محمد بن عبد الّله بن عمار الموصلى، ابو جعفر- 

 607محمد بن عبد الّله سنجرى، مؤيد الملك- 

 269، 268 267، 264محمد بن عبد الملك الزيات- 

 300محمد بن عبد الملك بن فرج القرطبى- 

 202، 159محمد بن عبد الملك مروان- 

 581محمد بن عبد المؤمن القيسى، ابو عبد اللّه- 

 299محمد بن عبد الوهاب الثقفى، ابو على- 

 186محمد بن عبيد الّله بن عبد الّله بن شهاب الزهرى، ابو بكر- 

 546، 545محمد بن عبيد الّله بن محمد بن حسين بن ابى الخير الليثى- 



 294محمد بن عقيل االزهرى البلخى- 

 110محمد بن عقيل العمرى- 

 304محمد بن على، ابو الفرج- 

 435، 433محمد بن على، ابو غالب، فخر الملك- 

  رجوع به محمد بن على بن الحسين شود229، 104محمد بن على الباقر، 

 157، 139محمد بن على المرتضى، ابو القاسم مهدى (- محمد حنفيه)- 

 99محمد بن على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق- 

 34محمد بن على بن ابيطالب- 

، 68محمد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب (محمد باقر)، هادى، شاكر، ابو جعفر (امام)- 
69 ،70 

 110محمد بن على بن هالل- 

 295محمد بن على بن حسن بن مقله، ابو على- 

 231، 186، 172محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس، ابو عبد اللّه- 

، 94، 91 تا 89محمد بن على بن موسى الرضا، تقى (محمد تقى) قانع، جواد، ابو جعفر ثانى (امام)- 
98 ،104 

 788، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 309محمد بن على بن عمر النقاش، ابو سعيد- 

 474، 473محمد بن على ذكره السالم (- محمد بن حسن بن محمد)- 



  رجوع به محمد صعلوك شود358محمد بن على صعوك- 

 316محمد بن على، هبة اللّه بن المطلب- 

 544محمد بن عمران بن شاهين، ابو الفرج- 

 545محمد بن عمران بن شاهين، ابو الهيجاء- 

 331محمد بن عمر بن حسين القرشى التيمى البكرى،- ابو عبد اله، امام فخر رازى- 

 156محمد بن عمر بن سعد بن ابى وقاص، ظل الشيطان- 

 40محمد بن عمر بن عطارد- 

 184محمد بن عمر بن على بن ابيطالب- 

 305محمد بن عمر بن محمد، بغدادى، ابو بكر- 

 298محمد بن عمرو بن موسى العقيلى، ابو جعفر، صاحب الجرح- 

 282محمد بن عيسى بن سودة بن موسى بن الضحاك الترمذى الضرير، ابو عيسى، 

 248محمد بن عيسى بن نهيك- 

 316محمد بن فخر الدوله، عميد الدوله- 

 295محمد بن فضل بلخى، ابو عبد الّله- 

 309محمد بن فضل بن محمد، ابو عبد الّله طائى- 

 298 297محمد بن قاسم الكرخى، ابو جعفر- 

 568محمد بن قاسم مروانى- 



 328محمد بن قصاب، مؤيد الدين- 

 110، 44، 39محمد بن كثير- 

 179محمد بن كتب القرطى- 

 348محمد بن ليث- 

 277 276، 268محمد بن واثق، المهتدى بالّله- 

 186محمد بن واسع االزدى، زين القراء- 

 261محمد بن واقد االسلمى المدنى؛ ابو عبد اللّه واقدى- 

 167محمد بن وليد بن عبد الملك- 

 411، 410، 355محمد بن هارون- 

 291محمد بن هارون الرويانى، ابو بكر- 

  رجوع بمحمد امين شود246محمد بن هارون (محمد امين)، ابو عبد اللّه- 

  رجوع بمعتصم شود274، 264محمد بن هارون، ابو اسحاق، معتصم بالّله- 

 570محمد بن هشام بن عبد الجبار، الناصر الدين الّله المهدى بالّله- 

 511محمد بن يحيى (ممدوح خاقانى)- 

 237، 234، 226محمد بن يحيى برمكى- 

 270محمد بن يحيى بن ابى عمر العدنى- 

 241، 240محمد بن يزيد الدمشقى الشاعر- 



 282محمد بن يزيد القزوينى، ابو عبد الّله، ابن ماجه- 

 274محمد بن يزيد الكوفى رفاعى قاصى، ابو هشام- 

 130محمد بن يزيد بن معاويه- 

 583محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ناصر- 

  ح 447محمد بن يوسف الطبيب الهروى- 

 584محمد بن يوسف بن هود الحزامى- 

 789، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 527محمد بن يونس، 

 272محمد بن متوكل، ابو جعفر، المنتصر بالّله- 

 110محمد بن محمد- 

 313محمد بن محمد الموصلى، ابو نصر- 

 250محمد بن محمد بن جعفر، غندر- 

 253محمد بن محمد بن زيد بن زين العابدين على بن حسين بن على بن ابيطالب- 

 293محمد بن محمد بن سليمان النساغندى ابو بكر- 

 110محمد بن محمد كلينى- 

 600محمد بن محمود بن ابو سليمان شهاب الدين احمد بن رمسه- 

 332محمد بن محمود سلجوقى- 



 تا 526، 524، 523 324محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه، غياث الدين، قسيم امير المؤمنين- 
529 

 393 تا 390، 385محمد بن محمود غزنوى- 

 161، 155، 152، 151 147، 136محمد بن مروان حكم- 

 112، 45محمد بن مسلم- 

 163، 117محمد بن مسلمة االنصارى البدرى، فارس رسول الّله- 

 294محمد بن مسيب االرغيانى- 

 295محمد بن معتضد عباسى، القاهر بالّله- 

 289محمد بن معتمد، ابو عبد اللّه- 

 تا 418، 398، 318 316محمد بن ملكشاه سلجوقى، ابو شجاع، غياث الدين قسيم امير المؤمنين- 
 542 516، 507 تا 502، 500، 468 467، 420

 595، 594محمد بن ملك عادل، ناصر الدين خليل امير المؤمنين، ملك كامل، ابو المعالى- 

 219، 214محمد بن منصور دوانيقى، مهدى عباسى- 

 81محمد بن موسى بن جعفر- 

 329محمد بن موسى الحازمى الهمدانى، ابو بكر- 

 153محمد بن موسى بن طلحة التميمى- 

 280محمد بن مهران الجمال- 

 362محمد بن نصر بن احمد بن اسماعيل سامانى- 



 618محمد، بهاء الدين بن التمش- 

 636محمد، بهاء الدين كاتب بغدادى- 

 292، 11محمد پارسا (خواجه)- 

 محمد (پدر نظام الملك) رجوع به على بن اسحاق شود

 303محمد ترخان، ابو نصر فارابى، معلم ثانى- 

 ح 393 ح 319 ح 308 ح 262 ح 243 ح 242 ح 230 ح 125محمد تقى الشوشترى (تسترى)- 
 559 ح 550 ح 534 ح 533 ح 486 ح 480 ح 450 ح 449 ح 447 ح 399 ح 397 ح 396 ح 394

 ح 626 ح 623 ح 615 ح 613 ح 599 ح، 594 ح 591 ح 583 ح 575 ح 574 ح 570 ح 568ح 
  ح 652 ح 642 ح 639 ح 633 ح 630 ح 629 ح 627

 محمد تقى (امام) رجوع به محمد بن على بن 

 790، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 95 تا 90، 86موسى بن جعفر شود- 

 617محمد، جمال الدين چست قبا- 

  رجوع به محمد بن ايلدگز شود530محمد، جهان پهلوان- 

 525 524محمد خازن، كمال الدين- 

 600محمد خدابنده- (سلطان)- 

 608، 607، 562، 561 532، 375، 328، 327محمد خوارزمشاه (سلطان) (محمد بن تكش خان)- 
 662، 656، 654 تا 652، 650 تا 643، 641 640، 628، 616، 609



 467محمد دماوندى- 

 293محمد دوالبى الرازى، ابو بشر- 

 469، 467محمد دهستانى، عمرو- 

 470محمد رازى- 

 622، 621محمد ساوجى (شيخ)- 

 604محمد، سيف الدين بن عالء الدين جهانسوز- 

 593، 587محمد، سيف الدين ابو بكر ملك عادل بن نجم الدين ايوب- 

 537محمد شاه بن بهرامشاه بن محيى الدين طغرل- 

 565 564محمد شاه بن سلغر شاه بن اتابك سعد بن زنگى بن مودود السلغرى- 

 618محمد شاه، غياث الدين بن التمش- 

 627محمد، شمس الدين بن تاج الدين ابو الفضل (ملك)- 

 609محمد، شمس الدين بن فخر الدين بن مسعود- 

 610محمد، شهاب الدين بن سام- 

 616محمد شيران خلجى- 

  ح 125محمد صاع الحسينى، كشفى- 

 513محمد، صدر الدين بن فخر الملك بن نظام الملك- 

 468محمد صياد- 



  رجوع به محمد بن عبد الّله بن طاهر شود.342محمد طاهرى- 

  رجوع به محمد بن ابراهيم طباطبا شود253محمد طباطبا- 

 480محمد، طغرل بيك- 

 610محمد، عالء الدين بن بهاء الدين سام- 

 618محمد عوفى، نور الدين- 

 محمد غزنوى، رجوع به محمد بن محمود غزنوى شود

 541محمد، فخر الدين المستوفى- 

 618محمد، قطب الدين بن التمش- 

 619محمد، قطب الدين بن ركن الدين خورشاه- 

 555محمد، قطب الدين بن عماد الدين زنكى بن مودود- 

 629محمد، قطب الدين بن نوشتكين- 

 470محمد كرخى- 

 467محمد (كشنده كيا علوى)- 

  و رجوع به محمد بن عبد الّله ... شود.452، 6محمد مصطفى- 

 276محمد (- معتز عباسى)- 

 595محمد، ملك غياث الدين بن ملك طاهر غازى بن صالح الدين يوسف- 

 273محمد (- منتصر عباسى)- 



 480محمد (- موسى بن سلجوق)- 

 791، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

  و رجوع به محمد بن حسن عسكرى شود285محمد مهدى (امام)- 

 621، 620محمد، مهذب الدين- 

 603محمد، ناصر الدين (ملك)- 

 54محمد (- نبيره امام حسين)- 

 600محمد، نجم الدين بن ابو سعيد حسن بن على بن قتادة- 

 280محمود بن ابراهيم بن سميع الدمشقى- 

 600محمود بن ابو سليمان، شهاب الدين احمد بن رمسه- 

 552 551محمود بن اتابك زنگى، نور الدين- 

 550محمود بن بورى- 

 602، 399، 395، 369 تا 367، 363محمود بن سبكتكين (سلطان محمود غزنوى) سيف الدوله- 
603 ،610 

 379محمود بن سورى- 

 446محمود بن عبد الّله بن سينا- 

 323محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشرى عالمه، جار الّله، ابو القاسم- 

 653محمود بن محمد بن سام بن حسين- 



 600محمود بن محمد بن محمود بن ابو سليمان شهاب الدين احمد بن رمسه- 

، 469، 420 320، 318محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقى، مغيث الدين، يمين امير المؤمنين- 
506 ،507 508 ،514 ،516 ،520 ،521 523 ،525 ،543 ،551 

 515محمود بن مظفر الخوارزمى، نصير الدين- 

 501، 500، 493محمود بن ملكشاه- 

 492محمود بن نصر بن صالح الكالبى، امير عز الدوله- 

 512محمود خان بن مجمد خان- 

 471محمود دانشمند- 

 633، 632محمود، ركن الدين- 

 643محمود غورى (سلطان)- 

 535محمود، سيف الدين- 

 628محمود شهاب الدين بن تاج الدين حرب- 

 444، 442، 435، 434 400، 399، 393، 390 تا 371 352محمود غزنوى (محمود بن سبكتكين)- 
 601، 521، 482، 481، 447تا 

 608محمود، غياث الدين بن غياث الدين محمد- 

 443محمود مساح- 

 626، 625، 624، 623 622، 618، 617محمود، ناصر الدين بن شمس الدين التمش (ملك)- 

 587محمود، نور الدين- 



 555، 554، 551محمود، نور الدين بن اتابك عماد الدين زنگى- 

 539محمود، نور الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 81محموده بنت موسى بن جعفر- 

 73محيى الدين ابى محمد يوسف بن شيخ ابو الفرج بن جوزى، (شيخ)- 

 335، 334محيى الدين العربى، ابو بكر محمد بن على بن محمد الطائى الحاتمى (شيخ)- 

 537محيى الدين طغرل شاه بن محمد بن ارسالنشاه- 

 792، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

محيى الدين عبد القادر جيالنى ابن ابى صالح بن موسى بن ابى عبد الّله بن يحيى بن محمد بن داود 
 325بن موسى بن عبد الّله بن اسحاق بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 539محيى الدين مسعود شاه بن معز الدين قليچ ارسالن- 

 319محيى السنة، امام ابو محمد حسين بن مسعود البغوى- 

 150، 148، 143 تا 137، 66، 65، 42، 40 24مختار بن ابى عبيدة بن مسعود ثقفى- 

 282مختار بن محمد بن احمد الهروى، ابو عبد الّله- 

 449مختصر اقليدس (كتاب)- 

 448مختصر اوسط (كتاب)- 

 331مختصر فى علم االعجاز (كتاب)- 

 448مختصر مجسطى (كتاب)- 



 121مخرمة بن نوفل الزهرى- 

 300، 255 254، 191، 141، 137مداين- 

 287مدثر، عيسى- 

 606مدخل منظوم- 

 175مدرك بن مهلب- 

 تا 94، 89، 87 82، 79، 78، 76، 71، 70 64، 62، 60، 58، 39 تا 36، 31 تا 29، 26 تا 22مدينه- 
 148، 144، 141، 133، 131 129 تا 125، 123، 122 120، 119، 117، 114، 102 101، 98، 96

، 197، 192، 188 184، 183، 179، 177، 176 172، 169، 166، 164 تا 160، 157، 152 تا 150
199 ،200 206 ،211 ،212 ،215 ،221 224 ،225 ،230 ،231 ،255 270 ،310 ،314 ،316 ،317 
329 ،453 ،496 ،600 ،601 

 282مدينة الرجال- 

 252، 214 213، 211، 206مدينه هاشميه- 

، 584، 573، 572 454، 450، 318، 256 250، 239، 180، 160 154، 153، 62، 60مرآة الجنان- 
590 

 337مرآة الزمان- 

  ح 319مرآة الصفا- 

 206مراد الضبى- 

 470، 321، 318مراغه- 

 584 تا 582 580 تا 577، 574، 573مراكش- 



 212مران (منزل)- 

 310مرتضى، ابو القاسم على بن الحسين (سيد)- 

 584 ح 583مرتضى، ابو حفص عمر بن ابراهيم بن يوسف- 

 571مرتضى، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك ابن عبد الرحمن الناصر- 

 452، 92، 63 54، 53، 25، 21، 11، 10 6، 3، 2مرتضى على (- على بن ابيطالب)- 

 82مرتضى (- على بن موسى الرضا)- 

 95مرتضى (- حسن عسكرى)- 

 142، 60 59مرجانه (مادر عبيد الّله بن زياد)- 

 793، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 132مرج الراهط- 

 110مرداس- 

 417مردان بن سرخاب بن باو- 

 636مردانشاه (خوانساالر سيف الدين)- 

 440، 439، 435، 423 422، 415، 298مرداويج بن زيار- 

 636مرزبان بن سلطان الدوله، ابو كاليجار، عز الملوك- 

 432مرزبان بن عضد الدوله ابو كاليجار، صمصام الدوله- 

 404مرزبان (حاكم آمل)- 



 525، 524مرزبان منشى، مؤيد الدين- 

 168مرزبان (والى جرجان)- 

 404مرزوق سندى، ابو الخصيب- 

 369، 157مرغاب (مرو الرود)- 

 57مرقع بن ثمامه اسدى- 

 661مرند- 

 540مرنقش (اتابك)- 

، 252، 250، 249 246، 232، 220، 205، 195 194، 192، 127، 123 110، 87، 86، 84، 81مرو- 
، 484، 483، 481 471، 440، 388، 369 368، 366، 361، 360 358، 352، 323، 281، 257 تا 254
 248 (مرو شاهجان)- 638 تا 635، 632؟؟؟ 631، 606، 534، 519 514 تا 508، 495، 490 ح 486

 188مروان- 

 159مروان اصغر بن عبد الملك- 

 159مروان اكبر بن عبد الملك- 

 217مروان بن ابى حفصه- 

، 22مروان بن حكم بن ابى العاص بن امية بن عبد الشمس بن مناف، ابو عبد الملك، المؤمن باللّه- 
 173 158، 146، 136 تا 131، 128 123، 121 تا 119، 39، 38 31، 29

 218، 215 208، 205، 202 تا 197، 182مروان حمار (- مروان بن محمد بن مروان)- 

 250، 196، 191، 190، 189 188، 182، 115مروان بن محمد بن مروان (- مروان حمار)- 



 174مروان بن مهلب- 

 167مروان بن وليد بن عبد الملك- 

 130مروان بن يزيد بن معاويه- 

 616مروان، عالء الدين خلجى- 

 567، 233مروانيه- 

 319، 157مرو الرود- 

 66مروة- 

 284، 263، 166مروج الذهب- 

 335مرسية- 

 104مريم بنت عمران- 

 197مزار سادات- 

 639مزدقان- 

 263مزدك- 

 543 525، 522، 470، 321، 320 319، 318مسترشد (خليفه عباسى)- 

 10مسترشد (كتاب)- 

  ح 599، 460، 327 316، 325مستضيى ء (خليفه عباسى)- 

 316، 315مستظهر (خليفه عباسى)- 



 794، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

317 ،318 ،503 ،542 

 571مستظهر، عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر- 

 340، 339، 338، 336 335، 204مستعصم (خليفه عباسى)- 

 276، 275، 274مستعين، احمد بن معتصم، ابو العباس (خليفه عباسى)- 

 73مستغيثين (كتاب)- 

 61، 33، 31مستقصى- 

 426، 425، 302، 301مستكفى، امام الحق (خليفه عباسى)- 

 325، 324مستنجد (خليفه عباسى)- 

 336، 334، 333، 108 107مستنصر ابو جعفر (خليفه عباسى)- 

  ح 583مستنصر (- ابو يعقوب يوسف)- 

 583مستنصر (- عبد الواحد)- 

 486، 472، 466، 465، 464 457، 456، 311مستنصر علوى- 

 333مستنصريه (مدرسه)- 

 549، 160مسجد اقصى- 

 243، 224، 165، 164 150، 149، 129مسجد الحرام- 

 129مسرف (- مسلم)- 



 110مسرور الطباخ- 

 245 ح 241، 80مسرور خادم- 

 18، 7مسروق- 

 602، 398، 397مسعود بن ابراهيم غزنوى، عالء الدوله- 

 623، 618مسعود بن التمش، جالل الدين- 

 595، 593مسعود بن ملك كامل بن ملك عادل (ملك يوسف)- 

 599مسعود بن كامل بن ايوب- 

 539مسعود بن محيى الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

، 322، 321، 320 308مسعود بن محمد بن ملكشاه سلجوقى، غياث الدين، قسيم امير المؤمنين- 
508 509 ،522 ،523 ،524 ،525 526 ،527 ،539 ،543 557 ،560 ،585 

 393، 392، 391، 390، 388 387، 385، 375مسعود بن محمود غزنوى، ناصر الدين نصير الدين- 
394 ،395 ،396 ،434 ،442 446 ،447 ،482 ،483 ،484 485 

 395مسعود بن مودود بن مسعود غزنوى- 

 565مسعود خجندى، جمال الدين- 

 641، 640مسعود، سعد الدين، نظام الملك بن على ابهرى- 

 641مسعود، شهاب الدين خوارزمى، صاحب كبير- 

 636مسعود، شهاب الدين (از امراى تكش خان)- 

 555مسعود، عز الدين بن قطب الدين مودود- 



 556مسعود، عز الدين بن نور الدين ارسالنشاه (الملك القاهر)- 

 540مسعود، غياث الدين بن كيكاوس- 

 609مسعود، فخر الدين- 

 626مسعود (ملك)- 

 595، 593مسعود، يوسف بن ملك كامل بن ملك عادل (ملك)- 

 مسعودى، عبد الرحمن بن عبد الّله بن عتبة بن 

 795، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 272، 269، 267 221، 205مسعود الكوفى- 

 393مسعودى (كتاب)- 

 66مسعى- 

 156مسكن (موضع)- 

 193مسلم (- ابو مسلم)- 

 187مسلم بن احور المازنى- 

 280، 270مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاء القشيرى النيشابورى، ابو الحسن- 

 179، 175مسلم بن سعيد بن اسلم الكالبى- 

 41مسلم بن سعيد الحضرمى- 

 129 128، 124مسلم بن عقبة المزنى (مسرف)- 



 137، 47 تا 39، 34مسلم بن عقيل- 

 41مسلم بن عمرو الباهلى- 

 593مسلم بن محمود الشيرازى، ابو الغنايم- 

 173مسلم بن يسار- 

 337، 280 104، 14، 5مسلم (صاحب صحيح)- 

 184 181، 179، 178، 174 171 تا 169، 161، 159مسلمة بن عبد الملك بن مروان، جراد صفر- 

 187مسلمة بن هشام بن عبد الملك، ابو شاكر- 

 28، 17، 10، 7مسند- 

 129مسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى- 

 135، 134، 39مسيب بن نخبة الفزارى- 

 552، 108، 3مسيح- 

 445مسيحا- 

 337مشارق االنوار- 

 334مشتمل- 

 545 436، 435، 309مشرف الدولة بن بهاء الدولة، ابو على حسن ديلمى- 

 563مشرف الدين مصلح بن عبد الّله، سعدى شيرازى- 

 317مشكوة االنوار- 



 33مشكوة المصابيح- 

 513مشهد- 

 319مصابيح- 

 578، 577مصامده- 

، 172 166، 162، 161، 159، 158 136، 135، 132، 123، 120 119، 117، 112 تا 110مصر- 
، 295، 294، 282 تا 279، 274، 270، 263، 258 236، 232 تا 229، 224 209، 205، 201، 190
 552، 550 تا 547، 516، 472، 469، 464 460 تا 452، 450، 449 340، 334، 317، 314، 311 300

 627 600، 598 تا 591، 588 تا 585، 582، 581، 577، 575 567، 555تا 

 546مصطع، اسمعيل بن عبيد الّله بن محمد بن حسين بن ابى الخير الليثى- 

، 95 64، 54، 36، 35، 32، 27 23، 21، 20، 18، 14، 6 3مصطفى (- محمد بن عبد الّله ص)- 
171 ،325 ،452 ،465 499 

 796، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 175، 164، 149 تا 146 144، 143، 136، 61مصعب بن زبير- 

 176مصعب بن سعد بن ابى وقاص الزهرى- 

 270مصعب بن عبد الّله بن مصعب الزبيرى- 

 52مصعب بن يزيد- 

 406 403، 118مصقلة بن هبيرة الشيبانى- 

 158مصيصة- 



 308، 143مضر- 

 331مطالب عليه- 

 258مطلب بن عبد مناف (- عم عبد المطلب)- 

 287مطوق- 

 303، 302مطيع (خليفه عباسى)- 

 546مظفر، ابو سعيد بن مصطع- 

 563مظفر الدين ابو بكر بن سعد (اتابك)- 

 560مظفر الدين ابو شجاع سعد بن زنگى- 

 528مظفر الدين الپ ارغو- 

 558مظفر الدين اوزبك بن اتابك محمد بن ايلدگز (اتابك)- 

 554مظفر الدين بن زين الدين- 

 560مظفر الدين تكلة بن زنگى (اتابك)- 

 560مظفر الدين زنگى بن مودود (اتابك)- 

 560مظفر الدين سنقر بن مودود السلغرى- 

 596مظفر الدين يونس (ملك جواد)- 

 569مظفر بن ابو عامر، عبد الملك منصور المعافرى- 

 544مظفر بن على الحاجب- 



 512 506مظفر بن نظام الملك، فخر الملك- 

 423مظفر بن ياقوت، 

 588مظفر، تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين ايوب- 

 319معالم التنزيل- 

 243معانى القرآن و اآلثار- 

 593معانى المخترعه فى صناعة االنشاء- 

معاوية بن ابى سفيان بن صخر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف (ابن آكلة االكباد، ابو 
 148، 137، 135، 126 تا 123، 122، 120 تا 114، 38 37، 32، 31، 29، 26 تا 22عبد الرحمن)- 

149 ،164 ،190 ،196 ،202 284 ،290 ،406 ،426 

 185معاوية بن اسحاق بن زيد بن حارثة االنصارى- 

 119معاوية بن خديج الكندى- 

 226، 220معاوية بن عبد الّله االشعرى- 

 159معاوية بن عبد الملك بن مروان- 

 183معاوية بن هشام- 

 132 تا 130معاوية بن يزيد بن معاويه، المتواضع الى الّله، (ابو يزيد) (ابو سفيان) يا (ابو ليلى)- 

 174معاوية بن يزيد بن مهلب- 

 289، 278 تا 273، 269 95معتز بن متوكل عباسى، ابو عبد الّله- 

 434، 431 430، 316، 268، 199معتزله- 



 797، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 274، 257 تا 264 263، 252، 264، 95، 92معتصم، ابو اسحاق محمد بن هارون عباسى- 

 410 350 تا 348، 286 تا 384، 283 107، 106معتضد بن موفق عباسى- 

 584معتضد، ابو الحسن على بن مأمون، سعيد- 

  ح 583معتضد، على بن ادريس- 

 572معتضد لخمى- 

 572معتمد، ابو القاسم محمد بن معتضد لخمى- 

 353 348 تا 346، 283 تا 278 269، 100، 98معتمد بن متوكل عباسى- 

 573معتمد بن معتضد، ابو القاسم محمد- 

 211معتمر بن سليمان- 

 351معدل بن محمد- 

 334معرفة الصحابه- 

 255 254معروف الكرخى، ابو محفوظ، 

 547، 544، 428، 426 425، 399، 303، 302معز الدوله، ابو الحسين، احمد بن بويه- 

 612 610، 608، 603معز الدين، ابو المظفر بن سام غورى (شهاب الدين)- 

 327معز الدين ابى الحديد- 

 622 تا 620 618معز الدين بهرامشاه بن التمش- 



 529معز الدين سليمانشاه بن محمد بن ملكشاه، برهان امير المؤمنين- 

 517، 507معز الدين، سنجر بن ملكشاه سلجوقى- 

 539معز الدين قيصر شاه بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 516، 490معز الدين ملكشاه بن عضد الدين الب ارسالن- 

 575معز بن ابو يحيى الحميرى- 

 452معز بن منصور بن قائم- 

 593، 591معز، فتح الدين اسماعيل بن سيف االسالم طغتكين بن نجم الدين ايوب (ملك)- 

 598معز، عز الدين تركان (ملك)- 

 518، 517، 516 513، 494، 491معزى شاعر (امير)- 

 594 593معظم بن ملك عادل (ملك)- 

 597معظم بن ملك صالح ايوب (ملك)- 

 594معظم، شرف الدين عيسى (ملك)- 

 43، 42معقل (غالم)- 

 172معقل (نهر)- 

 303معلم ثانى، ابو نصر فارابى- 

 262معمر بن المثنى، ابو عبيده- 

 218معمر بن راشد االزدى البصرى- 



 560 231، 217، 216، 211 205، 196معن بن زايده شيبانى- 

 323معين الدين ابو نصر احمد بن الحسن النامقى الجامى- 

 514معين الدين ابو نصر بن احمد الكاشانى- 

 514معين الدين اصم- 

 533معين الدين بن الوزير فخر الدين- 

 798، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 540معين الدين پروانه كاشى- 

 351معين الدين محمد الفزارى- 

 332مغنى (كتاب)- 

 648، 338مغولستان- 

 539مغيث الدين طغرل بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 537مغيث الدين محمد بن ارسالنشاه- 

 551، 520مغيث الدين محمود بن محمد بن ملكشاه، يمين امير المؤمنين- 

 526مغيث الدين ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه يمين امير المؤمنين- 

 598، 597مغيث، عمرو بن ملك عادل بن ملك كامل (ملك)- 

 119 117، 116مغيرة بن شعبة الثقفى- 

 174مغيرة بن قبيصة بن مهلب- 



 159مغيرة (زن عبد الملك)- 

 279مغيره مجوسى- 

 167مفتاح الخير- 

 280مفتح ترك- 

 468مفتى اصفهانى- 

 323مفضل (كتاب)- 

 183مفضل العتبى- 

 102، 77، 73مفضل بن عمر الجعفى- 

 174مفضل بن مهلب- 

 283، 282مفوض بن معتمد- 

 309 209، 93، 87، 75، 70 68، 61، 32، 29، 7مفيد (شيخ)- 

 215، 208مقاتل بن سليمان االزدى ابو الحسن- 

 525مقامات حريرى- 

 319مقامات (كتاب)- 

 303مقام السنن (كتاب)- 

 547 546، 451، 413، 358 302، 297 تا 288مقتدر (خليفه عباسى)- 

 571مقتدر (خليفه اموى اندلس) (- هشام بن محمد ...)- 



 315، 313مقتدى (خليفه عباسى)- 

 528 524، 324، 322مقتفى (خليفه عباسى)- 

 160مقدام بن معد يكرب الكندى- 

 159مقدر بن عبد الملك مروان- 

 330مقدسى، ابو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد- 

 515، 471مقرب الدين جوهر خادم- 

 566مقرب الدين مسعود (امير)- 

 216، 213مقالص (- ابو جعفر منصور دوانيتقى)- 

 220مقنع، حكيم بن عطاء- 

 356 تا 355 350، 288 تا 286مكتفى (خليفه عباسى)- 

 182مكحول، ابو عبد اللّه- 

 660مكران- 

 تا 124، 121 118، 115، 110، 102، 76 73، 70، 66، 65، 63، 62 46، 40، 39، 37، 11، 9مكه- 
 172، 166، 165، 162، 159 151 تا 149، 147، 142 تا 138، 136، 135، 133، 131 تا 129، 127
، 270، 258 254، 252، 240 تا 238، 232 225، 224، 221، 215، 212 207، 197، 194، 193، 183
287 ،290 ،293 

 799، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 



295 ،298 ،299 ،310 314 ،317 ،324 ،337 ،427 453 ،456 ،492 ،496 ،498 504 ،577 ،583 ،
 646، 600 تا 598، 595 589

، 530، 514 505، 503، 477، 476، 474 472، 469 تا 466، 458 421، 338، 322، 318مالحده- 
535 ،551 607 ،627 ،638 ،640 641 

 488مالذجرد- 

 577، 576مالله- (قريه)- 

 626، 625، 624، 620، 618 612، 607، 394، 160ملتان- 

 573ملثمين- 

 47ملحقه- 

 231ملخص (كتاب)- 

 568ملطيه- 

 501ملكايك- 

 489ملك ارسالن بن الب ارسالن- 

 511، 510ملك اشرف بن امير قماج- 

 587ملك افضل، نجم الدين ايوب- 

 591 590ملك افضل بن صالح الدين يوسف- 

 457ملك افضل شاهنشاه امير الجيوش، بدر الجمال ارمنى- 

 621، 620ملك التونيه- 



 411ملك الجبال، اسپهبد شروين بن رستم- 

 413ملك الجبال، اسپهبد شهريار- 

 418، 417ملك الجبال (- آل باو)- 

 579، 578ملك بن وهيب- 

 561ملك خاتون بنت اتابك سعد- 

 612ملكخان خلجى- 

 635ملك دينار- 

 556ملك رحيم، بدر الدين لؤلؤء ارمنى- 

 485، 437، 311ملك رحيم، خسرو فيروز بن ابو كاليجار- 

  و رجوع به زوزن شود561ملك زوزن- 

، 397، 317، 315 تا 312ملكشاه بن الب ارسالن، معز الدين، جالل الدين، يمين امير المؤمنين- 
 629، 549، 538 537، 516، 504 تا 500، 497 496، 494 تا 489، 467 تا 463 461، 418

 316ملكشاه بن بركيارق سلجوقى- 

 560 559ملكشاه بن محمد بن محمود سلجوقى- 

 528 527، 525، 523ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه، مغيث الدين، يمين امير المؤمنين- 

 539ملكشاه، قطب الدين بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 352ملكشاه، محمود بن ملكشاه يحيى- 



 640 تا 637، 633ملكشاه، ناصر الدين بن تكش خان بن ايل ارسالن- 

 352، 345ملكشاه يحيى- 

 459ملك صالح (وزير فائز)- 

 479ملك نامه (كتاب)- 

 416ملوك الجبال (ملوك باوند)- 

 68مليكه بنت زين العابدين- 

 800، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 262ممشاد دينورى (شيخ)- 

 94، 66، 10مسنا- 

 110مناسك (كتاب)- 

 13مناقب- 

 552، 550منبج- 

  ح 626منتخب التواريخ- 

 334منتخب كتاب االنساب- 

 371، 370منتصر، ابو ابراهيم، اسمعيل بن نوح- 

 274 تا 272، 269، 97منتصر، ابو جعفر محمد بن متوكل عباسى- 

 569منتصر، حكم بن عبد الرحمن ثالث- 



 102، 100منتظر (صاحب الزمان، محمد بن حسن عسكرى)- 

 330، 133منتظم ابن جوزى- 

 41منذر بن جارود- 

 129، 127منذر بن زبير- 

 569منذر بن محمد بن عبد الرحمن بن حكم بن هشام- 

  ح 242 ح- 241منذر بن مغيره دمشقى- 

 569منصور، ابو عامر المعافرى- 

 581منصور، ابو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسى- 

 320منصور اسدى (امير)- 

 310منصور الشيرازى، ابو الفتح- 

 357، 355، 351منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد بن سامان ابو صالح- 

 333منصور بن الظاهر، ابو جعفر، المنتصر بالّله- 

 454منصور بن العزيز بالّله، الحاكم بامر الّله، ابو على- 

 321منصور بن المسترشد بالّله، ابو جعفر، الراشد بالّله- 

 457منصور بن المستعلى باللّه، الالمر باحكام اللّه، ابو على- 

 299منصور بن المعتم السلمى الكوفى، حافظ، ابو غياث- 

 191، 189منصور بن جمهور- 



 601منصور بن حماد بن شنجة بن هاشم- 

 599منصور بن داود بن عيسى بن فليته- 

 542، 541منصور بن دبيس بن صدقه، بهاء الدوله، ابو كامل- 

 371منصور بن عبد الملك بن نوح- 

 593منصور بن عزيز، على ايوبى- 

 362منصور بن قراتكين- 

 312منصور بن مروان- 

 255منصور بن مهدى- 

 363، 362، 352، 351منصور بن نوح بن نصر سامانى، ابو صالح- 

 369، 368منصور بن نوح بن منصور سامانى، ابو الحارث- 

 625منصورپور- 

، 257 240، 233، 231، 224، 223، 217، 216، 214 تا 206 74، 70منصور دوانيقى، ابو جعفر- 
403 ،406 ،598 

 591منصور، على بن ملك عزيز بن صالح الدين يوسف- 

 451منصور فاطمى- 

 597منصوره- 

 355منصورى (طب المنصورى)- 



 334منطق الطير- 

 448منطق (كتاب)- 

 54منقذ بن مرة العبدى- 

 656من قشالق- 

 559منكو تراس (اتابك)- 

 801، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 567منكو تيمور- 

 479، 478، 477، 338منكو قاآن بن تولى خان بن چنگيز خان- 

 567منگلى بيك- 

 636، 635منگلى بيك (اتابك سنجر شاه)- 

 442، 441، 384منوچهر بن قابوس بن وشمگير، فلك المعالى- 

 403منوچهر كيانى- 

 626، 623، 621، 620، 617، 603منهاج سراج جوزجانى- 

 174منهال بن علية بن مهلب- 

 66، 65منهال بن عمرو- 

 281منيعه- 

 601منيف بن شنجة بن هاشم- 



 331مؤاخذاة جيدة على النجاة (كتاب)- 

 247، 246، 232مؤتمن، قاسم بن هارون الرشيد- 

 484، 395 تا 392، 390مودود بن مسعود غزنوى، شهاب الدوله- 

 167مودود بن وليد بن عبد الملك- 

 511مودود بن يوسف- 

 320مودود چشتى فرزند خواجه يوسف بن محمد سمعانى- 

 554 552مودود، قطب الدين بن اتابك زنگى- 

 82موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر- 

 298موسى بن العباس- 

 278، 274، 272موسى بن بوقاء الكبير- 

 75، 8، 3موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابيطالب (موسى الكاظم) (امام)- 
 332، 329، 105، 104، 84، 81تا 

 480موسى بن سلجوق (- محمد)- 

 176موسى بن طلحة بن عبيد الّله التيمى (- مهدى)- 

 594موسى بن عادل، ملك اشرف- 

 454 72، 58، 33، 23موسى بن عمران- 

 162موسى بن عمير- 



 211موسى بن كعب التيمى المروزى- 

 225، 222، 221موسى بن محمد المهدى، ابو محمد هادى عباسى- 

 250، 248، 247موسى بن محمد امين، الناطق بالحق- 

 95موسى بن محمد بن على بن موسى الرضا- 

 161موسى بن نصير- 

 228موسى بن هادى عباسى- 

 237، 234موسى بن يحيى برمكى- 

 622موسى، تاج الدين- 

، 311 300، 296، 295، 287، 277 232، 202، 192، 191، 184 152، 142 تا 140، 132موصل- 
 تا 554، 552 551، 549 تا 546، 529، 528 491، 458، 427، 426، 361 334، 326، 322، 321
556 ،585 ،586 593 

 230موطا (كتاب)- 

 503موغان- 

 433موفق بن اسماعيل- 

 348، 347، 282 تا 280، 278، 276، تا 274 269موفق بن متوكل عباسى، ابو احمد- 

 802، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 256موفق صقلبى- 

 332موفق عبد الّله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى- 



 529موفق گرد بازو- 

 461، 460موفق نيشابورى (امام)- 

 474موالنا (- محمد بن حسن، على ذكره- السالم)- 

 382، 377مولتان- 

  ح 629مولوى عبد الرحيم- 

 360موليان- 

 466مؤمن آباد (قلعه)- 

 297، 296، 295، 293، 290، 289، 288مونس خادم- 

 663مونش (بيابان)- 

 441، 429، 425، 364مؤيد الدوله ابو منصور بوية بن ركن الدوله ديلمى- 

 316مؤيد الدوله، ظهير الدين ابو شجاع، محمد بن الحسين، صفى امير المؤمنين- 

 336 333، 70مؤيد الدين ابو طالب محمد بن احمد بن على بن محمد العلقمى- 

 639، 638، 328، 327مؤيد الدين، ابو عبد اللّه محمد بن على بن قصاب- 

 525، 524مؤيد الدين مرزبان منشى- 

 332مؤيد الدين قمى- 

 503 تا 500مؤيد الملك ابو بكر بن نظام الملك- 

 607مؤيد الملك، محمد بن عبد الّله سنجرى- 



 611، 610مؤيد الملك (وزير عالء الدين محمد)- 

 276 275، 273، 269مؤيد بن متوكل- 

 634، 633مؤيد (ملك)- 

 598مؤيد طوسى- 

 362مؤيد، عبد الملك بن نوح بن نصر- 

 571 تا 569مؤيد، هشام بن حكم بن عبد الرحمن ثالث- 

 312، 311مهارش عجلى- 

 279، 278مهتدى (خليفه عباسى)- 

مهدى، ابو القاسم محمد بن الرضى عبد الّله بن التقى قاسم بن الوفى احمد بن الوصى محمد بن 
 451، 450اسماعيل بن جعفر الصادق- 

، 231، 230، 226، 224 تا 219، 79، 78مهدى، محمد بن ابى جعفر منصور عباسى، ابو عبد الّله- 
256 403 ،404 ،406 

 465مهدى علوى (حاكم الموت)- 

 111، 108، 106 تا 101 100، 3مهدى (- محمد بن حسن العسكرى، صاحب الزمان، منتظر، قائم)- 
112 

 580مهدى (- محمد بن تومرت)- 

 570مهدى (- هشام بن عبد الجبار)- 

 157 139، 138مهدى (- محمد حنفيه)- 



 176مهدى (- موسى بن طلحة)- 

 578، 577، 575، 451مهديه- 

 546مهذب الدوله، ابو سعد بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حسين بن ابى الخير الليثى- 

 545 435، 307مهذب الدوله ديلمى- 

 623 تا 620مهذب الدين محمد (خواجه)- 

 803، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 10مهراس (يوم)- 

 401مهرين- 

 521مهستى- 

 467، 175 174، 157، 153، 148، 144 137، 118مهلب بن ابى صفره ازدى- 

 600مهنا، ابو عمارة حمزة بن ابو هاشم بن ابو احمد قاسم بن عبد الّله بن الطاهر بن يحيى الساير- 

 602مهنا بن شهاب الدين حسين بن مهنا- 

 558، 640، 639مياجق- 

 555، 547ميافارقين- 

 416ميان ده- 

 660ميبد- 

 558مير ميران بن اتابك محمد بن ايلدگز- 



 477ميسور نوئين- 

 125ميسون بنت نجد الكلبى- 

 172ميسره- 

 453ميشاء يهودى- 

 102ميكائيل- 

 480ميكائيل بن سلجوق- 

 412ميله (قريه)- 

 183، 145ميمون بن مهران- 

 338 (قلعه)- 478، 477ميمون دژ- 

 69ميمون قداح- 

 176ميمونه، ام المؤمنين- 

 81ميمونه بنت موسى بن جعفر- 

 183ميه بنت مقاتل بن طلبة بن قليس بن عاصم- 

 ن 

 145، 144نابغه ذيبانى- 

 379ناردين- 

 388ناصح بن ظفر بن سعد المنشى الجر بادقانى، ابو الشرف- 



 95ناصح (- حسن عسكرى)- 

 414ناصران (- ابو الحسين احمد و ابو القاسم جعفر پسران ناصر كبير)- 

 583ناصر، ابو عبد الّله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن- 

 413 تا 411ناصر الحق- ناصر كبير- 

 548، 547، 426 361، 300ناصر الدوله ابو الحسن بن ابى الهيجاء عبد اللّه بن حمدان- 

 438ناصر الدوله، بدر بن حسنويه- 

 471ناصر الدولة بن مهلهل- 

 539ناصر الدين بركيارق بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 516ناصر الدين طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك- 

 375، 373 تا 371، 368، 367ناصر الدين سبكتكين- 

 607ناصر الدين غازى- 

 618، 612، 611ناصر الدين قباچه- 

 475، 338ناصر الدين محتشم- 

 604، 603ناصر الدين محمد (ملك)- 

 626 تا 622، 618، 617ناصر الدين محمود بن ملك شمس الدين التمش (ملك)- 

 390ناصر الدين، مسعود غزنوى- 

 640 637ناصر الدين ملكشاه بن تكش خان- 



 804، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 653، 652ناصر الدين وزير محمد خوارزمشاه- 

 570، 569ناصر بن ابو عامر منصور المعاقرى، عبد الرحمن- 

 521ناصر بن على- 

 593ناصر بن ملك معز، اسمعيل بن سيف االسالم طغتكين (ملك)- 

 327ناصر بن مهدى بن حمزة الحسينى، ابو الحسن- 

 457، 456ناصرخسرو شاعر (امير)- 

، 592، 558، 536 499، 475، 415، 332، 330، 328 327ناصر خليفه عباسى (الناصر لدين اللّه)- 
646 ،661 

 598، 597، 594ناصر، داود بن ملك معظم بن ملك عادل (ملك)- 

 587 585، 553ناصر، صالح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب (ملك)- 

ناصر كبير، ابو محمد حسن بن على بن حسن بن على بن عمر االشرف بن زين العابدين بن على بن 
 598 412، 411حسين بن على بن ابيطالب- 

 597، 596ناصر (ملك)- 

 600ناصر (ملك)- 

 588ناصره- 

 117نافع- 

 183نافع، ابو عبد اللّه- 



 137نافع بن االزرق- 

 169نافع بن جبير بن مطعم النوفلى- 

 226نافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم الليثى، ابو عبد الرحمن- 

 188ناقص، يزيد بن وليد- 

 624ناكور- 

 198نباتة بن حنظله- 

 449نبض (رساله)- 

  ح 642 ح 630 ح 559 ح 533نتايج االفكار (تذكره)- 

 448نجات (كتاب)- 

 433، 427، 102، 63نجف- 

 419نجم الدوله قارن بن حسام الدوله شهريار- 

 323نجم الدين ابو بكر بن شيخ االسالم احمد- 

 625 623نجم الدين ابو بكر، صدر الملك- 

 587 تا 585نجم الدين ايوب بن شادى (ملك افضل)- 

نجم الدين عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل ابن محمد بن على بن نعمان النسفى، ابو حفص- 
323 

 647 337، 336نجم الدين كبرى (شيخ)- 



 600نجم الدين محمد بن ابو سعيد حسن بن على بن قتادة- 

 84 تا 82نجمه (- طاهره)- 

 585نجميه (خانقاه)- 

 650، 233، 220نخشب- 

 134نخيله- 

 243نديم موصلى، ابو اسحاق ابراهيم بن ماهان التيمى- 

 624نرتهه- 

 106، 105، 100نرجس- 

 402 401نرسى بن جاماسب بن فيروز- 

 805، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 472، 471، 465، 464، 457نزار بن مستنصر علوى، المصطفى لدين الّله- 

 453نزار بن معز بن منصور بن قائم، العزيز بالّله- 

 458نزاريه- 

 657 644، 632، 483، 482، 391نسا- 

 327نسائى- 

 291، 290نسائى، ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب- 

 288نسيف بن ابراهيم بن معقل النسفى- 



 106نسيم خادم- 

 317نصايح الملوك- 

 628نصاب الصبيان- 

 592نصر الّله بن ابى الكريم محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى، ابو الفتح، ابن اثير- 

 400نصر اللّه بن عبد الحميد بن ابى المعالى- 

 557نصر (امير مسعود سلجوقى)- 

 360 تا 357، 356 353، 303نصر بن احمد بن اسماعيل سامانى، امير سعيد، ابو الحسن- 

 56نصر بن خرشه- 

 222 216، 200، 199، 198، 195 194، 189، 188، 187 186، 184، 179، 178نصر بن سيار- 

 262 258، 253، 252نصر بن شبيب عقيلى- 

 459نصر بن عباس بن تميم- 

 492نصر بن عز الدوله محمود بن نصر بن صالح الكالبى- 

 377 374نصر بن ناصر الدين سبكتكين- 

 431، 427نصر بن هارون نصرانى- 

 529 527نصرة الدين آقسنقر بن خاص بك- 

 558نصرة الدين ابو بكر بن محمد بن ايلدگز- 

 628نصرة الدين بن بهرامشاه، (ملك نصرت)- 



 531نصرة الدين محمد بن اتابك ايلدگز، جهان پهلوان (اتابك)- 

 655، 654نصرت (ملك)- 

 509نصر خان بن احمد خان بن سليمان- 

 555، 554، 549، 426 208، 192، 140، 110نعميبين- 

 312نصير الدوله، احمد بن مروان الكردى- 

 611نصير الدين حسين ميرشكار (ملك)- 

 336، 333نصير الدين محمد بن الناقد- 

 478، 476 338نصير الدين محمد طوسى (خواجه)- 

 516، 515نصير الدين محمود بن مظفر الخوارزمى- 

 390نصير الدين مسعود غزنوى- 

 257نضر بن شميل المازنى البصرى- 

 8نضر (- قريش)- 

 564نظام الدين ابى بكر (خواجه)- 

 539نظام الدين ارغونشاه بن عز الدين قليچ ارسالن- 

، 463، 460، 354، 317 314نظام الملك، ابو على حسن طوسى، رضى امير المؤمنين (خواجه)- 
 524، 514، 513، 501 تا 490 488، 487 ح 486، 467 464

 806، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 
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 652، 641، 640نظام الملك، سعد الدين مسعود بن على االبهرى- 

 620، 619، 618، 612نظام الملك محمد بن ابى سعيد الجندى- 

 652نظام الملك محمد بن صالح- 

 536نظام الملك مسعود- 

 533نظامى (شيخ)- 

 534 ح، 533نظامى عروضى- 

 500 499، 498، 317نظاميه بغداد- 

 175نعمان بن ابراهيم بن مالك اشتر- 

 162 132، 131، 127، 125، 123 60، 41، 40نعمان بن بشير انصارى- 

 215نعمان بن ثابت الكوفى، ابو حنيفه- 

 231نعمان بن عبد السلم، ابو المنذر- 

 153نعيم بن عليم- 

 512نعمان بن منذر- 

 525نفثة المصدور (كتاب)- 

 تا 334، 329، 325، 323، 317 314، 308، 305، 302، 288 271، 262، 244نفحات (كتاب)- 
337 ،399 ،564 ،582 642 



 282نفحات ازدى (كتاب)- 

 111، 85نفس زكية- 

 546نفيس بن مهذب الدوله، ابو سعيد- 

 224نفيسه فرزند حسن بن زيد بن حسن- 

 120 117نفيع بن الحارث، ابو بكرة- 

 318نقيب النقباء، شرف الدين ابو القاسم على بن طرار زينبى- 

 95نقى (- على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر)- 

 416، 411نميكا- 

 378نواسه- 

 214نوبخت منجم- 

 271نوبه- 

 232نوبهار بلخ- 

 352نوح بن اسد بن سامان- 

 444 443، 429، 379، 375 374، 371، 368 تا 363نوح بن منصور سامانى، ابو القاسم، امير رضى- 

 440، 362 تا 360نوح بن نصر بن احمد سامانى، امير حميد- 

 315نوح پيغمبر- 

 614نودهيا- 



 541نور الدوله ابو االعز دبيس بن سيف الدوله- 

 556، 555نور الدين ارسالنشاه بن عز الدين مسعود- 

 389، 311نور الدين عبد الرحمن جامى- 

 592نور الدين على بن صالح الدين يوسف (ملك افضل)- 

 618نور الدين محمد عوفى- 

 587 تا 585، 555 تا 551، 460، 459نور الدين محمود بن عماد الدين زنگى- 

 539نور الدين محمود بن عز الدين قليچ ارسالن- 

 660، 653نور الدين منشى- 

 807، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 393 تا 391نوشتكين بلخى- 

 629، 491نوشتكين غرچه- 

 468نوشتكين شيرگير (اتابك)- 

  رجوع به انوشروان شود.525نوشروان خالد، شرف الدين- 

  و رجوع به انوشيروان ... شود.421- 401نوشروان بن قباد ساسانى- 

 53نوفل بن مزاحم حميرى- 

 613نوهب- 

 493، 439، 232، 198نهاوند- 



 331نهاية اليعقوبى- 

 310نهج البالغه- 

 611نهرو اللّه- 

 322، 321، 152، 18نهروان- 

 361، 359 تا 357، 345، 344، 317، 308، 303، 299، 294 290، 280، 271، 247، 110نيشابور- 
، 489 ح، 486، 484 تا 482، 467، 461، 441 440، 429، 390، 374، 373، 370، 369، 367 تا 364
 651- 649، 638، 637، 635 تا 633، 611، 606، 511

 603نيل- 

 110نيلى- 

 629 تا 627، 359، 351، 179نيمروز- 

 48نينوى- 

 و

  ح 583واثق، ابو العالء، ادريس، ابو دبوس- 

 268، 267واثق، هارون بن معتصم- 

 162، 158، 5واثلة بن االسقع الليثى- 

 197، 169وادى القرى- 

 299، 281، 280، 275، 255 253، 243، 232، 216، 211 205، 198، 174، 166، 158واسط- 
300 ،301 ،305 ،306 ،425 ،428 ،435 ،446 ،544 



 199واصل بن عطاء المتزلى- 

 570واضح عامرى- 

 261، 230، 182، 177واقدى، ابو عبد اللّه محمد بن واقد االسلمى المدنى- 

 657واليان (حصار)- 

 388وامق و عذرا (كتاب)- 

 332، 317وجيز (كتاب)- 

 513وجيه الملك، شرف الدين ابو طاهر سعد ابن على القمى- 

 174وداع بن حميد االزدى- 

 141، 140، 39ورقاء بن عازب- 

 205، 199، 198وزير آل محمد، ابو سلمه- 

 317وسيط (كتاب)- 

 440، 363 تا 361وشمگير بن زيار- 

 288وصيف تاركى- 

 277 تا 274، 272، 268وصيف ترك- 

 631، 630وطواط، رشيد الدين عبد الجليل- 

 330وفى (- امام حسين)- 

 82وفى (- امام رضا)- 



  ح 486، 243وفيات االعيان- 

 68وكيع بن اسود تميمى- 

 ،251وكيع بن الجراح، ابو سفيان- 

 808، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 
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 415والره رود- 

 417، 401والش- 

 21ولى (- امام حسن)- 

 317ولى الدوله بن مطلب- 

 293وليد بن ابان، ابو العباس- 

 193، 182، 175، 168 تا 164 161 تا 158، 66، 63، 33وليد بن عبد الملك بن مروان، المنتقم للّه- 

 133، 128، 127، 125، 123، 39 تا 37وليد بن عقبة بن ابى سفيان- 

 201، 200وليد بن معاوية بن عبد الملك- 

 189 تا 185وليد بن يزيد بن عبد الملك، المكتفى باللّه- ابو العباس- 

 277وليد مغربى- 

 438وندا- 

 405وندا اميد بن شهريار بن بادوسبان- 



 417، 406ونداد بن هرمز- 

 580ونشريسى، عبد اللّه- 

 199، 183وهب بن منبه اليمانى، ابو عبد اللّه- 

 580وهران- 

 401وهسودان بن جاماسپ- 

 486ويس ورامين (كتاب)- 

 378ويهند- 

 ه

 36هابيل- 

 68هادى (- امام محمد باقر)- 

 98، 97 96، 95، 2هادى (- امام على النقى)- 

 289هادى (- سيد يحيى)- 

 231، 230، 228 227، 226، 224هادى (خليفه عباسى)- 

 467هادى كياعلوى- 

، 232 تا 226، 224، 222، 90 89، 87، 82، 80، 79، 76هارون الرشيد- ابو جعفر بن مهدى عباسى- 
 453، 285، 252، 251 247 تا 242، 240 تا 236 234

 110هارون النفرار- 



 391هارون بن آلتونتاش- 

 231هارون بن ابى حفصه- 

 267هارون بن المعتصم، الواثق بالّله- 

 454، 33، 21هارون بن عمران- 

 81هارون بن موسى بن جعفر- 

 60، 5هاشم بن عبد مناف- 

 135هاشم بن عتبة بن ربيعه- 

 599هاشم بن فليته- 

 601هاشم بن قاسم بن مهنا االعرج- 

 130هاشم بن يزيد بن معاويه- 

 83هاشم (قبيله)- 

 220هاشم (- مقنع)، حكيم بن عطاء- 

 105هامان- 

 624هانسى- 

 47، 46 44، 43، 42هانى بن عروه مذحجى- 

 40هانى بن هانى السبعى- 

 327هبة الّله البخارى- 



 307هبة الّله بن يحيى- 

 317، 316هبة اللّه محمد بن على، ولى الدوله (- ابن المطلب)- 

 198هبط حق (- قحطبه ...)- 

 285هجر- 

 448هداية (كتاب)- 

 809، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

، 354 352، 347، 344، 331، 323 317، 315، 314، 288، 282 268، 197، 196، 156هرات- 
، 609، 608، 606، 605 498، 484، 483، 397، 390 397، 377، 375، 367 تا 365 359، 357، 355
657 658 

 603، 510هراةرود- 

 162هرباس بن يزيد- 

 254، 253، 250 249، 245، 227هرثمة بن اعين- 

 168هرجان- 

 577هرغه (قوم)- 

 244، 107هرقله- 

 403هرمز بن اسپهبد خورشيد- 

 417، 188هرمز بن انوشيروان- 

 174هرموز- 



 415 تا 412هروسندان بن بندار بن شيرزاد بن فريدون، اسپهبد- 

 280هريو االسد- 

 643، 632، 631، 368هزار اسب- 

 613هزبر الدين حسن- 

 102هشام- 

 83هشام بن احمد- 

 164، 160هشام بن اسماعيل المخزومى- 

 569هشام بن حكم بن عبد الرحمن ثالث، المؤيد بالّله- 

 570هشام بن سليمان بن عبد الرحمن ناصر، الراشد بالّله- 

 568هشام بن عبد الرحمن- 

، 179، 178، 170، 159 68 تا 66، 62، 61هشام بن عبد الملك بن مروان، ابو الوليد، المنصور باللّه- 
 455، 214، 202، 187 تا 181

 218هشام بن عبد اللّه الدستوانى البصرى- 

 214هشام بن عروة بن الزبير، ابو المنذر- 

 571هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، المقتدر بالّله- 

 567 تا 653، 479، 478 477، 476، 340 تا 338، 336هالكو خان بن تولى خان بن چنگيز خان- 
598 

 174هالل بن اعور تميمى- 



 439 438 بدر بن حسنويه- »1 «هالل بن 

 156هلقام بن نعيم- 

 564همام الدين تبريزى- 

 199، 183همام بن منبه- 

 434، 430، 425، 422، 390 361، 338، 328، 320، 317 311، 265، 249، 191، 110، 24همدان- 
 643 599، 557، 534، 530 تا 520 506، 502، 501، 485، 477 470، 447 تا 445، 438، 435

، 660 659، 620، 613 تا 611، 563 399، 397، 394 تا 390، 383 تا 381، 379 تا 377، 118هند- 
665 

 125، 115هند بنت عتبة بن ربيعه، آكلة االكباد- 

 125هند بنت معاويه- 

 140هند (دير)- 

 373 تا 371، 252، 232هندوستان- 

______________________________ 
  بالل چاپ شده است اصالح شود.23 ستون دوم سطر 708) در ص 1(

 810، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

، 607 602، 601، 505، 399، 398 396، 394 ح، 393، 392، 386 384، 381، 380، 378 تا 375
611 ،613 ،617 ،650 654 ،656 ،658 ،660 ،664 

 601هواشميه (- اوالد هاشم بن قاسم بن مهنا االعرج)- 

 540هوشيار (قلعه)- 



 541هوالجو- 

 536هومان- 

 401هياطله- 

 601هيبة بن حماد بن منصور بن حماد بن شنجه- 

 230هيت- 

 80هيثم بن عدى- 

 303هيثم بن كليب، ابو سعيد- 

 ى 

 239ياسر- 

 144، 142، 135، 132، 129 125، 124، 121 تا 119، 117 63، 60، 34، 22يافعى (امام عبد اللّه)- 
 190، 188، 183 تا 175، 173، 172 169، 164، 163، 161، 159 تا 156، 154، 153، 148، 146
192 ،199 ،205 ،206 ،211 214 ،215 ،217 ،218 ،221 222 ،229 ،231 ،233 ،238 239 ،243 ،
 329، 320، 314، 312 310، 309، 304، 302، 289 280، 270، 269، 257 تا 254 252، 250، 244

، 577 575، 573، 572، 553 تا 551، 504، 490، 488، 458 457، 451، 450، 449، 436 331تا 
 599 596، 595، 593، 592 587، 586، 584 تا 581

 620ياقوت، جمال الدين- 

 423ياقوت- حاكم فارس- 

 336ياقوت خطاط- 

 592، 197يثرب- 



 192يحيى بن ابى كثير، ابو نصر- 

 353، 352يحيى بن اسد بن سامان- 

 353يحيى بن احمد بن اسد بن سامان- 

 244يحيى بن اشعث بن يحيى الطائى- 

 270، 252، 93يحيى بن اكثم- 

 135يحيى بن بكير- 

 575يحيى بن تميم بن معز بن ابو يحيى الحميرى- 

 577يحيى بن تميم بن المعز الصنهاجى (امير)- 

 270يحيى بن جعفر بن اعين البيكندى- 

 329يحيى بن حسن (- شيخ شهاب الدين مقتول)- 

 231يحيى بن حمزة الحضرمى، ابو عبد الرحمن- 

  ح 242، 240، 238، 235 234، 233، 228، 227، 226 81، 80، 76يحيى بن خالد برمكى- 

 287 285يحيى بن ذكروية بن مهرويه- 

 100، 33يحيى بن زكريا- 

 262يحيى بن زياد الفراء النحوى الكوفى، ابو على- 

 187، 186يحيى بن زيد بن على- 

 811، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 
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 147، 146يحيى بن سعيد- 

 212يحيى بن سعيد االنصارى المدنى- 

 252يحيى بن سعيد القطان البصرى، ابو سعيد- 

 315يحيى بن عبد الّله الحكاك، ابو الفضل حافظ- 

 237، 229، 228يحى بن عبد الّله بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 202يحيى بن على بن عبد اللّه بن عباس- 

 274يحيى بن عمرو بن يحيى بن حسين بن زيد العلوى- 

 256يحيى بن مبارك العدوى اليزيدى- 

  ح 583يحيى بن محمد الناصر- 

 584يحيى بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن- 

 325يحيى بن محمد بن هبيره، عون الدين- 

 280يحيى بن معاذ الرازى- 

 81يحيى بن موسى بن جعفر- 

 167يحيى بن وليد بن عبد الملك- 

 96، 95يحيى بن هرثمة بن اعين- 

 192يحيى بن يعمر العدوانى البصرى- 



 280يحيى بن يحيى- 

 290، 289يحيى (سيد) ولد حسين بن قاسم بن ابراهيم طباطبا، هادى- 

 119يرموك- 

 567، 566يزد- 

 421، 417 402، 357، 62يزدجرد بن شهريار- 

 176، 175يزيد بن ابى مسلم الثقفى- 

 40يزيد بن الحارث- 

 205يزيد بن القعقاع القارى، ابو جعفر- 

 256يزيد بن المنصور- 

 141، 140يزيد بن انس السدى- 

 231، 218يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ابى صفره، ابو خالد- 

 189يزيد بن خالد بن عبد الّله القشيرى- 

 199يزيد بن رومان المدنى- 

 179، 178، 174 تا 172، 170، 159يزيد بن عبد الملك مروان ابو خالد، القادر بصنع اللّه- 

 179يزيد بن عبد الّله الشخير- 

 216، 215، 205، 198 196، 191يزيد بن عمرو بن هبيرة- 

 143يزيد بن مالك- 



 231يزيد بن مزيد- 

 216يزيد بن مزيد بن زايده- 

، 138 تا 136، 133، 130 تا 123، 119 116، 115، 61 تا 59، 49 41 تا 37، 31، 29يزيد بن معاويه- 
148 ،149 ،173 ،202 231 

 53يزيد بن معقل- 

 406، 175، 174 172، 171، 169، 168، 163 158، 156يزيد بن مهلب بن ابى صفره- 

 190، 189، 188، 187، 167يزيد بن وليد بن عبد الملك ابو الوليد، ناقص، الشاكر ال نعم اللّه- 

 194يزيد (غالم نصر سيار)- 

 282يزيد (- ماجه)- 

 125يسار (غالم معاويه)- 

 10يعسوب مؤمنان (- على)- 

 222يعقوب الماجشون، ابو يوسف- 

 يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد الكوفى،

 812، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 230ابو يوسف- 

 281يعقوب بن ابى شيبة البصرى- 

 353يعقوب بن احمد بن اسد بن سامان- 



 294يعقوب بن اسحاق بن ابى عوانة االسفراينى- 

 32يعقوب بن حسن بن على بن ابيطالب- 

 224، 223، 222، 220يعقوب بن داود بن طهمان- 

 409، 353، 351، 348، 346، 345، 344، 342 281، 279، 256يعقوب بن ليث صفار- 

 351يعقوب بن محمد بن عمرو ليث- 

 219يعقوب بن منصور دوانيقى- 

 454، 450يعقوب بن يوسف بن ابراهيم، ابو الفرج- 

 582 581يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن القيسى، ابو يوسف، منصور امير المؤمنين- 

 583يعقوب بن يوسف بن مهنا، عبد المؤمن- 

 585، 319، 8يعقوب پيغمبر- 

 339يعقوبيه- 

 582يعقوبيه (دنانير)- 

 218يعلى بن عبيد- 

 34يعلى بن مرة- 

 601يعمر بن ابى فليته قاسم بن حماد- 

 645، 643، 612 تا 608يلدوز، تاج الدين- 

 167يمام بن وليد بن عبد الملك- 



 231، 162يمامه- 

 279يمان الجعفى- 

، 239، 232، 217، 216، 211، 197، 184، 183، 116، 136 123، 110، 86، 81، 25، 15يمن- 
 595 تا 593، 591، 588، 461، 290؛ 272؛ تا 270؛ 254؛ 253

 627يمين الدوله بهرامشاه بن ملك تاج الدين حرب- 

 398يمين الدوله، بهرامشاه غزنوى- 

 470يمين الدوله، خوارزمشاه- 

 442؛ 435؛ 390 384؛ 383؛ 381 تا 376 375يمين الدوله، محمود غزنوى- 

 657يمينى الملك- 

 388، 379يمين- 

 380، 370ينالتكين- 

 628ينالتكين، ملك تاج الدين- 

 10يواقيت (كتاب)- 

  ح 480يوزن بن سلجوق- 

 290يوسف اسباط (شيخ)- 

 358، 294يوسف بن ابى الساج- 

 289يوسف بن اسحاق القاضى- 



 574 تا 572يوسف بن تاشفين بربرى، ابو يعقوب- 

 290يوسف بن حسين تبريزى (شيخ)- 

 280يوسف بن حسين رازى- 

 393، 391، 390يوسف بن سبكتكين- 

 568، 567يوسف بن عبد الرحمن الفهرى- 

 581يوسف بن عبد المؤمن القيسى، ابو يعقوب- 

 166يوسف بن عقيل ثقفى (پدر حجاج)- 

 189، 188 185، 184يوسف بن عمر الثقفى- 

 595يوسف بن كامل بن ابى بكر بن ايوب، ملك مسعود- 

 813، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 312يوسف بن محمد السمعانى (خواجه)- 

 324يوسف بن محمد مقتفى، المستنجد بالّله، ابو المظفر- 

 588 تا 585، 554، 553 460يوسف بن نجم الدين ايوب، صالح الدين ابو المظفر، (ملك ناصر)- 
593 

 284يوسف بن يعقوب قاضى- 

 617 585، 120، 74يوسف بن يعقوب پيغمبر- 

 320يوسف (خواجه) (پدر مودود چشتى)- 



 490يوسف (كوتوال)- 

 322يوسف همدانى، خواجه ابو يعقوب- 

 581يوسفى (دنانير)- 

 23يوشع بن نون- 

 231يونس بن حبيب النحوى- 

 218يونس بن يزيد- 

 74يونس بن ظبيان- 

 199يونس بن ميسرة- 

 639يونس خان بن تكش خان- 

 596يونس، مظفر الدين (ملك جواد)- 

 814، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 1- 5در ذكر مناقب و مفاخر ائمه اثنى عشر سالم الّله عليه 

 5- 6ذكر شمه از مكارم و فضائل بنى هاشم 

 6- 8ذكر انحصار ائمه در عدد اثنى عشر به حسب احاديث 

 8- 9گفتار در بيان بعضى از فضائل امام نخستين 

 9- 11ذكر بعض از احاديث و اخبار كه داللت دارد بر سبق اسالم حيدر كرار 



 11- 13ذكر بعض آيات كالم الهى كه نازل است در شأن حضرت واليت پناهى 

 13- 17ذكر بعض احاديث كه داللت دارد بر وجوب محبت شاه واليت 

 17- 21ذكر بعضى از مفاخر و مناقب امير المؤمنين 

 21- 22ذكر مجملى از حال امام ثانى حسن بن على ع 

 23- 26گفتار در بيان خالفت و امامت آن مهر سپهر كرامت 

 26- 29ذكر شمه اى از مناقب و فضائل امام ابى محمد الحسن 

 29- 32ذكر كيفيت انتقال امام حسن بجوار مغفرت كريم ذو المننن 

 ذكر اوالد و امجاد آن امام عنوان صفحه 

 32- 33عالى نژاد 

 33- 34ذكر امام ثالث حسين بن على عليه السالم 

 34- 35ذكر بعض احاديث و اخبار كه داللت بر علوشان آن امام بزرگوار 

 35- 37ذكر اخبار مصطفى از واقعه هائله كربال 

گفتار در ذكر امامت و خالفت آن مظهر رأفت و پيمان بسلوك يزيد در وادى عصيان و مخالفت 
39 -37 

 39- 45ذكر مراسله كوفيان بامام حسين ع و شهادت مسلم 

 45- 48ذكر نهضت امام حسين ع از حرم ايزد سبحانه و تعالى و رسيدن بصحراى غم فرساى كربال 

ذكر توجه عمر بن سعد بحرب امام حسين عليه السالم و بيان كيفيت شهادت قرة العين سيد ثقلين 
58 -48 



ذكر مراجعت عمر بن سعد از بيان كربال و بردن اهل بيت را نزد ابن زياد و فرستادن عترت طاهره را 
 58- 61نزد سر دفتر اصحاب فسق و فساد عليه العنه 

 ذكر اوالد و ازواج امام حسين 

 815، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 61- 62عليه السالم 

 62- 63ذكر امام چهارم عليه السالم 

 63- 67گفتار در تبين مناقب امام ع 

 67- 68ذكر اوالد امجاد امام زين العابدين ع 

 68- 69ذكر امام پنجم محمد بن على بن حسين ع و بيان شمه از مناقب آن حضرت عليه السالم 

 70- 71ذكر اوالد امجاد آنحضرت عليه السالم 

 71- 75ذكر امام ششم جعفر بن محمد الصادق ع و بيان بعض از مآثر و مفاخر آنحضرت 

 75- 76ذكر اوالد امجاد آنحضرت ع 

 76- 79ذكر امام هفتم موسى بن جعفر الكاظم و بيان مناقب و مكارم آنحضرت عليه السالم 

- 81ذكر ظلميكه از عباسيان بآنحضرت رسيد و بيان مسموميت آنجناب در زمان خالفت هارون 
79 

 81- 82ذكر اوالد و امجاد آنحضرت ع 

 82- 83ذكر امام هشتم على بن موسى الرضا ع 



 83- 86گفتار در بيان فضائل و كماالت آنحضرت 

 86- 91ذكر بيعت مأمون با امام عليه السالم 

 91ذكر اوالد امجاد آن حضرت عليه السالم 

 91- 92ذكر امام نهم محمد بن على الرضا عليه السالم 

 گفتار در بيان بعض از فضائل عنوان صفحه 

 92- 95آنحضرت 

 95ذكر امام دهم على بن محمد بن على الرضا ع 

 95- 98گفتار در بيان مجملى از مفاخر آنحضرت 

 98ذكر امام يازدهم حسن بن على العسكرى ع 

 99- 100گفتار در بيان سير سنيه آن حضرت 

 100- 102ذكر امام مؤتمن ابو القاسم محمد بن الحسن ع 

 102- 105ذكر بعض از احاديث كه داللت دارد بر ظهور نسب آن امام عاليمقدار 

 105- 111گفتار در ايراد كيفيت والدت آنحضرت 

 111- 113ذكر عالمات ظهور امام و اختتام جزء اول 

 114- 115 در ذكر وقايع ايام تسلط حكام بنى اميه جزء دوم از مجلد ثانى 

 115- 116ذكر مجملى از حال معاويه 

 116- 124گفتار در بيان بعض از وقايع اوان حكومت معاويه 



 124- 125ذكر انتقال معاويه از باديه دنيا بزاويه عقبى 

 125ذكر اوالد و ازواج و عمال معاويه 

 125- 126ذكر يزيد بن معاويه 

 126- 130گفتار در بيان بعض از وقايع كه در استيالء يزيد بوقوع انجاميد 

 130ذكر اوالد و عمال يزيد عليه اللعنه 

 816، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 130- 131ذكر معاوية بن يزيد 

- 133ذكر اختالف شاميان در امر خالفت و نشستن مروان بسعى عبيد الّله زياد بر مسند حكومت 
131 

 133ذكر مروان بن حكم 

- 135گفتار در خروج سليمان صرد و وقوع حرب عين الورد و كشته شدن جمعى كثير از شيعه 
133 

- 136ذكر گرفتار شدن مروان يعقوبات آنجناب و نشستن پسرش عبد الملك برمسند كامرانى 
135 

 136ذكر عبد الملك مروان 

 136- 137ذكر خروج طايفه از خوارج كه ايشانرا ازارقه گويند 

 137- 141گفتار در بيان شمه از احوال مختار 



 141- 143ذكر وقوع محاربه ميان سپاه عراق و شام و كشته شدن عبيد الّله زياد بدست مالك اشتر 

 143- 146ذكر قتله اوالد امجاد سيد اخيار و بيان انجام روزگار خجسته آثار مختار 

 146- 149ذكر مخالفت ميان عمر بن سعد و عبد الملك 

 149- 152ذكر جنگ و نزاع عبد الّله بن زبير و حجاج بن يوسف 

 152- 145خروج صالح بن مسروح و شبيب و محاربات ايشان با حجاج 

 154- 156ذكر مخالفت عبد الرحمن اشعث با حجاج 

 157- 159ذكر وفات بعض از اعيان و حكام 

 ذكر وفات عبد الملك مروان عنوان صفحه 

 159و اوالد او 

 159- 160ذكر وليد بن عبد الملك 

 160- 166گفتار از وقايعيكه در زمان وليد واقع شد 

 166- 167ذكر فوت حجاج بن يوسف و وليد 

 167- 168ذكر سليمان بن عبد الملك 

 168- 169گفتار در بيان بعض از وقايع زمان حكومت سليمان 

 170ذكر وفات سليمان و بيعت عمر بن عبد العزيز 

 170- 171ذكر عمر بن عبد العزيز عليه الرحمه 

 171- 174گفتار در بيان بعض از وقايع و احوال 



 174- 175گفتار در بيان حال شوذب و خروج اوالد مهلب 

 175- 178ذكر بعض از اكابر انام 

 178ذكر واليت عهد هشام و مردن يزيد 

 178- 179ذكر هشام بن عبد الملك 

 179- 184ذكر بعضى از وقايع زمان هشام 

 184- 186ذكر شهادت زيد بن امام زين العابدين 

 186- 187ذكر وليد بن يزيد بن عبد الملك 

 187- 188ذكر اسباب نكبت وليد و بيان خروج يزيد 

 188- 189ذكر يزيد بن عبد الملك بن مروان 

 189- 190ذكر ابراهيم بن وليد بن عبد الملك 

 817، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 190ذكر مروان بن محمد بن مروان 

گفتار در ظهور عبد الّله بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر طيار و بعض از وقايع حكومت مروان 
192 -190 

 193- 196گفتار در بيان احوال ابو مسلم 

 196- 197ذكر مآل حال عبد الّله بن معاوية 



 198- 199گفتار در بيان لشكر كشيدن قحطبة بن شبيب بجانب عراق و گرفتار شدن مروان 

 199- 200ذكر وفات بعض از اعاظم و شهادت ابراهيم امام 

 200- 203ذكر انجام روزگار بنى مروان و انتقال دولت و اقبال به عباسيان 

 204 در تمهيد اساس و بيان وقايع خلفاء عباسى جزء سوم از مجلد دوم 

 204- 205ذكر اولين خليفه عباسى مشهور بسفاح 

 205- 206گفتار در بيان شمه از وقايع زمان خالفت ابو العباس سفاح و وفات زمره از علما 

 206- 207ذكر رفتن ابو مسلم بطواف بيت الّله 

 207- 208ذكر خالفت ابو جعفر دوانيقى 

 208- 210گفتار در ذكر خروج عبد الّله بن على و قتل ابو مسلم 

 210- 212ذكر مخالفت و مقاتله سنباد آتش پرست 

 212- 213ذكر مخالفت محمد و ابراهيم با ابو جعفر 

 عنوان صفحه 

 213- 219ذكر بناء دار السالم بغداد 

 219ذكر انتقال ابو جعفر بعالم ديگر 

 219- 220ذكر خالفت محمد بن ابو جعفر 

 220- 222گفتار در بيان خروج حكيم بن عطا 

 222- 224ذكر شمه از حال يعقوب بن داود 



 224- 225ذكر فوت مهدى بن منصور 

 225- 228ذكر خالفت موسى بن هادى 

 228- 232ذكر خالفت هارون الرشيد و بيان بعضى از وقايع و واليت عهد 

 232- 244ذكر جالل برمكيان و رجعت اختر اقبال ايشان بحضيض غروب 

 244- 245ذكر خروج رافع بن ليث سيار و رفتن هارون بجانب روم با سپاه بسيار 

 245- 246ذكر خوابى كه هارون الرشيد ديد و بيان فوت او كه در خراسان واقع شد 

 246ذكر خالفت محمد بن هارون 

 246- 249گفتار در بيان مخالفت امين و مأمون 

 249- 250ذكر ابتالء بغداديان و كشته شدن امين 

 250- 252ذكر فوت بعض از اصحاب در زمان مامون 

 252- 253ذكر عبد الّله بن هارون مشهور بمأمون 

 253- 255گفتار در بيان بعض از وقايع 

 ذكر ايراد بعض ديگر از وقايع 

 818، ص: 2تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

257 -255 

 257- 263ذكر وصول مأمون بدار السالم بغداد 



 263- 264ذكر فوت مأمون در نواحى چشمه بذبذون 

 264ذكر معتصم بالّله ابو اسحق محمد بن هارون 

 265- 267گفتار در بيان بعض از وقايع زمان حكومت معتصم 

 265- 267ذكر الواثق بالّله هارون بن معتصم 

- 268گفتار در بيان خروج احمد بن نصر بن مالك ابن هيثم و كيفيت انتقال واثق خليفه ازين عالم 
267 

 268- 269ذكر المتوكل على الّله ابو الفضل جعفر بن معتصم 

 269- 271گفتار در ذكر بعض از وقايع حكومت متوكل 

 271- 272ذكر بعض از غرايب روزگار و افعال ناهموار متوكل و كيفيت كشته شدن او 

 272- 273ذكر المنتصر بالّله ابو جعفر محمد بن متوكل 

ذكر المستعين بالّله ابو العباس احمد بن معتصم ابن رشيد و بيان وقايع كه در زمان او بظهور رسيد 
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 275گفتار در سبب طغيان اتراك و قتل مستعين 

 276ذكر المعتز بالّله ابو عبد الّله بن متوكل 

 276- 278گفتار در كشته شدن وصيف و بوقا و مردن معتز 

 278- 279گفتار در بيان وصول موسى بن عنوان صفحه بوقاء كبير 

 279ذكر المعتمد على الّله ابو العباس احمد بن متوكل 

 280- 283گفتار در ذكر مجملى از وقايع 



 283ذكر المعتضد بالّله 

 284- 286گفتار در بيان شمه از احوال زمان معتضد 

 286- 287ذكر المكتفى بالّله 

 287- 288گفتار در بيان استيالى قرمطيان 

 288- 289ذكر المقتدر بالّله 

 289- 293گفتار در ذكر بعض از وقايع 

 293- 296ذكر طغيان قرمطيان و بعض از وقايع 

 296- 297ذكر القاهر بالّله ابو منصور 

 297ذكر الراضى بالّله ابو العباس 

 297- 299گفتار در بيان بعض از وقايع 

 299ذكر المتقى بالّله ابو اسحق 

 300- 301گفتار در كشته شدن بجكم ماكانى 

 301ذكر المستكفى بالّله ابو القاسم 

 301- 302در ذكر وقايع زمان المستكفى و استيالى احمد بن بويه بر بغداد 

 302- 303ذكر المطيع بالّله ابو القاسم 

 303- 305فوت بعضى از اصحاب زمان المطيع بالّله 

 305- 307ذكر خالفت الطايع لّله 



 307- 308ذكر القادر بالّله 

 308- 309گفتار در بيان مجملى از وقايع 

 309- 310ذكر القائم بامر الّله ابو جعفر 

 310- 313گفتار در ذكر بعض از وقايع 
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 313- 315عنوان صفحه ذكر المقتدى بالّله و بيان بعض از وقايع 

 315- 316ذكر خالفت المستظهر بالّله ابو العباس 

 316- 317گفتار در ذكر شمه از وقايع 

 318ذكر المسترشد بالّله ابو منصور 

 318- 321گفتار در ذكر بعضى از وقايع 

 321- 322ذكر خالفت الراشد بالّله ابو جعفر 

 322- 324ذكر المقتفى المر الّله ابو عبد الّله و ذكر بعض از حوادث 

 324- 325ذكر المستنجد بالّله ابو المظفر 

 325- 326ذكر المستضى ء بالّله ابو محمد 

 326- 327گفتار در بيان طغيان قطب الدين قيماز 

 327ذكر الناصر لدين الّله ابو العباس 

 327- 332گفتار در بيان شمه از وقايع 



 332- 333ذكر الظاهر بالّله ابو النصر 

 333ذكر المستنصر بالّله ابو جعفر 

 333- 335ذكر بعض از علما و اكابر معاصر 

 335- 336ذكر المستعصم بالّله ابو احمد 

 336- 337ذكر بعض از علما و اعاظم 

 338- 341گفتار در بيان نهضت هالكو و انهدام اساس خالفت خلفاى عباسى 

 342- 345 گفتار در بيان سلطنت طاهريان در خراسان- جزء چهارم از مجلد دوم 

 345- 346گفتار در بيان اوالد ليث صفار 

 346ذكر يعقوب ليث صفارى 

 گفتار در بيان وقايعيكه يعقوبرا در موقع جهانگيرى دست داد و ذكر عنوان صفحه 

 346- 348وفات او 

 348- 350گفتار در بيان گرفتارى عمرو بدست امير اسماعيل سامانى و كيفيت وفات او 

 350- 352ذكر سلطنت طاهر بن عمرو بن ليث 

 253- 354ذكر شمه اى از احوال ملوك سامانى 

 354- 356گفتار در بيان حاالت امير اسماعيل- 

 356ذكر سلطنت ابو نصر احمد بن اسماعيل- 

 356- 357ذكر امير سعيد ابو الحسن نصر بن احمد- 



 357- 360گفتار در بيان بعض از وقايع زمان امير سعيد 

 360- 362ذكر نوح بن نصر بن احمد 

 362- 363ذكر ابو الفوارس عبد الملك و ابو صالح منصور 

 363- 364ذكر ابو القاسم نوح بن منصور 

گفتار در بيان وقايع خراسان در زمان سلطنت نوح بن منصور و ذكر استعالء لواء دولت امير 
 364- 369سبكتكين در خراسان 

 369- 371ذكر سلطنت عبد الملك بن نوح و انقراض آن طبقه 

 371- 373گفتار در بيان ملوك غزنويه 

 373- 374ذكر اسماعيل بن ناصر الدين سبكتكين 

 374- 375ذكر سلطان محمود غزنوى 

 375- 376گفتار در بيان مخالفت خلف بن احمد نسبت بسلطان محمود 

 ذكر موافقت ايلكخان با سلطان محمود
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 377- 378 عنوان صفحه 

 378- 380ذكر بعض از غزوات سلطان محمود در هند 

 380ذكر توجه سلطان محمود بجانب خوارزم 

 381- 385ذكر غزوات سفر قنوج و فتوح سومنات 



 385ذكر معارضات مسعود با پدر و فوت محمود 

 386- 390گفتار در بيان حال وزراء و شعرا كه با آن پادشاه معاصر بودند 

 390ذكر سلطنت محمد بن سلطان محمود- 

 390- 391ذكر سلطان مسعود بن يمين الدوله 

 391- 393گفتار در بيان وقايع سلطنت سلطان مسعود 

 393ذكر سلطنت شهاب الدوله مودود بن مسعود- 

 394- 395گفتار در بيان مخالفت مجدود با مودود- 

 395- 396ذكر سلطنت مسعود بن مودود 

 396ذكر سلطنت جمال الدوله فرخ زاد- 

 396- 397ذكر ظهير الدوله ابو المظفر- 

 397- 398ذكر مسعود بن ابراهيم 

 397- 398ذكر پادشاهى سلطان الدوله ارسالنشاه 

 398- 400ذكر سلطنت عالء الدوله بهرام شاه 

 400ذكر پادشاهى خسرو شاه بن بهرامشاه- 

 401گفتار در بيان احوال ملوك طبرستان- 

 401- 403ذكر ابتداء كارجيل مشهور بگاوباره 

 403- 404عنوان صفحه ذكر حكومت دابويه و ملوك المنتسبين اليه 



 404- 405ذكر سلطنت بادوسبان بن جيلى 

 405ذكر حكومت اوالد بادوسبان تا زمان ظهور حسن بن زيد- 

گفتار در بيان آمدوشد نواب خلفا بمملكت طبرستان و ذكر خروج حسن بن زيد بسبب تعدى 
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 408- 409ذكر ظفر يافتن داعى كبير بر دشمنان 

 410- 411ذكر محمد بن زيد بن اسماعيل 

 411ذكر اسپهبد شهريار بن بادوسبان بن افريدون- 

 412- 413ذكر اسپهبد هروسندان 

 413- 414ذكر استيالى سيد حسن بن قاسم بر طبرستان 

 414- 415ذكر ابو على محمد بن ابو الحسين احمد 

 415ذكر ابو جعفر حسن بن ابو الحسين احمد 

 415- 416ذكر ايالت ابو الفضل محمد بن شهريار 

 416- 417ذكر كميت زمان سلطنت ملوك باوند 

 417- 418ذكر حكومت طبقه اول از ملوك مازندران 

 418- 421ذكر طبقه دوم از ملوك جبال 

 421- 423گفتار در ايراد مبادى احوال آل بويه كه ايشان را ملوك ديالمه گويند 

 ذكر سلطنت عماد الدوله على بن بويه 
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 423- 424عنوان صفحه 

 424- 425ذكر سلطنت ركن الدوله حسن بن بويه 

 425- 426ذكر معز الدوله ابو الحسين احمد بن بويه 

 427- 428ذكر ابو شجاع عضد الدوله فناخسرو 

 428ذكر ايالت عز الدوله بختيار- 

 429ذكر سلطنت مؤيد الدوله ابو منصور بويه 

 429- 431ذكر سلطنت فخر الدوله ابو الحسن 

 431ذكر سلطنت شرف الدوله ابو الفوارس 

 432ذكر حكومت صمصام الدوله- 

 433ذكر ايالت بهاء الدوله ابو نصر- 

 433- 435ذكر پادشاهى مجد الدوله ابو طالب 

 435- 436ذكر سلطنت سلطان الدوله ابو شجاع 

 436ذكر مشرف الدوله ابو على حسن- 

 436- 437ذكر جالل الدوله ابو طاهر بن بهاء الدوله 

 437ذكر الملك الرحيم خسرو بن فيروز- 

 437ذكر ابو منصور فوالد ستون- 



 437ذكر ابو على كيخسرو بن ابو كاليجار- 

 438- 439ذكر حكومت حسنويه و اوالد او 

 439- 440گفتار در بيان رسيدن زيار بمرتبه حكومت 

 440- 442وشمگير بن زيار 

 442- 443ذكر حكومت منوچهر بن قابوس 

 443- 449ذكر شمه از احوال ابو على سينا 

 449- 450عنوان صفحه گفتار در بيان دولت و اقبال اخشيد از مصر 

 450گفتار در بيان فرمانفرمائى طبقه اول اسماعيليه در مصر 

 451القائم بامر الّله احمد بن محمد بن مهدى- 

 451المنصور بقوة الّله اسماعيل بن قائم بامر الّله- 

 451المعز لدين الّله ابو تميم بن منصور- 

 452گفتار در بيان تسخير مصر و شام و حجاز بسعى جوهر خادم- 

 453العزيز بالّله ابو منصور- 

 454الحاكم بامر الّله ابو على منصور- 

 455الظاهر لدين الّله ابو الحسن على بن حاكم بامر الّله- 

 456المستنصر بالّله ابو تميم- 

 457المستعلى بالّله ابو القاسم- 



 457اآلمر باحكام اللّه ابو على منصور- 

 458الحافظ لدين الّله ابو ميمون- 

 459الظافر بالّله ابو المنصور- 

 459الفايز بنصر الّله ابو القاسم- 

 459العاضد لدين اللّه ابو عبد اللّه- 

 460گفتار در بيان حال حسن صباح حميرى- 

 466گفتار در ذكر وقايع حكومت حسن صباح 

 469ذكر كيا بزرگ اميد- 

 469گفتار در بيان مجملى از حكومت كيا بزرگ 

 470ذكر محمد بن بزرگ اميد- 

گفتار در ايراد اسامى جماعتى كه اوقات حيات ايشان در زمان حكومت بزرگ اميد بنهايت 
 470رسيد- 
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 471- 472عنوان صفحه ذكر حسن بن محمد كه مشهور است بعلى ذكره السالم 

 472- 473گفتار در بيان عقيده فاسده مالحده در باب نسب على ذكره االسالم 

 473- 475ذكر محمد بن على ذكره االسالم 

 475ذكر جالل الدين حسن بن محمد بن على ذكره االسالم 



 475- 477ذكر عالء الدين محمد بن جالل الدين حسن 

 477ذكر ركن الدين خورشاه بن عالء الدين محمد 

 477- 479گفتار در بيان انقضاء اقبال مالحده بى ايمان 

 479- 482گفتار در مبادى احوال اوالد سلجوق 

 482- 487رسيدن سلطنت خراسان و عراق بطغرل بيك 

 487ذكر سلطان الب ارسالن چغر بيك 

 487- 489گفتار در بيان لشكر كشيدن قيصر بديار اسالم 

 489- 490ذكر شهادت آن پادشاه با سعادت 

 490- 491ذكر سلطان معز الدين ملك شاه 

 491- 494گفتار در بيان وقايع زمان جهانبانى ملكشاه 

 494- 500ذكر خواجه نظام الملك ابو على حسن طوسى 

 500ذكر سلطان ابو المظفر ركن الدين بركيارق 

 501- 503گفتار در وقايع پادشاهى سلطان ركن عنوان صفحه الدين 

 503- 504ذكر سلطان محمد بن ملكشاه 

 504- 507گفتار در بيان دفع شر احمد بن عبد الملك 

 507ذكر سلطان سنجر بن ملكشاه 

 507- 510گفتار در وقايع ايام سلطنت سنجر بن ملكشاه 



 510- 512گفتار در عصيان حشم غزو كشته شدن والى 

 512- 519گفتار در بيان شمه از حال بعضى از وزراء 

 520- 521ذكر سلطان مغيث الدين محمود بن ملكشاه 

 521ذكر سلطنت ركن الدين طغرل بن ملكشاه 

 522ذكر سلطان غياث الدين مسعود بن ملكشاه 

 522- 526گفتار در بيان مخالفت بعض از امرا 

 526ذكر سلطان مغيث الدين ملكشاه 

 522- 527ذكر سلطان غياث الدين محمد بن مسعود 

 527- 529گفتار در بيان كشته شدن خالص بيك 

 529ذكر سلطان معشر الدين سليمانشاه 

 530ذكر سلطان ابو المظفر ركن الدين ملك ارسالن 

 530- 531گفتار در بيان عصيان حاكم رى 

 531- 534ذكر سلطان ركن الدين طغرل بن ارسالن 

 گفتار در بيان مخالفت الب ارسالن طغرل 
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 543- 536عنوان صفحه 

 537گفتار در بيان حكومت طبقه دوم از سلجوقيان 



 538- 541گفتار در بيان ايالت طبقه سوم از سلجوقيه 

 541- 543ذكر مجملى از احوال آل مزيد 

 543- 546ذكر حكام بطيحه 

 546- 551ذكر آل حمدان 

 551- 552گفتار در بيان دولت اوالد اتابيك آقسنقر 

 552ذكر نور الدين محمود بن عماد الدين زنگى 

 552- 554گفتار در بيان سلطنت نور الدين 

 554ذكر ملك صالح اسماعيل بن نور الدين محمود 

 554ذكر قطب الدين مودود 

 554- 555ذكر سيف الدين غازى 

 555ذكر عز الدين مسعود 

 555- 556ذكر نور الدين ارسالن 

 556ذكر الملك القاهر عز الدين 

 557- 559گفتار در بيان حاالت اتابكان آذربايجان 

 559- 561ذكر وصول اتابكان سلغرى بدرجه سلطنت 

 561- 562گفتار در بيان گرفتارى اتابيك سعد بدست سلطانمحمود 

 563ذكر اتابك مظفر الدين ابا بكر بن سعد 



 564ذكر اتابك محمد بن سعد بن ابى بكر 

 565- 567ذكر سلطنت سلجوقشاه بن سلغرشاه عنوان صفحه 

 567- 571ذكر شمه از حال ملوك بنى مروان 

 572- 571ذكر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 

 572ذكر معتمد لخمى- 

 573- 575گفتار در بيان ظهور يوسف ابن تاشفين 

 575ذكر بعضى از ملوك و حكام افريقيه- 

 575- 576ذكر مجملى از حال عبد المؤمن القيسى الكوفى 

 577- 581گفتار در بيان شمه از حال محمد بن عبد الّله بن تومرت 

 581ذكر ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن قيسى 

 581ذكر ابو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن- 

 582گفتار در بيان محاربه يعقوب با لشكر فرنك 

 583ذكر ابو عبد الّله محمد بن يعقوب ملقب بناصر 

 584- 587ذكر طلوع آل ايوب 

- 91گفتار در بيان مجملى از وقايع ايام سلطنت ابو المظفر صالح الدين در مصر تا زمان رحلت 
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 591ذكر سلطنت ملك عزيز ابو الفتح- 



 592ذكر ملك افضل نور الدين على- 

 593ذكر ملك عادل ابو بكر سيف الدين محمد 

 594ذكر ملك اشرف موسى بن ملك عادل- 

 594ذكر ملك كامل ابو المعالى محمد- 
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 595عنوان صفحه گفتار در بيان وفات بعضى از امراء يمن و مصر- 

 596ذكر ساير سالطين آن دودمان- 

 598- 601ذكر ساير شرفاء حرمين شريفين 

 601ذكر مبادى احوال سالطين غور- 

 602- 604ذكر پادشاهى عالء الدين حسن 

 604ذكر ملك سيف الدين محمد جهانسوز 

 605- 607ذكر سلطان غياث الدين ابو الفتح محمد- 

 607ذكر سلطان شهاب الدين ابو المظفر بن سام- 

 608- 609ذكر سلطان غياث الدين محمود 

 609ذكر ملوك باميان- 

 609- 612ذكر بعض از غالمان سالطين عور 

 612ذكر ابتداء حال محمد بختيار اولين ملوك خلج- 



 613- 616گفتار در بيان حال راى لكهمير 

 616ذكر حسام الدين عوض خلجى- 

 617ذكر سلطان شمس الدين التمش- 

 619ذكر سلطان ركن الدين فيروز شاه- 

 619ذكر رضيه بنت شمس الدين التمش- 

 620- 622ذكر سلطان معز الدين بهرامشاه التمش- 

 622ذكر سلطان عالء الدين مسعود شاه- 

 623- 626ذكر سلطنت ناصر الدين محمود بن شمس الدين- 

 627- 629ذكر بعضى از حكام سيستان 

 629گفتار در بيان احوال ملوك خوارزم شاهى 

 631- 633گفتار در بيان مخالفت اتسز با سلطان سنجر 

 633عنوان صفحه ذكر ايل ارسالن بن اتسز 

 633- 634ذكر سلطان شاه بن ايل ارسالن 

 634- 637گفتار در بيان كشته شدن ملك مؤيد 

 637ذكر عالء الدين تكش خان- 

 638- 642گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان تكش خان ايل ارسالن 

 642ذكر سلطان محمد بن تكش خان- 



 643- 645گفتار در بيان فتح سمرقند و بخارا 

 645- 647ذكر درآمدن غزنين بتصرف سلطان محمد 

 647ذكر شمه ز حال شيخ مجد الدين بغدادى 

 648- 653گفتار در بيان انقراض سلطنت 

 653ذكر سلطان ركن الدين غوريانى- 

 654ذكر سلطان غياث الدين تترشاه- 

 656ذكر سلطان جالل الدين مينكبرنى- 

 656- 658گفتار در بيان توجه سلطان جالل الدين از جزيره آبسكون بخوارزم 

 658ذكر ويرانى سلطان جالل الدين- 

 659ذكر ارتفاع رايت دولت سلطان جالل الدين 

 660ذكر رفتن سلطان جالل الدين بجانب عراق و بيان بعضى از محاربات و خاتمه جزء چهارم 

 667فهرست اسماء الرجال و اماكن و كتب و قبايل جلد دوم حبيب السير 

 814استدراك و غلطنامه 

 827فهرست مطالب جلد دوم 

 


