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  بنام خداوند رحمان رحيم

براي گفتگو از تاريخ و طبري و ترجمه مجالي بيشتر بايد كه اگر خدا بخواهد پس از ختم كار كه اميد 

  .ز بهار آينده نباشد، شمه اي از اين حكايت نسبتاً دراز گفته آيدهست دورتر ا

حال آنكه بنياد فرهنگ ايران از وقت بنياد، ترجمه تاريخ طبري را در دستور كار خويش  اجمال حسب

كـه تـازان    به رديف اول داشته بود كه دريغ بود اين اثر بزرگ و مفصل و كهن كه ورقي وزين از انبوه مĤثري

اد در قلمرو فرهنگ مركب اسالمي است، و بسياري صفحات و فصول آن از تاريخ ايران سـخن دارد  پارسي نژ

زي تازي نگذارد و جامه پارسي نگيرد و ايـن   با نكته هاي اصيل كه در هيچ مرجع ديگر نيست، چنين اثري،

حاصل كار و شاهكار يكي دور افتاده قديم، از پس قرون، به خانه و كاشانه خويش نيايد و كتابخانه پارسي به 

عيت از رسم و پندار رايج زمان، زبان عربي را جوالنگاه نبوغ آسمان باز فرزندان مخلص و پر كار ايران كه به ت

  .وار خويش داشته اند آراسته نگردد

سپاس خدا را كه از پي توفيقات مكرر سالها، نعمت اين خلعت به من داد، و عالقه اولياي بنياد، انگيزه 

شد و كاري كه در گرو ساليان دراز مي نمود با كوشش پيوسته شباروز زودتر از وقت مقرر، ره چاپخانه هست 

  .گرفت و باز شكر خداي

  .ان شاءاهللا. اينك شما و جلد دوم كه اميد هست جلدهاي ديگر با فواصل كوتاهتر دنبال آن در آيد

  

  ابوالقاسم پاينده                                                                                                                   

  1352ارديبهشت ماه 
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 منوچهر از پس بابل پارسى پادشاه از سخن

 .شناخت توان ايران شاهان عمر مدت از را تاريخ صحت كه ايم گفته

 رسـتم  پسـر  فشـنگ  پسر فراسيات، درگذشت اربغ منشخور پسر نر منشخور پسر شاه منوچهر چون و
 و بابـل  در ايـام  بيشـتر  و آمد بابل به اند گفته چنانكه و يافت تسلط پارسيان مملكت و خنيارث بر ترك پسر

 .كرد بسيار تباهى پارسيان مملكت در و، برد مى سر به قذق مهرگان

 بسـيار  وى ستم و» .كنيم شتاب مردم هالكت در«: گفت يافت تسلط پارسيان مملكت بر وقتى: گويند
 دچار مردم وى پادشاهى پنجم سال به و شد كور كاريزها و نهرها و نهاد ويرانى به رو خنارث آباديهاى و شد

 .رفت تركان قلمرو سوى پارسيان مملكت از كه وقتى تا، شدند قحط

 طهماسـب  پسـر  »زو« تـا ، بودند بليه در مردم و شد بار بى مثمر درختان و رفت فرو آب سالها اين در
 زاغ ديگر بعضى. اند گفته طهماسفان پسر زاب را وى بعضى و آمده نيز ديگر صورت به »زو« نام و. كرد ظهور
 پسـر  ونـدنگ  پسـر  هرانسـف  پسـر  ارفس پسر، زاب پسر، كانجو پسر طهماسب پسر، راسب بعضى و، اند گفته
 .اند دانسته منوچهر پسر نوذر پسر مسو پسر خوش بود پسر، ارنگ

 .بود  افريذون پسر سلم پسر قود پسر واذرگا پسر وامن دختر مادول پسر زو مادر

 بـود  مقيم تركان حدود در فراسياب جنگ براى كه هنگامى منوچهر پادشاهى ايام در طهماسب گويند
 شـاه  با وى عفو درباره مملكت بزرگان، داشت وى قتل آهنگ و بود آورده خشم او بر شاه و بود كرده خيانتى
 دور و حقير و بزرگ شد مى كيفر سزاوار گناهى به كسى وقتى كه بود چنان منوچهر دادگرى و كردند سخن

 اصـرار  اگـر  ولـى  اسـت  دين سستى مايه اين«: گفت و نپذيرفت را آنها تقاضاى و، گرفت مى برابر را نزديك و
 قلمـرو  در و رفـت  تركان كشور سوى كه براند خويش قلمرو از را او و »نماند من مملكت در ديگر بايد داريد
 .گرفت اقامت وامن

 وامن كه بيارد پسرى وى كه بودند گفته منجمان زيرا بود زندان به قصر در وامن دختر كه بود چنان و
 پـس . آورد برون قصر از بود »زو« آبستن و بود گرفته بار وى از كه را دختر و كرد حيله طهماسب و بكشد را
 بـاز ، پارسـيان  مملكـت ، خنـارث  سوى داد اجازه بدو منوچهر، رسيد سر به طهماسب كيفر مدت چون آن از

 كشـور  به مادول همينكه و آورد پارسيان مملكت به تركان كشور از حيله به را وامن دختر مادول، او و گردد
 .بياورد را زو رسيد ايرانكرد

 از پـس  را فراسياب و بكشت را خويش بزرگ پدر وامن داشت تركان با كه پيكارها اثناى در، زو: گويند
 پارسـى  مردم و بابل اقليم بر فراسياب تسلط و راند تركان ديار به پارسيان مملكت از داشت وى با كه جنگها

 .بود سال دوازده شد رانده تركستان به طهماسب پسر زو بوسيله كه وقتى تا منوچهر مرگ هنگام از
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 از پـس  را فراسياب و بكشت را خويش بزرگ پدر وامن داشت تركان با كه پيكارها اثناى رد ،زو: گويند
 پارسـى  مردم و بابل اقليم بر فراسياب تسلط و راند تركان ديار به پارسيان مملكت از داشت وى با كه جنگها

 .بود سال دوازده شد رانده تركستان به طهماسب پسر زو بوسيله كه وقتى تا منوچهر مرگ هنگام از

 عيـد  را روز ايـن  عجـم  و بـود  ابان ماه در ابان روز به پارسيان مملكت از فراسياب راندن بيرون: گويند
 .كردند سوم عيد مهرگان و نوروز از پس آنرا و، بودند رسته فراسياب ستم و شر از كه گرفتند

 خنارث كشور در فراسياب كه را ها تباهى همه تا بفرمود و بود نواز رعيت و راى پسنديده پادشاهى، زو
 رفتـه  آبهاى و كنند حفر را قناتها و نهرها و بسازند را  ويران هاى قلعه و آرند اصالح به بود كرده بابل قلمرو و
 وى روزگـار  بـه  و برداشـت  مـردم  از خراج سال هفت و كرد بهتر بود بوده آنچه از را چيزها همه و آرند بر را

 .بودند رفاه در مردم و بود فراوان آب و شد آباد پارسيان مملكت

 آنرا كه همانست و بسازند شهرى آن سوى دو بر تا بگفت و داد نام زاب آنرا و بكند نهرى عراق در وى
 پـايين  زاب و ميانه زاب و باال زاب: كرد بخش سه و ناميد »زواجى« و كرد واليتى آنرا و، گويند »كهن شهر«
 .بكارند و آرند آنجا به كوهستان از درخت و گل تخم تا بفرمود و

 و داشـت  جوراجـور  خورشـهاى  و آوردند فراهم برايش گون گونه هاى پختنى كه بود كس نخستين وى
 .داد بهره بود آمده دست به تركان پيكار از كه اموال و غنائم از را سپاهيان

 آبـاد  را جـادوگر  فراسـياب  ويرانيهـاى  همـه «: گفـت  نهـاد  سـر  بـه  تـاج  و رسيد پادشاهى به، زو وقتى
 پسـر  اروشسـب  پسـر  اسـب  شير پسر طورك پسر نريمان پسر سهم پسر اثرط پسر گرشاسب وى» .كنيم مى

 وى انـد  گفتـه  پارسـى  شناسـان  نسـب  بعضى و داشت دستيار و وزير شاهى كار در را شاه افريدون پسر طوج
 .بود شاه منوچهر پسر و دورسر پسر رحر پسر نرس پسر اشك پسر طهموس پسر اساس پسر گرشاسب

 پسـر ، زو آن از شـاهى  كـه  چنانسـت  مشـهور  ولـى ، بودنـد  انبـاز  پادشـاهى  در گرشاسب و، زو: گويند
  .بود وى دستيار و وزير گرشاسب و بود طهماسب

 چنانكه، درگذشت وقتى تا او پادشاهى دوران، نداشت پادشاهى اما بود بزرگ پارسيان پيش گرشاسب 
 .بود سال سه، اند گفته

 رسيد پادشاهى به كيقباد او از پس

 از كـه  را بدسـا  دختـر  فرنـك  و بـود  منوچهر پسر، نوذر پسر، مسو پسر بوحيا پسر زاغ پسر كيقباد وى
 كيسـه  و كيفاشين و ارش كيبه و ارش كى و كاوس كى و افنه كى و گرفت زنى به، بود ترك بزرگان و سران

 .بودند پادشاهان پدر و پادشاه كه آورد را

 در و كنـيم  ويـران  را تـرك  ديـار  مـا «: گفت نهاد سر به تاج و رسيد پادشاهى به وقتى كيقباد: گويند
  ».بكوشيم خويش ديار اصالح
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 را هـا  ناحيـه  و واليتهـا  حدود و نام و كرد معين ها زمين آبخور براى را ها چشمه و جويها آب مقدار وى
 .بگرفت سپاه مخارج براى را زمين حاصل از يك ده و، كرد ترغيب زميندارى به را مردم و داشت معلوم

 گويند نيز و. بود فرعون همانند فرازى گردن و دشمن از كشور حفظ و آبادى به عالقه در كيقباد: گويند
 ما و بود بسيار جنگهاى ديگر اقوام و تركان و وى ميان و اند بوده وى نسل از اعقابشان و كيانى پادشاهان كه

 قلمـرو  بـه  انـدازى  دسـت  از را تركان كه داشت اقامت بلخ رود بنزديك تركان قلمرو و پارسيان مملكت بين
 .داند بهتر خدا و دارد باز پارسيان

  اسرائيل بنى كار از سخن

 آنها ميان كيقباد و، زو روزگار به كه ها حادثه و نون بن يوشع پس از ساالرشان و اسرائيل بنى از اينك
 :كنيم مى سخن داد رخ

 كالب با اسرائيل بنى ساالرى يوشع از پس كه ندارند خالف سلف اقوام امور و گذشتگان اخبار مطلعان
 .گفتند مى عجوز ابن را او كه بود بوذى بن حزقيل با وى از پس و يوفنا بن

 دوران بـه  مـادرش  كـه  گفتند رو آن از عجوز ابن را بوذى بن حزقيل كه اند كرده روايت اسحاق ابن از
 آيـه  ايـن  و يافـت  لقـب  عجوز ابن جهت بدين داد او به را حزقيل خدا و خواست فرزند خدا از نازايى و پيرى
 :فرمايد جل و عز خدا كه بود وى قوم باره در قرآن

 بـيم  از كـه  را آنهـا  مگر :يعنى  243: 2 الْموت حذَر أُُلوف هم و ديارِهم من َخرَجوا الَّذينَ إَِلى َترَ َلم أَ«
  »نشنيدى بودند هزاران و شدند برون خويش ديار از مرگ

 و بودنـد  شده دچار روزگار سختى و بليه به اسرائيل بنى از گروهى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 وحى حزقيل به جل و عز خدا و» .شديم مى راحت و مرديم مى كاش«: گفتند و كردند شكايت خويش بليه از

 مگـر  شـد  نخواهنـد  آسـوده  مـردن  با، شوند آسوده و بميرند كه كردند آرزو و بناليدند بليه از تو قوم كه كرد
 .اند مرده كس هزار چهار آنجا كه برو محل فالن به اينك، كرد نتوانم زنده مرگ پس از را آنها من كه پندارند

 نـازل  آنهـا  بـاره  در را ديـارهم  مـن  خرجـوا  الذين الى تر الم آيه خداوند كه بودند همانها: گويد وهب(
 حزقيـل  و، بـود  پراكنده را مردگان استخوان، درندگان و پرندگان كه بود چنان و كن ندا را آنها و برو) فرمود

 كس هر استخوانهاى و» .شويد فراهم جل و عز خدا فرمان به پوسيده استخوانهاى اى«: گفت و داد ندا را آنها
 و پوشـيد  گوشت استخوانها و بپوشيد گوشت خداى فرمان به استخوانها اى كه داد ندا آن از پس. آمد فراهم

 جسـدهاى  بـه  خداى فرمان به جانها اى كه داد ندا ديگر بار حزقيل و جنبيد و پوشيد پوست گوشت از پس
 .گفتند اكبر اهللا يكباره و برخاستند همه خدا فرمان به و گرديد باز خويش

 واسـط  شهر از پيش كه بودند داوردان دهكده در آنها كه بود چنان حزقيل قوم قصه: گويد مسعود ابن
 باقيمانـدگان  بيشـتر  و آمدنـد  فرود شهر بيرون در و بگريختند آن مردم غالب و داد رخ آنجا در طاعون و بود

 كه آنها و بازگشتند سالم برفت طاعون چون و نبود زياد تلفاتشان و ماندند سالم شدگان بيرون و شدند هالك
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 تلفـات  بـوديم  رفته بيرون آنها چون نيز ما اگر، بودند انديشتر دور ما از اينان«: گفتند بودند مانده  دهكده در
 و شـدند  فـرارى  آنها و بيامد طاعون ديگر بار و» .شويم بيرون آنها با بيايد طاعون ديگر بار اگر و بوديم نداده
 نـدا  دره پايين از اى فرشته و بود وسيع اى دره كه آمدند فرود مكان همان به كه بودند كس هزار چند و سى
 بـر  پيمبر حزقيل و بپوسيد پيكرهاشان و بمردند همگى و. بميريد كه داد ندا دره باالى از ديگر فرشته و داد
 حزقيـل  اى كه آمد وحى و كرد انديشه كارشان در و بايستاد بديد را پوسيده پيكرهاى چون و كرد گذر آنها
 بـه  آنهـا  هالكـت  در خـداى  قدرت از و، آرى: گفت ؟كنم مى زنده را آنها چگونه كه بنمايانم تو به خواهى مى

 .بود آمده شگفت

 بـه  اسـتخوانها  و، شويد فراهم خداى فرمان به استخوانها اى كه داد ندا او و، بده ندا كه آمد وحى آنگاه
 بـه  اسـتخوانها  اى بـده  نـدا  كـه  كرد وحى خدا سپس، شد استخوانى پيكرهاى و آمد پرواز به همديگر سوى
 شـد  نمـودار  آن بر، بودند داشته مرگ هنگام به كه ها جامه و خون و گوشت و، بپوشيد گوشت خداى فرمان

 .برخاستند همه و برخيزيد خدا فرمان به پيكرها اى: داد ندا او و بده ندا شد گفته آن از پس

» .انـت  اال اله ال بحمدك و ربنا سبحانك«: گفتند برخاستند مردگان وقتى كه اند كرده روايت مجاهد از
 كفـن  چـون  پوشـيدند  مـى  كـه  جامه هر و بود نمودار آنها چهره بر مرگ آثار و بازگشتند خويش قوم پيش و

 .بمردند مقدر مدت در آنگاه شد مى آلود خاك

: گفت ديگرى به يكيشان و بودند وى سر پشت يهودى دو و كرد مى نماز عمر روزى: گويد نصرى سالم
  »؟همانست اين«

  »؟بود چه همانست اين گفتيد كه سخن اين«: گفت بكرد نماز عمر چون و
 خـدا  اذن بـه  كه دهند حزقيل معجز نيز را وى كه بيايد كسى كه ايم يافته موسى كتاب در ما«: گفتند

 ».كرد زنده مردگان

 زنده مرده مريم پسر عيسى جز به كسى و، يابيم نمى چيزى حزقيل از خويش كتاب در ما«: گفت عمر
  ».نكرد

  ».نگفتيم آنها قصه كه بودند پيمبران و: گويد كه نيابى خدا كتاب در مگر«: گفتند
  ».چرا«: گفت عمر

 آنهـا  از جمعى و داد رخ اسرائيل بنى در وبايى كه بود چنان مردگان كردن زنده قصه«: گفتند يهودان
 استخوانهايشـان  چـون  و سـاختند  آنها بدور ديوارى و بميرانيد خدايشان برفتند ميل يك چون و شدند برون

 زنـده  را آنها خدا و بود فرموده خدا كه گفت سخنها و بايستاد آنها بر كه برانگيخت را حزقيل خداوند بپوسيد
  ».شد نازل آنها درباره 243: 2 ديارِهم من َخرَجوا الَّذينَ إَِلى َترَ َلم أَ آيه و كرد
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 را يوفنـا  بـن  كالـب  جـل  و عـز  خـدا  نـون  بـن  يوشع پس از وقتى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 خدا كه قومى براى كه بود همو و شد اسرائيل بنى ساالر داشت عجوز ابن لقب كه بوذى بن حزقيل، بميرانيد

  .»243: 2 ديارِهم من َخرَجوا الَّذينَ إَِلى َترَ َلم أَ«: فرمود و كرد دعا كرده ياد خويش كتاب در
 آنهـا  و بكشت مردم كه بود ديگر بيمارى يا طاعون از حزقيل قوم فرار كه اند كرده روايت اسحاق ابن از

 همگـى  و، بميريـد  كـه  داد فرمـان  خدا و، آمدند فرود سرزمينى به و، بودند هزارها و، بگريختند مرگ بيم از
 ميسر دفنشان و بودند بسيار زيرا، مانند محفوظ درندگان از تا كشيدند ديوارى آنها بدور آنجا مردم و. بمردند

 شگفتى كارشان از و بگذشت آنها بر بوذى بن حزقيل و، شدند پوسيده استخوان و شد سپرى روزگارها و نبود
 آنهـا  كه آمد وحى و. آرى: گفت؟ كند زنده خدايشان كه دارى دوست آيا: آمد ندا و، آورد رحم آنها بر و كرد

 را اسـتخوانها  و داد ندا حزقيل و. گرديد باز خويش صاحب به كدام هر پوسيده استخوانهاى اى كه كن ندا را
 .شد فراهم و آمد جهش به كه بديد

 نظـر  او و: گويـد . بپوشيد را استخوانها خدا اذن به، پوست و عصب و گوشت اى بگو كه آمد وحى آنگاه
 جـان  امـا  شـد  كامل آن خلقت تا گرفت موى و پوست و گرفت گوشت سپس گرفت عصب استخوانها و كرد

  ».نداشت
 اهللا سـبحان  و بودنـد  نشسـته  قـوم  آمـد  خـود  به چون و برفت خود از و بگيرند جان تا كرد دعا آنگاه

 .بود كرده زنده خدايشان كه گفتند مى

  .ببود اسرائيل بنى در مدت چه حزقيل كه اند نگفته و
 در كه را خدا پيمان و شد بسيار اسرائيل بنى در ها حادثه، بميرانيد را حزقيل جل و عز خداوند چون و 
 هـارون  پسـر ، عيزار پسر فنحاص پسر، ياسين پسر الياس خداوند و شدند پرست بت و كردند ترك بود تورات

 .كرد مبعوث آنها بر را عمرتان پسر

 رخ بـزرگ  حوادث اسرائيل بنى در برد خويش جوار به را حزقيل خداوند وقتى: گويد اسحاق بن محمد
 كـه  بـود  چنـان  و فرسـتاد  پيمبـرى  بـه  را اليـاس  خدا و شدند پرست بت و ببردند ياد از را خدا پيمان و داد

 دوران به الياس و شدند مى مبعوث بود شده فراموش كه تورات احياى به موسى از پس اسرائيل بنى پيمبران
 بـود  كرده الياس تصديق پادشاه و بود ازبل زنش نام و داشت نام احاب كه بود اسرائيل بنى پادشاهان از يكى

 خـدا  جـاى  بـه  آنـرا  كـه  داشـتند  بعـل  نـام  بـه  بتى اسرائيل بنى ديگر و بود داده سامان را وى كار الياس و
 .پرستيدند مى

 .كردند مى پرستش خدا جاى به را وى كه بود زنى بعل كه ام شنيده مطلعان بعضى از و: گويد

 :گويد چنين سلم و عليه اهللا صلى محمد با را الياس حكايت خدا و

»إِنَّ و نَ إِْلياسينَ لَملرْسقال إِذْ. الْم همَقوونَ أَ. َتتَُّقونَ ال أَ لعلًا تَدعب ونَ ونَ تَذَرسينَ أَحقاهللا، اْلخال ُكمبر 
و بر ُكمينَ آبائل126 -123: 37 اْلأَو«. 
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 و خوانيـد  مـى  را بعـل  آيا؟ ترسيد نمى چرا: گفت خود قوم به چون و، بود پيغمبران از الياس و«: يعنى
 .»شماست قديم پدران پروردگار و شما پروردگار يكتا خداى، گذاريد مى را آفريدگارتان بهترين

 در و. نپـذيرفت  وى دعوت كسى پادشاه جز به و كرد همى دعوت جل و عز خدا سوى به را آنها الياس
: گفـت  بدو روزى بود وى با الياس كه پادشاه آن و داشتند تسلط اى ناحيه بر كدام هر و بودند پادشاهان شام

 بـت  خدا جاى به كه را اسرائيل بنى پادشاهان از جمعى و( فالن و فالن كه بينم مى بيهوده ترا دعوت بخدا«
 بـه  كـه  رفتارشان و كنند مى شاهى و نعمتند در و نوشند مى و خورند مى ما مانند نيز) شمرد بر پرستيدند مى

  ».نداريم برترى آنها بر ما و نياورده نقصى دنيايشان در است باطل تو پندار
 و كرد رد را شاه سخن و شد راست او تن و سر بر موى و گفت هللا انا الياس كه، داند بهتر خدا و، گويند

 بنـى  خـدايا «: گفـت  اليـاس  و پرداخـت  بتـان  پرستش به ديگر شاهان مانند نيز شاه آن و برفت وى پيش از
  ».بگير آنها از خويش نعمت، دارند اصرار پرستى بت و كفر به اسرائيل

 فرمـان  باب اين در كه سپرديم تو دست به را آنها روزى كار كه كرد وحى بدو خدا و: گويد اسحاق ابن
 .دهى

  ».بدار آنها از باران خدايا«: گفت الياس
 اليـاس  و. افتادند محنت به مردم و شد نابود درخت و خزنده و دواب و حشم و نباريد باران سال سه و

 و، رسيد مى او روزى بود جا هر و داشت بيم خويش جان بر كه شد نهان اسرائيل بنى از كرد نفرين آن وقتى
 خانـه  اهـل  مـزاحم  او جسـتجوى  بـه  و» .آمـده  اينجا الياس«: گفتند مى بود نان بوى اطاقى يا خانه در چون
 .شدند مى

 و، اخطـوب  بـن  اليسـع  نام به داشت بيمار پسرى كه برد پناه اسرائيل بنى از زنى خانه به نبى الياس و
 شـد  الياس پيرو و يافت شفا بيمارى از وى پسر تا كرد دعا الياس و داشت نهان را وى كار و داد پناه را او زن

 .رفت مى وى همراه جا همه و آورد ايمان بدو و

 بنـى  از بـاران  كـه  كـرد  وحـى  الياس به خدا: گويند. بود سال نو جوانى اليسع و بود شده پير الياس و
 هالكشان قصد كه درخت و خزنده و پرنده و پا چهار از را گناه بى خلق بسيارى آنها جز به و برگرفتى اسرائيل
  .كردى تباه اسرائيل بنى گناه به نداشتم

 آيند باز شايد، آرم گشايش دچارند بدان كه بالئى از و كنم دعا آنها براى من بگذار خدايا«: گفت الياس
 بـه  محنـت  از شما«: گفت و رفت اسرائيل بنى سوى الياس و. پذيرفت خدا و» .بپوشند چشم پرستى بت از و

 فريـب  و باطـل  شـما  كار و اند شده نابود شما گناه به درخت و خزنده و پرنده و دواب و حشم و ايد آمده جان
 بتان است حق به من دعوت و است خشمگين شما بر خدا كه شويد واقف و بدانيد را اين خواهيد اگر و است

 درسـت  شـما  سـخن  آورد بـر  را شما حاجت اگر، بياريد است بهتر يگانه خداى از شما پندار به كه را خويش
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 از بليـه  كـه  خواهم مى خدا از من و برداريد دست آن از و است باطل شما كار كه بدانيد نياورد بر اگر و باشد
  ».آرد گشايش كارتان در و دارد بر شما

 اجابـت  كـه  بخواندنـد  و بياوردنـد  را خويش ناپسند بدعتان و بتان و» .است چنين انصاف«: گفتند قوم
 بـه  مـا  اليـاس  اى«: گفتند و است ضاللت و باطل رفتارشان كه بدانستند و نداشت اثر كار گشايش در و نبود

  ».كن دعا ما براى، رويم مى هالكت
 آنـرا  كـه  برآمـد  دريـا  از سـپر  چـون  ابرى و. دهد باران و دارد بر آنها از بليه كه بخواند را خدا الياس و
 .برفت بليه و شد زنده زمين و داد باران خدا و گرفت بار و شد فراهم آن با ديگر ابرهاى و بديدند

 .شدند پيش از بدتر و نداشتند بر دست پرستى بت از قوم اما

 خـدا  و. شـود  آسوده قوم  دست از تا بگيرد را جانش كه خواست خدا از بديد را آنها كفر الياس چون و
 اليسع و برفت الياس و. مدار بيم و نشين آن بر آمد تو پيش چه هر و رو شهر فالن به روز فالن كه كرد وحى

 و جسـت  آن بـر  كـه  بايستاد الياس پيش و بيامد آتشين اسبى رسيدند موعود شهر به چون و. بود وى با نيز
 و داد بـال  اليـاس  بـه  خدا و، بود ارتباطشان آخرين اين و؟ چكنم من، الياس، الياس: زد بانگ اليسع و برفت
 فرشـته  -انسـان  و آمـد  در پـرواز  بـه  فرشـتگان  بـا  و بگرفت او از پوشيدن و خوردن لذت و پوشاند نور جامه

 .بود آسمانى -زمينى

 و ببـود  خواسـت  خـدا  كه چندان و شد اسرائيل بنى پيغمبر اليسع، الياس از پس منبه بن وهب بگفته
 از آنرا نسلها كه بود اسرائيل بنى دست به عهد صندوق و شد بزرگ گناهان و آمد پديد ها حادثه و درگذشت

 دشمنى با وقت هر و، هرون آل و موسى آل ميراث باقيمانده و بود آن در آرامش و بردند مى ارث به ديگر يك
 .فرمود مى هزيمت را دشمن خدا و بردند مى پيش را صندوق، شدند مى رو به رو

 صـندوق  در چـون  و بـود  مـرده  گربه سر يك، آرامش اند آورده اسرائيل بنى عالمان بعضى از چنانكه و
 .شدند مى پيروز و يافتند مى اطمينان فيروزى از كرد مى گربه صداى

 بدانجا دشمن و بود كرده مبارك، بود ايليا در كه را كوهشان خدا و داشتند ايالف نام به پادشاهى آنگاه
 و كردنـد  مى فراهم اى صخره بر را خاك اند گفته چنانكه و نداشتند حاجت چيزى به آنجا در و شد نمى داخل

 سـال  مصـرف  انـدازه  بـه  درخـت  يك از و داشتند مى بر حاصل سال قوت اندازه به و افشاندند مى آن در دانه
 .گرفتند مى روغن

 را صـندوق  معهـود  رسـم  بـه  و بيامد دشمنى، كردند رها را خدا پيمان و شد بزرگ بدعتهاشان چون و
 كـه  رسـيد  ايـالف  بـه  خبر چون و برفت دستشان از صندوق تا انداختند جنگ و كردند حمله و بردند پيش

 اخـتالف  و شـد  آشفته كارشان و بمرد صندوق غم از و شد خم گردنش، برفت اسرائيل بنى دست از صندوق
 گمراهى در گاهى و ببودند اختالف و آشفتگى با و بگرفت را زنشان و فرزند و شد چيره آنها بر دشمن و افتاد
 شـر  خدا و گراييدند مى توبه به گاهى و كند سرنگونشان تا داد مى تسلط آنها بر را يكى خدا كه رفتند مى فرو
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 بـاز  آنهـا  به را عهد صندوق و كرد پادشاهشان را طالوت خداوند كه وقتى تا داشت مى بر سرشان از را دشمن
 .گردانيد

 و صـد  چهـار  بـالى  پسـر  شـموئيل  بـه  پيغمبرى بازگشت و پادشاهى استقرار تا نون بن يوشع وفات از
 شـده  چيـره  آنها بر كه بود ديگر كسان با زمانى و بود ساالران و قاضيان با قوم كار گاهى كه بود سال شصت
 .بودند

 آنگـاه . كـرد  زبونشان و خوار كه نام كوشان بود لوط نسل از مردى شد چيره آنها بر كه كسى نخستين
 قوم ساالرى سال چهل اند گفته چنانكه و برهانيد وى دست از را اسرائيل بنى، قنس پسر كالب كوچك برادر

 .داشت

 دسـت  شل اهود نام به بنيامين سبط از مردى سپس و شد مسلط آنها بر عجلون نام به پادشاهى آنگاه
 .بود قوم سالر سال هشتاد و داد نجاتشان جيرا پسر

 يك آن از پس و ببود سال بيست و داشت نام يافين كه يافت تسلط آنها بر كنعانيان از پادشاهى آنگاه
 بنـى  امـور  تـدبير  بـه  وى طـرف  از سـال  چهـل  مدت نام باراق مردى و داد نجاتشان دبورا نام به زن پيغمبر
 .پرداخت اسرائيل

. ببودنـد  سـال  هفت و شدند مسلط آنها بر بود حجاز حدود در مقرشان كه لوط اعقاب از گروهى آنگاه
 بنـى  امور تدبير سال چهل و داد نجاتشان بواش بن جدعون نام به يعقوب پسر نفثالى اعقاب از مردى سپس

 دائى پسر تولغ ملك ابى از پس. بود قوم ساالر سال سه ملك ابى پسرش جدعون پس از و بود وى با اسرائيل
  .كرد امور تدبير سال سه و بيست وى عمه پسر قولى به و ملك ابى

 .شد قوم ساالر سال دو و بيست يائير نام به اسرائيل بنى از مردى، تولغ از پس و

 .يافتند تسلط آنها بر سال هيجده مدت بودند فلسطين مردم از گروهى كه عمون بنى آنگاه

 بنـى  از نيز وى كه بجشون او از پس و شد قوم ساالر سال شش يفتح نام به اسرائيل بنى از يكى آنگاه
 را وى هـا  بعضـى  كـه  كيـرون  او از پـس ، سـال  ده، آلون او از پس، كرد ساالرى سال هفت مدت بود اسرائيل
 .كردند امور تدبير سال هشت اند خوانده عكرون

 بنى از كه شمشون آن از پس، شدند مسلط آنها بر سال چهل مدت فلسطين شاهان و مردم آن از پس
 پس. بودند ساالر بى سال ده اند گفته چنانكه شمشون از پس و. شد قوم ساالر سال بيست مدت، بود اسرائيل

 .افتاد عسقالن و غزه مردم دست به عهد صندوق وى دوران به و پرداخت امور تدبير به كاهن عالى آن از

 و انگيخـت  بـر  پيغمبـرى  به را شموئيل جل و عز خدا، گذشت كاهن عالى روزگار از سال چهل چون و
 و خـوار  دشمنان دست به خداى عصيان سبب به چون و شد وى با امور تدبير سال ده مدت اند گفته چنانكه

 و كننـد  پيكـار  خـدا  راه در وى با كه كند نصب برايشان پادشاهى كه خواستند شموئيل از، بودند شده زبون
  .است آورده خويش عزيز كتاب در خداوند كه گفت سخنانى آنها با شموئيل



14  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

  جالوت و طالوت و بالى پسر شموئيل از سخن

 زبونشـان  بيگانه شاهان كه شد دراز اسرائيل بنى بليه دوران چون كه بود چنان بالى پسر شموئيل خبر
 را عهـد  صـندوق  و بردند اسيرى به را فرزندانشان و بكشتند را مردانشان و يافتند تسلط ديارشان بر و كردند

، ببردند، يافتند مى ظفر دشمنان بر آن كمك به و بود آن در هارون آل و موسى آل ميراث بقيه و آرامش كه
 .دهد سامان را كارشان كه برانگيزد پيمبرى خواستند خداى از

 اسـرائيل  بنـى  بـر  عمالقه و كردند پيكار بود جالوت پادشاهشان كه عمالقه با اسرائيل بنى: گويد سدى
 تا برانگيزد پيمبرى كه خواستند خدا از اسرائيل بنى و بگرفتند را تورات و نهادند آنها بر جزيه و يافتند تسلط

 را او كـه  بـود  نمانـده  آبسـتن  زن يك جز و بود شده نابود پيمبرى سبط كه بود چنان و روند پيكار به وى با
 اسـرائيل  بنى دلبستگى كه رو آن از كند عوض پسرى با و بيارد دخترى مبادا بداشتند اى خانه در و بگرفتند

 را او نـام  و آورد پسـرى  و كند عطا او به پسرى كه خواست خدا از زن و، بود دانسته خويش پسر مولود به را
 وا تـورات  گـرفتن  فـرا  به المقدس بيت در را او و شد بزرگ پسر و. شنيد مرا دعاى خدا: يعنى، كرد شمعون
 و رسيد بلوغ به پسر چون و خواند خويش پسر و گرفت عهده به را او سرپرستى قوم علماى از پيرى و داشت
 بـه  و دانسـت  نمـى  امـين  بروى را كس كه بود خفته پير نزديك پسر و بيامد جبرئيل رسيد او پيمبرى وقت

  »!شموئيل اى«: گفت پير صداى
  »؟خواندى مرا پدر«: گفت پير به و برخاست بيمناك پسر و
  ».بخواب برو پسرم«: گفت و بترسد پسر كه، نه بگويد نخواست پير و
 ؟خواندى مرا كه آمد پير پيش پسر و بخواند را او ديگر بار جبرئيل و بخفت پسر و

  ».بده جوابم خواندم ترا ديگر بار اگر و، بخواب برو«: گفت
 كه بگزار را خدايت رسالت و رو خويش قوم پيش«: گفت و شد ظاهر او بر السالم عليه جبرئيل سوم بار

  ».برانگيخت آنها پيمبرى به ترا خدا
 اعتبار ترا و كردى عجله پيمبرى كار در«: گفتند و كردند تكذيبش، رفت قوم سوى به شمعون چون و

  »باشد تو پيمبرى نشان و كند پيكار خدا راه در كه كن معين پادشاهى گويى مى راست اگر، ننهيم
ِبيلِ  في ُنقاتلَ أَلَّا َلنا ما و قاُلوا ُتقاتُلوا أَلَّا اْلقتالُ عَليُكم ُكتب إِنْ عسيُتم هلْ«: گفت شمعون اهللا سـ و  قَـد 

  »246: 2 أَبنائنا و ديارِنا من أُْخرِجنا
 خـويش  فرزندان و ديار از  كه ما: گفتند؟ نكنيد كارزار، شود مقرر شما بر كارزار اگر كه بود تواند: يعنى

 .»كنيم نمى كارزار چگونه ايم شده دور

 شود قوم پادشاه بايد مى كه بود مردى قامت اندازه به آن طول كه شد نازل عصايى و بخواند را خدا او و
  ».است عصا اين همانند وى قامت طول«: گفت اسرائيل بنى به و
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 خر و كشيد مى آب خود خر با كه سقايى مرد مگر نبود چنان هيچكس و كردند اندازه آن با را كسان و
 و بـود  آن هماننـد  كـه  كردنـد  انـدازه  عصا با بديدند را او چون و بود آن جستجوى به و بود كرده گم را خود

  »برانگيخت شما پادشاهى به را طالوت خدا«: گفت پيمبرشان
 به كه ندارد مال و نيست او و هستيم پادشاهى سبط از ما بودى نگفته دروغ چنين هرگز«: گفتند قوم

 .شويم او پيرو مال سبب

  .247: 2 »اْلجِسمِ و اْلعْلمِ في بسَطةً زاده و عَليُكم اصَطفاه اهللا إِنَّ«: گفت پيغمبرشان
 .داد بزرگى تن و دانش به را وى و برگزيد شما از را او خدا: يعنى

 .بيار وى پادشاهى بر اى نشانه گويى مى راست اگر«: گفتند

 »هـارونَ  آلُ و  موسى آلُ َترَك مما بقيةٌ و ربُكم من سكيَنةٌ فيه، التَّابوت يأْتيُكم أَنْ ملْكه آيةَ إِنَّ«: گفت
2 :248. 

 و پروردگارتـان  از آرامشـى  كـه  آيـد  شما سوى) معهود( صندوق كه اينست وى پادشاهى نشان: يعنى
 .آنست در اند گذاشته وا هارون و موسى خاندان آنچه از اى باقيمانده

 الـواح  و بود داده موسى به آنرا خدا و، شستند مى آن در را پيمبران دل كه بود طال از طشتى آرامش و
 هـاى  خـرده  و موسى عصاى، ميراث بقيه و بود زمرد و ياقوت و در از ايم شنيده چنانكه الواح و نهاد آنجا در را

 و آوردنـد  ايمـان  شـمعون  پيغمبرى به و آمد دست به طالوت خانه در بود آن در آنچه و صندوق و. بود الواح
 .دادند طالوت  به پادشاهى

 تا ميديدند آنرا كسان و بردند آسمان و زمين ميان را صندوق فرشتگان كه اند كرده روايت عباس ابن از
 .نهادند طالوت نزد به

 بـدلخواه  نـا  و نهادند قوم پيش و بياوردند را صندوق روز هنگام فرشتگان كه اند كرده روايت زيد ابن از
 .برفتند خشمگين و شدند معترف

 و تنومنـد  مـردى  جـالوت  و بودنـد  كس هزار هشتاد و، شدند برون طالوت با اسرائيل بنى: گويد سدى
 .باشد كرده هزيمت را حريف كه وقتى مگر شدند نمى وى نزد به يارانش و رفت مى سپاه پيش و بود دلير

 :گفت طالوت شدند برون چون و

  ».249: 2 منِّي فَإِنَّه يْطعمه َلم من و منِّي َفَليس مْنه َشرِب فَمنْ، ِبنَهرٍ مبَتليُكم اهللا إِنَّ«
 از نخورد آن از كه هر و نيست من از بنوشد آن از كه هر، كند مى امتحان جوئى به را شما خدا: يعنى 

 .است من

 و هفتـاد  و گذشـتند  نهـر  از كـس  هزار چهار و بنوشيدند آن از جالوت بيم از و بود فلسطين نهر آن و
 سيراب بود ننوشيده كف يك از بيش كه هر و بود تشنه بود نوشيده آن از كه هر و، برگشتند كس هزار شش

 :گويد جل و عز خدا بود
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ذينَ  قـال ، جنُـوده  و ِبجاُلوت اْليوم َلنَا طاَقةَ ال قاُلوا، معه آمُنوا الَّذينَ و هو جاوزه َفلَما« ونَ  الـَّ م  يُظنـُّ أَنَّهـ 
 .»249: 2 الصاِبرِينَ مع اهللا و اهللا بِإِذْنِ َكثيرَةً فَئةً َغَلبت َقليَلةٍ فَئةٍ من َكم اهللا مالُقوا

 و طـالوت  طاقـت  را مـا  امـروز : گفتند، بگذشت جوى از داشتند ايمان كه كسانى با او همينكه و: يعنى
 گروهى كه شده بسيار: گفتند روند مى خويش پروردگار پيشگاه به داشتند يقين كه آنها، نيست وى سپاهيان

 .است صابران پشتيبان خدا و يافته غلبه بسيار گروهى بر خدا بخواست اندك

 بـدر  جنگاوران شمار به كس نوزده و سيصد و گشتند باز كس چند و هشتاد و ششصد و هزار سه باز و
 .بماندند وى با

 بـدعت  قربـان  كار در كه داشت جوان پسر دو شموئيل مربى عيلى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 و بـود  كاهن نصيب ميماند آن بر چه هر و آويختند مى قالب دو به تقسيم براى را قربان كه بود رسم، آوردند

 شموئيل كه هنگامى و شدند مى آنها متعرض بودند بنماز قدس در زنان وقتى نيز و. نهادند قالبها وى پسر دو
  »!شموئيل«: گفت مى كه شنيد صدائى بود خفته كاهن خانه در

  »؟خواندى چه براى مرا، حاضرم«: گفت و رفت عيلى پيش او و
  ».بخواب برو نخواندم ترا نه«: گفت

  »!شموئيل«: گفت مى كه شنيد صدايى باز و
  »؟خواندى چه براى مرا، حاضرم«: گفت و دويد كاهن پيش باز

 عمـل  تـا  بده فرمان حاضرم :بگو هستى كه همانجا شنيدى چيزى اگر و بخواب برو نخواندم من: گفت
  ».كنم

  ».شموئيل«: گفت مى كه شنيد صدائى باز و بخفت و برفت شموئيل و
  ».كنم عمل تا بده فرمان، حاضرم«: گفت
 قربان و قدس در بدعت از را پسرانت كه شد آن از مانع پدرى عالقه بگو و برو عيلى پيش«: گفت صدا

 .»ميكنم هالك پسرت دو با ترا و ميگيرم فرزندانت و تو از را كاهنى من و دارى باز من عصيان از و من

 اطراف از دشمنى و شد بيمناك سخت عيلى و بگفت را حكايت شموئيل و بپرسيد عيلى صبحگاهان و
 كه را عهد صندوق و پذيرفتند نيز آنها كنند پيكار دشمن با و ببرند را مردم پسرش دو تا گفت كاهن و بيامد

 شدند آماده پيكار براى چون و، شوند فيروز آن كمك به كه ببردند خويش با بود آن در الواح و موسى عصاى
 و شـدند  كشـته  پسـرت  دو كه داد خبر بود نشسته كرسى بر كه او به و بيامد مردى و بود خبر منتظر عيلى

 .شد فرارى جماعت

  »؟شد چه صندوق«: گفت عيلى
  ».ببرد آنرا دشمن«: داد پاسخ مرد
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 بـه  آنـرا  بودنـد  گرفتـه  را صندوق كه آنها و بمرد و افتاد پشت به كرسى از و كشيد آهى عيلى و: گويد
 بـاز  كه بود صندوق زير بت صبحدم و بود آن روى بت كه نهادند معبود بت زير و بردند خويش خدايان خانه
 و بـود  شـده  قطع بت پاى و دست بعد روز و كردند ميخ صندوق به را بت پاى دو و نهادند صندوق روى آنرا

 آنـرا  نيايد بر اسرائيل بنى خداى با كس كه ندانيد مگر«: گفتند همديگر به و بود افتاده صندوق زير بت خود
  ».بريد بيرون خويش خدايان خانه از

 بـود  آنجـا  صـندوق  كـه  اى ناحيـه  مردم و نهادند دهكده از اى گوشه در و بردند بيرون را صندوق آنگاه
  »؟چيست اين«: گفتند و يافتند خويش گردن در دردى

 بـدى  باشـد  دهكـده  در صـندوق  ايـن  كـه  مادام«: گفت بود آنجا كه اسرائيل بنى اسيران از دخترى و
  ».بينيد

  ».گويى مى دروغ«: گفتند
 و باشـند  ننهـاده  آن بر يوغ هرگز كه بياريد دار گوساله گاو دو كه اينست گفتارم راستى نشان«: گفت

 بنـى  سرزمين به شما سرزمين از چون و ببرد را صندوق، گاوان و بداريد را شان گوساله و نهيد آن بر صندوق
 بنـى  سرزمين به گاوان چون و كردند چنين و» .گردد باز گوسالگان سوى به و بشكند را يوغ آيد در اسرائيل
 جـان  شد آن نزديك كه هر و دويدند آن سوى اسرائيل بنى مردم و افتاد بودند ريخته آن در حاصل اسرائيل

 طالوت تا بود آنجا صندوق و بود بيوه كه ببرند مادرشان خانه به را صندوق يافتند اجازه كه مرد دو مگر بداد
 .رسيد پادشاهى به

 خـدا  راه در كـه  كـن   معين ما براى پادشاهى«: گفتند اما بود يافته سامان شموئيل با اسرائيل بنى كار
  ».كند پيكار

  ».برداشت شما از پيكار خداى«: گفت شموئيل
  ».بريم پناه بدو كه باشيم داشته پادشاهى بايد و بيمناكيم خويش اطراف مردم از ما«: گفتند

 او بـه  مقدس روغن و كن معين اسرائيل بنى پادشاهى به را طالوت كه كرد وحى شموئيل به خداوند و
 پـيش  و فرسـتاد  آن جسـتجوى  بـه  غالمى همراه را او و بود شده گم طالوت پدر خران كه شد چنان و بمال

  ».كرد اسرائيل بنى پادشاه ترا خدا«: گفت طالوت به شموئيل و پرسيدند خران از و آمدند شموئيل
  »؟مرا«: گفت طالوت

  ».آرى«: گفت شموئيل
  ».است اسرائيل بنى اسباط زبونترين من سبط كه ندانى مگر«: گفت
  ».چرا«: گفت
  »؟چيست من پادشاهى نشانه«: گفت
  ».رسد تو به وحى رسى جا فالن به چون و باشد يافته را خويش خران پدرت برگردى وقتى«: گفت
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 :گفت اسرائيل بنى به و ماليد بدو مقدس روغن آنگاه

ؤْت  لَـم  و منْـه  بِالْملْك أَحقُّ َنحنُ و عَلينا الْملْك َله يُكونُ أَنَّى قاُلوا، ملكاً طاُلوت لَُكم بعثَ قَد اهللا إِنَّ« يـ 
  .»247: 2 اْلجِسمِ و اْلعْلمِ في بسَطةً زاده و عَليُكم اصَطفاه اهللا إِنَّ: قال، الْمالِ من سعةً

 بـه  مـا  كـه ، بـود  پادشاهى ما به را وى كجا از: گفتند. كرد نصب شما پادشاهى به را طالوت خدا: يعنى
 تـن  و دانـش  به را وى و برگزيد شما از را او خدا :گفت، نيست مال گشادكى را او كه سزاوارتريم او از شاهى
 .افزود بزرگى

» .كن عطا ما به صبرى خدايا«: گفتند شدند روبرو سپاهش و جالوت با اسرائيل بنى وقتى: گويد سدى
 شـده  چنان و بود كوچكتر پسران همه از داود و، بود نهر عابران جزو خود پسر سيزده با داود پدر روز آن در
  ».بيندازم بزنم را چه هر خود فالخن با«: گفت و آمد پدر پيش داود روزى كه بود

  ».اند نهاده فالخن در را روزيت كه باد مژده ترا پسر اى«: گفت پدر
 را گوشـهايش  و نشسـتم  آن بر و بديدم شيرى و رفتم كوهستان به«: گفت و آمد پدر پيش ديگر بار و
 .»نينداخت مرا و بگرفتم

  ».است داده بركت اين خدايت كه باد مژده را تو! پسر«: گفت پدر
 تسـبيح  مـن  بـا  كوههـا  و گفـتم  تسـبيح  و رفـتم  كوهها ميان! پدر«: گفت و آمد پدر پيش ديگر روز و
  ».كردند

  ».است داده بركت اين خدايت كه باد مژده ترا! پسر«: گفت پدر
 بنـى  پيمبر و بود گذاشته وا برادران و خود براى خوراكى آوردن فراهم به را او پدر و بود چوپان داود و
 ميكشد را جالوت كه كسى«: گفت و داد طالوت به و آهنين زره با بود آن در روغن كه بياورد شاخى اسرائيل

 باشـد  تـاج  چون وى سر بر و نشود روان اش چهره بر اما بريزد آن از روغن تا بجوشد و نهد سر بر را شاخ اين
  ».باشد وى اندازه و بپوشد را زره

 گفتـه  پيمبـر  كـه  نبود چنان هيچكس و كرد امتحان زره و شاخ با و بخواست را اسرائيل بنى طالوت و
  »؟باشد نيامده كه دارى پسرى آيا«: گفت داود پدر به نماند كس چون و، بود

  ».بياورد خوراكى ما براى كه مانده داود پسرم آرى«: گفت
 را جالوت كه بگير را ما داود  اى كه كرد سخن وى با كه گذشت سنگ سه از راه در بيامد داود چون و

 .بكشى ما با

 .نهاد خويش توبره در و گرفت بر را سنگها داود و: گويد

 روان خويش ملك در را او فرمان و دهم او به زنى به را دخترم بكشد را جالوت كه هر: بود گفته طالوت
 وى. بـود  وى انـدازه  و بپوشـيد  را زره و شـد  روان روغـن  و نهادند وى سر بر را شاخ بيامد داود چون و. كنم

 .نمود مى تنگ وى براى بپوشيد داود چون و بود گشاد وى براى بود پوشيده را زره كه هر و بود تنومند مردى
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 دل در بـيم  بديد را داود چون و بود دليرتر و تنومندتر كسان همه از جالوت و رفت جالوت سوى آنگاه
 .»بكشم ترا آيد حيفم كه گرد باز جوان اى«: گفت و يافت راه وى

 آوردى بـر  كـه  را سـنگى  هر و نهاد فالخن در و آورد بر را سنگها و» .كشم مى ترا من، نه«: گفت داود
، اسـرائيل  پـدرم  نام به سومى اين و، اسحاق پدرم نام به ديگر اين و، ابراهيم پدرم نام به اين كه بگفتى نامى
 را سـرش  و خـورد  جالوت چشم دو ميان و كرد رها آنرا و شد يكى سنگ سه هر و بچرخانيد را فالخن آنگاه

 و نمانـد  آن مقابـل  در كـس  تا بكشت را او و شد فرو سرش در رسيد كس هر به و بكشت را او و كرد سوراخ
 داود بـه  مـردم  و گرفـت  زنـى  بـه  را طـالوت  دختر بكشت را جالوت كه داود و افتاد جالوت سپاه در شكست
 كشـتن  قصد و برد حسد داود به و شد خشمگين ماجرا اين از طالوت و، داشتند دوست را او و شدند متمايل

 مشك و رفت وى خوابگاه به طالوت و نهاد خود بستر در شرابى مشك و بدانست را وى قصد داود و كرد وى
 را داود خدا«: گفت و افتاد وى دهان به شراب قطره يك و شد روان آن از شراب و بدريد و بزد شمشير به را

  ».بود شرابخواره كه بيامرزاد
 جا هر وى چپ و راست و پا پايين و سر باالى در و بود خفته او و رفت طالوت خانه به داود آن از پس

 او به من، بيامرزاد را داود خدا«: گفت بشناخت و بديد را تيرها و شد بيدار طالوت چون و برفت و نهاد تير دو
  ».بداشت دست من از و يافت دست من به او اما بكشتمش و يافتم دست

 خود با و بود اسب بر طالوت و رفت مى كسان با كه بديد را طالوت و شد سوار طالوت روزى آن از پس
  ».كشم مى را داود امروز«: گفت

 و بترسـيد  داود و دويد وى دنبال به طالوت و. نرسيدى او به كس بترسيدى داود وقتى كه بود چنان و
 و رسـيد  غار به طالوت چون و تنيد اى خانه آن در بر و كرد وحى عنكبوت به خدا و آمد در غارى به و بدويد

 .برگشت آنجا از و» .بود دريده را عنكبوت خانه بود آمده در غار به اگر«: گفت بديد را عنكبوت تار

 باز داود از را طالوت خواست مى كه هر و، كردند مالمت داود مورد در را طالوت، اسرائيل بنى دانايان و
 را او كـه  نمانـد  دانـائى  اسـرائيل  بنـى  در و، انگيخت بر قوم دانايان كشتن به را او خدا و كشت مى را او دارد

 و نكشـت  را او جـالد  ولـى  بكشـد  را او داد فرمان جالد به و دانست مى اعظم اسم كه بياورد را زنى تا نكشت
 .كرد رها را او و» .افتد نياز دانايى به شايد« :گفت

 شب هر و آوردند رحم او بر مردم تا بگريست و شد پشيمان و افتاد طالوت دل در توبه نيت آن از پس
 اين چون و، بگويد هست توبه مرا كه داند كه هر بخدا را شما زد مى بانگ و گريست مى و شد مى گورها سوى
 مردگان اينك و بكشتى را ما كه نبود بس همين طالوت اى كه داد ندا گورها ميان از يكى گفت بسيار سخن

 .شد فزون او گريه و غم و! دهى مى آزار را ما

 ؟شود مى چه ترا«: گفت و كرد سخن وى با و آورد رحمت طالوت بر جالد و

 ؟هست توبه مرا آيا بگويد من با كه هست دانايى زمين در آيا: گفت طالوت
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 و آمـد  در اى دهكـده  بـه  شـبانگاه  كـه  اسـت  پادشاهى چون، است چون تو مثل كه دانى«: گفت جالد
 خواست چون و، بكشند هست دهكده در خروس چه هر گفت و گرفت بد فال به آنرا بانگ و زد بانگ خروس
 جـا  بـه  خروسـى  مگـر : گفتند بدو. افتيم راه به تا، كنيد بيدار را ما برداشت بانگ خروس وقتى: گفت بخوابد

  »!وانگذاشتى زمين در دانائى نيز تو؟ شود شنيده آن بانگ كه  گذاشتى
 پـيش  تـرا  اگر«: گفت، بديد پشيمانى در را او استوارى جالد چون و، گرفت شدت طالوت گريه و غم و
  »؟كشت خواهى را او برم دانايى

  »نه«: گفت طالوت
 .اوست نزد دانا زن كه گفت آنگاه گرفت پيمان او از جالد و

  »؟هست توبه مرا آيا بپرسم كه ببر وى نزد مرا«: گفت طالوت و
 زنـان  شـدند  مـى  هـالك  مردانشـان  چـون  و دانستند مى خاندان يك اهل را اعظم اسم كه بود چنان و

 .آموختند مى

 رسـيدند  در نزديـك  چـون  و» .شود خود بى خود از و بترسد ببيند ترا او اگر«: گفت طالوت به جالد و
 تـرا  كه نيست تر سنگين تو بر مردم همه از من منت مگر«: گفت و رفت زن پيش و بگذاشت را طالوت جالد

  »؟دادم پناه و رهاندم كشتن از
  ».چرا«: گفت زن

  »؟هست توبه را او آيا بپرسد تو از كه آمده طالوت اينك، دارم تو با حاجتى اكنون«: گفت
 را وى آيا بپرسد خواهد مى و ندارد تو كشتن قصد طالوت«: گفت بدو جالد و شد خود بى ترس از زن و

  »؟هست توبه
  »؟دانيد مى را پيمبرى قبر جاى ولى هست توبه را وى كه ندانم بخدا«: گفت زن

  .دانم مى را نون بن يوشع قبر، بله«: گفت
 را تـن  سه آن چون و ريخت مى او سر از خاك كه آمد در قبر از يوشع و كرد دعا و بيامد آنها با زن و 

  »؟شده رستاخيز مگر، شود مى چه را شما«: گفت بديد
  »؟دارد توبه آيا پرسد مى تو از طالوت ولى نه«: گفت زن

 پيش تا رود پيكار به خود  فرزندان با و بدارد دست پادشاهى از آنكه مگر نيست توبه را او«: گفت يوشع
 وى توبـه  ايـن  شـايد  شـود  كشـته  و بـرد  حمله وى شوند كشته آنها چون و كنند پيكار خدا راه در وى روى
 .بيفتاد قبر در و بمرد آنگاه» .باشد

 بگريسـت  چندان و نروند او دنبال به فرزندانش كه داشت بيم و بازگشت بود آنچه از تر غمين طالوت و
 او و پرسـيدند  حـالش  و آمدنـد  وى نزد بودند تن سيزده كه پسرانش و شد نزار تنش و بريخت هايش مژه كه

 و رونـد  پيكـار  بـه  وى بـا  كـه  خواسـت  آنها از و بود تواند چگونه وى توبه كه بگفت آنها با را خويش حكايت
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 حملـه  طـالوت  آنها از پس و شدند كشته تا بردند حمله وى روى پيش و شدند برون وى با و كرد مجهزشان
 داد حكمـت  و پادشـاهى  را وى كـه  جـل  و عز خدا گفتار معنى و رسيد پادشاهى به داود و شد كشته و كرد

 .داشت طالوت پادشاهى و شمعون پيمبرى كه است همين

 ايش پسر افيح پسر بحرت پسر ضرار پسر ابيال پسر قيس پسر وى و بود شاول سريانى به طالوت نام و
 .بود ابراهيم پسر اسحاق پسر يعقوب پسر بنيامين پسر

 پسـر  اليسع، باشد چگونه وى توبه كه گفت طالوت به و برخاست گور از كه پيمبرى: گويد اسحاق ابن
 .بود اخطوب

 چهل شد كشته پيكار در خود فرزندان با كه وقتى تا آغاز از طالوت پادشاهى مدت تورات اهل پندار به
 .بود سال

  :داود حكايت از سخن
 حضـرون  پسـر  رام پسـر  نـادب  عمى پسر نحشون پسر سلمون پسر باعز پسر عوبد پسر ايشى پسر او و

 .بود السالم عليه ابراهيم پسر اسحاق پسر، يعقوب پسر يهودا پسر فارص پسر

 .بود پاكدل و سيرت نيك و موى تنك و موى سرخ و قد كوتاه داود كه اند كرده روايت منبه بن وهب از

 پيمبـر  بـه  خدا كه اند كرده روايت، 243: 2 ديارِهم من َخرَجوا الَّذينَ إَِلى َترَ َلم أَ: آيه درباره زيد ابن از
 وى نشان و بكشد وى دست به را جالوت خدا كه مرديست فالنى فرزندان جمله از كه كرد وحى اسرائيل بنى
 وحـى  مـن  بـه  جل و عز خدا گفت و رفت وى پيش پيمبر و. بريزد آن از آب و نهد سر بر كه است شاخ اين

 بيـاورد  مـرد  دوازده مـرد  آن و بكشـد  وى دست به را جالوت خدا كه هست مردى تو فرزندان جزو كه كرده
 تنومنـد  آن و نديـد  اثـرى  و كرد تجربه شاخ با را همه و داشت بسيار مهارت يكيشان و درخت هاى تنه مانند
 صـالح  بلكه نگيريم صورت به را مردان ما كه كرد وحى پيمبر به خدا و كرد تكرار را تجربه و آورد باز را ماهر
 .»ندارد فرزندى اينان جز كه گويد او پروردگارا« :گفت پيمبر كنيم مقياس را دلها

  ».نگفت راست سخن«: گفت جل و عز خدا
  ».دارى اينها جز پسرى گويد و نداند راست ترا سخن پروردگارم«: گفت بدو پيمبر و

 در را او و ببينند را او كسان آيد شرمم كه دارم قد كوتاه پسرى، گفتى راست خداى پيمبر اى«: گفت
  ».ام نهاده گله

  »؟كجاست«: گفت پيمبر
  »كوه فالن دره فالن در«: گفت

 او و بـود  شـده  داود اسـتراحتگاه  حايـل  و بـود  روان آن در سـيل  كه بديد را دره و شده برون پيمبر و
 بى«: گفت بديد را داود چون و رسيد نمى آنها به آب و داد مى گذر سيل از دوش بر جفت جفت را گوسفندان



22  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 و نهـاد  وى سـر  بـر  را شاخ و» .است تر رحيم كسان با شك بى و آرد رحم پا چهار به او، همانست اين گفتگو
 .بجوشيد آب

 بـه  جـل  و عـز  خـدا  دادنـد  طالوت به پادشاهى اسرائيل بنى وقتى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 من كه بكشد را آنجا زندگان همه و رود مدين  مردم جنگ به بگو طالوت به كه كرد وحى اسرائيل بنى پيمبر

 كـه  پادشاهشـان  جـز  بـه  بكشت بود آنجا را كه هر و شد مدين سوى پادشاه طالوت و دهم غلبه آنها بر را او
 خلـل  مـن  فرمـان  در كـه  ببين را طالوت كار كه كرد وحى شموئيل به خدا و براند را آنها مواشى و شد اسير
 رستاخيز به تا و بگيرم خاندانش از پادشاهى كه بگو او به بياورد را مواشى و گرفت اسير را مدين پادشاه آورد

 .كنم خوار را وى دارد خوار مرا كار كه هر و باشد من مطيع كه دارم گرامى را كس آن من كه نيارم باز

 را مواشـى  چـرا  و گرفتـى  اسير را مدين پادشاه چرا؟ كردى چه«: گفت و رفت طالوت پيش شموئيل و
  »؟بياوردى

  ».كنم قربان كه آوردم را مواشى«: گفت
  ».نيارد باز رستاخيز روز به تا و برگرفت تو خاندان از پادشاهى جل و عز خدا«: گفت شموئيل

 را آنكه و دهد نشان تو به را پسرانش كه برو ايشى پيش كه كرد وحى شموئيل به جل و عز خدا آنگاه
 را پسـرانت «: گفت و شد ايشى سوى شموئيل و شود اسرائيل بنى پادشاه كه بمال مقدس روغن دهم فرمان

  ».بده نشان من به
 .آمد مى بنظر نكو و تنومند مردى كه بخواند را خود پسر بزرگتر ايشى و

 وحـى  بـدو  خدا و» .بالعباد بصير اهللا ان، لّله الحمد«: گفت و كرد شگفتى و بديد را او شموئيل چون و
 .نيست اين مطلوب واقفم دلها مكنون به من ولى بيند مى ظاهر تو چشم كه كرد

  ».بيار را ديگرى، نيست اين مطلوب«: گفت پيمبر
  ».بيار را ديگرى نيست اين مطلوب«: گفت كدام هر درباره كه داد نشان بدو پسر شش ايشى و
  »؟دارى پسرى اينان جز آيا«: گفت عاقبت و

 ».»است گوسفندان چوپان كه دارم روى سرخ پسرى آرى«: گفت

  ».بيايد بفرست«: گفت پيمبر
 دار مكتـوم  را اين«: گفت پدرش به و ماليد بدو مقدس روغن و بود روى سرخ جوانى بيامد داود چون و

  ».بكشد را او شود خبر طالوت اگر كه
 و زد اردو و برفت اسرائيل بنى با نيز طالوت و زد اردو و آمد اسرائيل بنى سوى خويش قوم با جالوت و

 .شدند پيكار آماده

 .شوند كشته تو قوم و من قوم چرا كه فرستاد طالوت پيش كس جالوت آنگاه
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 اگـر  و باشد من آن از پادشاهى كشتم ترا اگر. فرست من جنگ به خواهى را كه هر يا بيا من جنگ به
 .باشد تو آن از پادشاهى كشتى مرا تو

 و روايت دنباله و؟ ميرود جالوت جنگ به كى زد بانگ وى اردوى در كه فرستاد كس طالوت آن از پس
 .ايم گفته كه چنانست داود با طالوت رفتار و داود دست به وى شدن كشته و جالوت و طالوت حكايت

 بكشد را جالوت داود آنكه از پيش جل و عز خداوند كه داشت توان معلوم روايت اين از: گويد جعفر ابو
 داود كـه  بـود  چنان ديگر روايتهاى ولى. بود داده او به پادشاهى كند او كشتن آهنگ طالوت آنكه از پيش و

 .رسيد پادشاهى به پسرانش و طالوت شدن كشته از پس

: گفتنـد  مـردم  شد هزيمت وى سپاه و بكشت را جالوت داود وقتى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 .نشد شنيده طالوت از نامى ديگر و كردند اقبال داود به مردم و شد خلع طالوت و. است جالوت قاتل داود

 آهن و آموخت آهن صنعت و فرستاد وى به را زبور خداوند آمدند گرد داود بر اسرائيل بنى چون: گويد
 چنانكـه  و شـوند  هماهنـگ  وى بـا  كنـد  تسـبيح  وقتـى  كه بگفت را پرندگان و كوهها و كرد نرم وى براى را

 خوانـد  مـى  زبـور  وقتـى  و بـود  نـداده  خوش صوت چنان را خويش مخلوق از هيچيك جل و عز خدا اند گفته
 شـيطانها  و داد مـى  گـوش  داود صـوت  به همچنان و گرفت مى را آن گردن كه آنجا تا شد مى مجذوب  وحش
 .ساختند وى صوت آهنگ از سنج و بربط و مزمار

 پيمبـر  بـا  را داود وصـف  خـداى  و. گريسـت  مى بسيار و كرد مى عبادت پيوسته، بود كوش سخت داود
 :كه بگفت سلم و عليه اهللا صلى محمد خويش

خَّرْنَا  إِنَّا. أَواب إِنَّه اْلأَيد ذَا داود عبدنا اذُْكرْ و يُقوُلونَ ما  على اصِبرْ« اْلِجبـالَ  سـ  ه عـنَ  محب سـي  ي شـبِاْلع و 
 .18 -17: 38 »الْإِْشراقِ

 رام را كوههـا  ما بود كننده بازگشت وى كه كن ياد را داود ما بنده و كن صبورى گويند آنچه بر: يعنى
 .كردند مى تسبيح آفتاب آمدن بر هنگام و شبانگاه كه كرديم وى

 كس هزار چهار روز و شب و داشت مى روزه را ايام نيمه و كرد مى نماز شب به السالم عليه داود گويند
 .كردند مى وى نگهبانى

 كـه  باشـد  يعقـوب  و اسـحاق  و ابراهيم همانند منزلت به كه خواست خويش پروردگار از روزى: گويند
 .باشد داشته را آنان فضيلتهاى همه و آيد در امتحان معرض به آنها مانند

 روزى و كـرد  مى داورى مردم ميان روزى: بود كرده قسمت سه به را ايام داود، اند كرده روايت سدى از
 در و بـود  زن نـه  و نـود  را او و. بـرد  مـى  سر به خويش زنان با روزى و نشست مى خلوت به خدا عبادت براى

 را هـا  نيكـى  همـه  من نياكان پروردگارا«: گفت يكبار و خواند مى را يعقوب و اسحاق و ابراهيم فضيلت كتابها
  ».كن عطا آنها فضايل از نيز مرا، اند برده
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 تـو  كـه  كردنـد  تحمـل  هـا  بليـه  و آمدند امتحان معرض توبه نياكان كه كرد وحى بدو جل و عز خدا و
، شـد  دچـار  يوسـف  دورى غم به يعقوب و شد كور اسحاق، شد مبتال خود فرزند كشتن به ابراهيم. اى نكرده

 .اى نيفتاده بليات اينگونه توبه ولى

  ».كن ور بهره آنها عطيات از و ده آنها بليات چون نيز مرا پروردگارا«: گفت داود
 .باش مراقب روى مى امتحان معرض به كه كرد وحى جل و عز خدا

 نمـاز  به او و افتاد داود پاى پيش و بيامد طالئى كبوتر صورت به شيطان و گذشت چند روزى و: گويد
 سـوراخى  بـه  تا شد دورتر و رفت آن دنبال به داود و شد دور كبوتر و بگيرد آنرا كه برد دست و بود ايستاده

 آن دنبـال  به كس كه رود مى كجا بنگريست داود و آمد پرواز به سوراخ از كبوتر و بگيرد آنرا تا برفت و افتاد
 .فرستد

 بيفشـاند  موى و بديد را او زن و بود زيبا بسيار و كرد مى شستشو خويش بام بر كه ديد را زنى و: گويد
 فـالن  در وى شـوهر : گفتند و كرد جستجو و بيفزود را داود شوق و رغبت وى رفتار و بپوشاند را خويشتن و

 شد پيروز كه بفرستاد و فرست دشمن فالن سوى يارا اهر كه فرستاد اردو فرمانرواى به كس و. است اردوگاه
 فيـروز  باز و بفرستاد و بود نيرومندتر كه فرست دشمن فالن سوى را او كه فرستاد كس باز. نوشت داود به و

 .شد

 فرسـتاد  و فرست دشمن فالن سوى را او كه آمد پاسخ و نوشت داود به را قضيه اردوگاه فرمانده: گويد
 صـورت  بـه  فرشـته  دو خـدا  كه ببود وى با مدتى اندك و بگرفت را زن داود و شد كشته زن شوهر بار اين و

 نمازگـاه  به ديوار از و شدند مانع نگهبانان و بود داود عبادت روز و شوند او نزد به خواستند كه فرستاد انسان
 دو ما كه مدار بيم«: گفتند، بترسيد و ديد نشسته خود روى پيش را آنها كه بود نماز به داود و آمدند در وى

  ».كن داورى ما ميان حق به و ديده ستم ديگرى از يكيمان كه حريفيم
  ».بگوييد را خويش قصه«: گفت

 مرا گوسفند خواهد مى و دارم يكى من و دارد گوسفند نه و نود كه است من برادر اين«: گفت يكيشان
 ».كند كامل را خويش گوسفندان كه بگيرد

  »؟گويى مى چه تو«: گفت ديگرى به
 گوسـفند  صـد  كـه  بگيرم وى از آنرا خواهم مى و دارد يكى برادرم و دارم گوسفند نه و نود من«: گفت

  ».نميدهد رضايت او و باشم داشته
  ».كنى چنين نگذاريم ترا«: گفت داود
  ».دارى باز مرا نتوانى«: گفت
 نشـان  را خـويش  پيشـانى  و بينى و» .ميزنيم اينجايت و اينجا به زنى دست كار بدين اگر«: گفت داود

 .داد
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 زن يـك  اهريـا  و داشتى زن نه و نود كه بزنند تو اينجاى و اينجا به كه است اين حق داود اى«: گفت
 .»بگرفتى را زنش و شد كشته تا فرستادى خطر معرض به را او پيوسته و داشت

 سـجده  به و است افتاده بليه در و بوده امتحان معرض به كه بدانست و نديد را كس و كرد نظر داود و
 و رفـت  سـجده  بـه  بـاز  و نداشت بر سر ضرورت به جز و گريست و كرد سجده روز چهل و كرد زارى و افتاد

 .روييد علف وى اشك از كه گريست

 .بخشيدم ترا كه بردار سر داود اى كه كرد وحى بدو خدا روز چهل از پس

 روز بـه  اهريـا ، نكنى ستم قضاوت در و عادلى داور تو اى بخشيده مرا كه دانم چگونه پروردگارا«: گفت
 و بريـزد  آن رگهاى از خون و باشد گرفته چپ با راست دست به را خويش سر و آيد تو عرش پيش رستاخيز

 .»كشت مرا چرا بپرس اين از خدايا گويد

 و گـذرد  در تـو  از كه بخواهم او از و خوانم پيش را اهريا شود چنين اگر كه كرد وحى خداوند و: گويد
 .دهم عوض بهشت را وى گذرد در چون

  ».اى بخشيده مرا كه دانستم اكنون پروردگارا«: گفت داود
 .ننگريست آسمان به شرم از بمرد وقتى تا و: گويد

 و نبـرد  يـاد  از كـه  بـود   نوشته دست كف به را خويش گناه داود كه اند كرده روايت خراسانى عطاى از
 .لرزيد مى دستش ديد مى آنرا چون

 و نزنـد  سر او از گناهى و بگذارند روزى تواند گفت خويشتن با روزى كه بود آن وى بليه سبب: گويند
  .برد تواند بسر گناه بى پنداشت كه بود روزى شد ماجرا آن كه روزى

 :سخن اين گوينده ذكر 

 بـراى  روزى و، بـود  زنـان  بـراى  روزى: بـود  كرده قسمت چهار را ايام داود كه اند كرده روايت حسن از
 و كـرد  مـى  سـخن  آنهـا  بـا  كـه  بـود  اسـرائيل  بنـى  خاص روزى و، اسرائيل بنى داورى براى روزى و، عبادت

 .شنيد مى را سخنانشان

 را روزى انسـان  كه بود تواند آيا كه رفت سخن باب اين از بود اسرائيل بنى خاص كه روزها آن از يكى
 و ببسـت  در رسـيد  وى عبـادت  روز چون و كند چنين كه گذرانيد دل در داود و، برد سر به گناه ارتكاب بى

 از كـه  طالئـى  كبـوترى ، كرد مى قرآن قرائت كه اثنا آن در و پرداخت تورات به و نشود وى پيش كس گفت
 دور چنـدان  ولـى  كرد پرواز كبوتر و بگيرد آنرا تا برفت و افتاد وى روى پيش داشت چيزى نكو رنگهاى همه

 زيبايى و خلقت از و كرد مى شستشو كه بديد را زنى تا رفت كبوتر دنبال به داود و كند نوميد را او كه نرفت
 فريفتگـى  رفتـار  اين و، بپوشاند تن و بيفشاند مو، بديد زمين بر را داود سايه، زن چون و. آمد شگفت به وى

 كـه  بـود  جايى و رود مكان فالن به كه نوشت بدو و بود فرستاده سپاهى با را زن شوهر و، كرد بيشتر را داود
 .گشت توانست نمي باز زنده
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 .گرفت زنى به و كرد خواستگارى او از داود و شد كشته و برفت زن شوهر و: گويد

 .بود سليمان مادر زن آن كه ايم شنيده: گويد قتاده

 از متخاصـمان  كـه  بود چنان و آمدند وى نزد ديوار از فرشته دو بود محراب در داود كه هنگامى: گويد
مانِ ، َتخَف ال«: گفتند و شد بيمناك داود بيامدند ديوار از همينكه و، شدند مى او پيش محراب در غـى  َخصـب  

ي  هذا إِنَّ. الصراط سواء  إِلى اهدنا و تُْشططْ ال و بِاْلحقِّ بيَننا فَاحُكم بعضٍ  على بعُضنا أَخـ  لَـه  ع سـت ونَ  وع سـت 
ك  بِسؤالِ َظلَمك َلقَد قال. اْلخطابِ في عزَّني و أَْكفْلنيها َفقالَ واحدةٌ َنعجةٌ لي و َنعجةً تـجإِلـى  َنع   عاجِـهن إِنَّ و 
م  ما َقليلٌ و الصالحات عمُلوا و آمُنوا الَّذينَ إِلَّا بعضٍ  على بعضُهم َليبغي اْلُخَلطاء من َكثيراً هـ ظَـنَّ  و دأَنَّمـا  داو 
َتْغَفرَ َفَتنَّاهفَاس هبر عاً َخرَّ وراك و بديگرى يكيمان كه دعواييم صاحب دو، مكن بيم :يعنى» 24 -22: 38 أَناب 
 و نـود  و است من برادر اين. كن رهبرى راه ميانه به را ما و مكن جور و كن حكم حق به ما ميان، كرده ستم

 بـا  حقـا «: گفـت  .است كرده مغلوب مرا مكالمه در و ده من به آنرا گويد، دارم ميش يك من و دارد ميش نه
 ستم همديگر به شريكان بسيارى و است كرده ستم تو با، كند خويش ميشهاى ضميمه كه تو ميش خواستن

 امتحـانش  كـه  بدانسـت  داود و» .كمنـد  آنهـا  و كنند شايسته كارهاى و دارند ايمان كه كسانى مگر كنند مى
  .كرد توبه و افتاد ركوع به و خواست آمرزش پروردگارش از و ايم كرده

 از كـه  آنجـا  تـا  كـرد  سجده را خدا روز چهل شد گناه مرتكب داود وقتى كه اند كرده روايت مجاهد از 
 و كـرد  ورم پيشـانى  پروردگـارا  كـه  بناليـد  آنگاه، بپوشانيد را وى سر كه روييد سبزه چندان وى چشم اشك
 كـه  بيمـارى  يـا  دهنـد  غـذايت  كـه  اى گرسنه آيا: آمد ندا و هست بود همچنانكه داود گناه و بخشكيد چشم

 ؟كنند ياريت كه مظلومى يا، دهند شفايت

 .بيامرزيد را او جل و عز خداوند و بناليد دل سوز از داود و: گويد

 كـه  گرفـت  مى آب ظرف وقتى و خواند مى پيوسته آنرا كه بود نوشته دست كف بر را خود گناه داود و
 هـم  از وى بندهاى بود بيم كه ناليد مى چنان و آورد مى ياد به را خود گناه و نوشيد مى آنرا از قسمتى بنوشد

 همـه  اشـك  برابـر  داود اشك گويند، بود شده پر وى اشك از ظرف نوشيد مى را آب همه وقتى تا و شود جدا
  بود خاليق همه اشك و داود اشك برابر آدم اشك و بود خاليق

 گنـاه ! مـن  گنـاه  پروردگارا :گويد باشد نوشته دستش كف بر وى گناه و بيايد داود رستاخيز روز: گويد
 آرام رود پـس  وا چـون  و. بـر  پـس  وا مرا پروردگارا: گويد و نگيرد آرام و آرند پيش را او و. ببر پيش مرا! من

 .نگيرد

 زنـى  به پيغمبر داود وقتى«: فرمود كه شنيدم سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر از: گويد مالك بن انس
 دشـمن  وقتى گفت گروه فرمانده به و فرستاد پيكارى به را اسرائيل بنى از گروهى، بخواست را او و نگريست

 هـر  و جستند مى فيروزى صندوق از اسرائيل بنى روزگار آن در. بدار صندوق روى پيش را فالنى شد نزديك
 فرشته دو و شد كشته زن آن شوهر و بشكند سپاه يا شود كشته تا گردد باز نبايد بود صندوق روى پيش كه
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 وى اشك از تا بود سجده به شب چهل و رفت سجده به و بدانست او و بگفتند را او قصه و شدند نازل داود بر
 وسعت از كرده گناهى داود پروردگارا: گفت مى خويش سجده در و بخورد را وى پيشانى زمين و روييد سبزه

. شود آيندگان قصه او گناه نبخشى گناهش و نيارى رحم داود ضعف بر اگر پروردگارا، بزرگتر مغرب و مشرق
 ».بخشيد ترا گناه جل و عز خداوند داود اى«: گفت و بيامد جبرئيل شب چهل از پس و

 پروردگارا گويد و بيايد فالنى رستاخيز روز به اگر اما ببخشد مرا گناه تواند خداى كه دانم«: گفت داود
 »؟شود چه. ريخته مرا خون داود

 ».بپرسم خواهى اگر و نپرسيدم تو پروردگار از«: گفت جبرئيل

 ».بپرس«: گفت داود

 جبرئيـل  آنگـاه . بود سجده در خواست خدا كه چندان و افتاد سجده به داود و رفت باال جبرئيل: گويد
 و آرد فـراهم  را تـن  دو شـما  رسـتاخيز  روز خـدا  بگو داود به گفت و پرسيدم خدا از داود اى«: گفت و بيامد
 در آن بعوض: گويد خدا. تست آن از من خون خدايا: گويد، ببخش من به دارى داود پيش كه را خونى: گويد

  ».دارى خواهى چه هر بهشت
 و افتاد گناه به داود و داد رخ ريا او زن قصه تا داشت پادشاهى طالوت پس از داود، كتاب اهل پندار به

 بنـى  منافقـان  و برخاسـت  پـدر  ضـد  بـر  وى پسر وابشا داشتند خوار را او اسرائيل بنى و شد مشغول توبه به
 او طرفـدارى  بـه  كسـان  از جمعـى  پـذيرفت  را داود توبـه  جـل  و عـز  خدا چون و شدند فراهم او بر اسرائيل

 گفـت  و فرستاد او تعاقب به را خويش سرداران از يكى و بشكست را او تا كرد پيكار خود پسر با و برخاستند
 بـه  وى بلند موى و برد پناه درختى به و كرد دنبال بود فرارى كه را او، سردار و كند اسيرش و نريزد خونش
 داود و بريخـت  خـونش  داود فرمـان  خـالف  به و رسيد او به سردار و بداشت را او و پيچيد درخت هاى شاخه
 .كرد تعرض سردار به و شد غمين سخت

 دعـا  و رفتنـد  المقـدس  بيـت  محل به آنها و افتاد اسرائيل بنى در سخت طاعونى داود روزگار به هم و
 يـازدهم  سـال  بـه  ايـن  و كردند مسجد را آنجا و شد مستجاب دعايشان و ببرد را طاعون بليه خدا كه كردند

 بـه  آنـرا  كه كرد وصيت سليمان به و گذشت در داود رسد سر به آن بنيان آنكه از پيش و بود داود پادشاهى
 بكشـت  را سردار و بست كار را وى فرمان سپرد خاك به را پدر سليمان چون و بكشد را برادر قاتل و برد سر

 .برد پايان به را مسجد بناى و

 را اسـرائيل  بنـى  مردم شمار خواست داود گويد كه هست منبه بن وهب از روايتى مسجد بناى درباره
 من كه دانى«: گفت و كرد عتاب وى با خدا و دهند خبر وى به را قوم شمار تا بگفت و فرستاد كسان و بداند

 تـو  و نيايند بشمار كه كنم آسمان ستارگان چون را آنها و دهم بركت را وى نسل كه ام كرده وعده ابراهيم با
 سـال   سـه  يـا : كنيد اختيار را چيز سه از يكى پس، ندارد شمار ام گفته من كه بدانى را چيزى شمار خواستى

  ».شود چيره شما بر مرگ روز سه يا، كنم مسلط شما بر را دشمن ماه سه يا، كنم مبتال گرسنگى به را شما
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 دشمن ماهه سه تسلط و نداريم صبر سال سه گرسنگى بر«: گفتند و كرد مشورت اسرائيل بنى با داود
  ».غير دست به نه خداست دست به كه برگزينيم را مرگ باشيم ناچار اگر و گذاشت نخواهد جاى به را كسى

 و نيسـت  معلـوم  شمارشـان  كه بمردند اسرائيل بنى از كس هزاران روز از ساعت يك در و: گويد وهب
 مـن  خـدايا «: گفـت  و كـرد  دعـا  و ناليد خدا به و كرد نتوانست تحمل را مردگان كثرت بديد اين داود چون

 گـردن  به آن گناه و كنند شمار را اسرائيل بنى كه گفتم من، دهند اسرائيل بنى آن غرامت و ام كرده خطايى
  ».گذر در اسرائيل بنى از، است من

 شمشـيرها  كه ديد را فرشتگان داود و. برداشت اسرائيل بنى از مرگ و كرد مستجاب را او دعاى خدا و
» .ساخت مسجدى اينجا بايد«: گفت داود و رفتند باال آسمان بر صخره از طالئى نردبان بر و كردند غالف در
 آلوده خون به تو دست چون و است مقدس اى خانه اين كه كرد وحى خدا و كند آغاز مسجد بناى خواست و

 اين دارم كنار بر خونريزى از و دهم بدو پادشاهى تو از پس كه سليمان تو پسر ولى نباشى آن بنيانگزار، است
 .نهاد حرمت و بساخت را خانه رسيد پادشاهى به سليمان چون و. بسازد خانه

 كتـاب  اهل بعضى ولى، بود سال يكصد هست سلم و عليه اهللا صلى پيمبر حديث در چنانكه داود عمر
 .كرد پادشاهى سال چهل و بود سال هفت و هفتاد وى عمر اند گفته

  السالم عليه داود بن سليمان از سخن

 وى مسـخر  را بـاد  و پرنـده  و آتش و جن خدا و شد اسرائيل بنى پادشاه پدر از پس داود پسر سليمان
 خـدا  و باشـد  نداشته كس وى از پس كه دهد بدو ملكى خواست خدا از سليمان. داد بدو نيز پيمبرى و كرد

 .داد بدو چنان ملكى و كرد مستجاب را وى دعاى

 بودند وى سر باالى پرندگان شد مى بارگاه به خانه از سليمان وقتى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 .نشيند تخت بر تا بودند مراقب جن و انس و

 وقتـى . پوشـيد  مـى  سـفيد  جامـه  و بـود  مـوى  پر و منظر نكو و تنومند و پوست سفيد سليمان: گويند
 داورى و پـدرش  و وى حكايـت  و كـرد  مى مشورت وى با خويش امور در داود آمد در مردان صف به سليمان

 :فرمود و آورد خويش عزيز كتاب در تعالى خداى كه بود چنان بود چريده كشت در كه گوسفندانى درباره

»و دداو مانَ وَليكُمانِ إِذْ سحفي ي رْثإِذْ اْلح َنفَشَت يهف مِ َغَنماْلَقو ُكنَّا و ِهمكْمحينَ  لدناهـا ، شـاهمَففَه 
  »79 -78: 21 علْماً و حكْماً آَتينا ُكلا و سَليمانَ

 چريـده  آن در شـبانه  قوم گوسفندان كه زراعتى كار در كه دم آن) كن ياد( را سليمان و داود و: يعنى
 را دو هـر  و فهمانـديم  سـليمان  بـه  را حـق  حكـم  و، بـوديم  كردنشان داورى گواه ما و كردند مى داورى، بود

 .بوديم داده دانش و فرزانگى

 چـراى  از و بـود  كـرده  خوشه كه بود موستانى«: گفت آيه اين درباره كه اند كرده روايت مسعود ابن از
  ».باشد موستان صاحب آن از گوسفندان كه گفت داود و شد تباه گوسفندان
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  ».بايد اين جز خدا پيمبر اى«: گفت سليمان
  »؟باشد چه«: گفت داود
 گوسفندان و بود كه شود چنان و بپردازد آن اصالح به تا دهى گوسفندان صاحب به را موستان«: گفت

 و دهـى  صـاحبش  به آنرا، بود كه شود چنان  موستان چون و گيرد بهره آن از كه دهى موستان صاحب به را
  ».است چنين فهمانديم سليمان به كه خداى گفتار معنى و» .دهى صاحبش به نيز را گوسفندان

 او سـوى  بـود  پادشـاهى  كـه  زمـين  كجاى هر و بود پيكار به پيوسته و بود جوى پيكار مردى سليمان
 .كرد مى مغلوبش و رفت مى

 چهار و مردم همه و زنند آن بر خيمه و بيارند چوبى تا گفت مى رفت خواست مى پيكار به وقتى گويند
 و ببـرد  راه مـاه  يـك  صـبحگاه  و دارد بر آنرا و رود چوب زير گفت مى را باد و كنند بار آن بر جنگ ابزار و پا

 أَصاب حيثُ رخاء ِبأَمرِه َتجرِي الرِّيح َله فَسخَّرْنا«: فرمايد باب اين در جل و عز خدا و بيارد راه ماه يك شامگاه
38 :36«.  

 .رفت همى نرمى به وى فرمان به داشت قصد جا هر كه كرديم وى رام را باد پس: يعنى

  »12: 34 شَهرٌ رواحها و شَهرٌ غُدوها الرِّيح لسَليمانَ و«: فرمايد تعالى و تبارك او هم و
  »بود راه ماه يك رفتنش شبانگاه و ماه يك رفتنش بامداد كه كرديم رام سليمان براى را باد و«: يعنى 

 انـد  نوشـته  خطـى  انـس  يـا  جن از سليمان ياران بعضى آنجا در كه هست اى خانه دجله نزديك گويند
 اينجـا  نيمـروز  و آمديم اصطخر از صبحگاه، بود ساخته بلكه نساختيم آنرا و آمديم اينجا ما كه مضمون بدين
 .باشيم شام در شب و برويم اهللا شاء ان و بوديم

 انس فرسخ پنج و بيست بود فرسخ يكصد سليمان اردوگاه كه اند كرده روايت قرظى كعب بن محمد از
 از خانـه  هـزار  و پرنـدگان  فرسـخ  پنج و بيست و وحوش فرسخ پنج و بيست و جن فرسخ پنج و بيست و بود

 كـه  هنگـامى  و برد مى آنرا باد و بود آن در مملوك زن هفتصد و معقود زن سيصد كه چوب بر داشت آبگينه
 سخنى خاليق از  يك هر كه افزودم تو پادشاهى به را اين كه كرد وحى خداوند رفت مى آسمان و زمين ميان
 .آرد خبر تو براى باد كند

 مجاور انس اشراف كه بود كرسى ششصد داود پسر سليمان مجلس در كه اند كرده روايت عباس ابن از
 سـايه  آنهـا  بـر  تـا  گفـت  مـى  پرنـدگان  به آنگاه گرفتند مى جاى پهلويشان جن اشراف و نشستند مى سليمان
  .ببرد راه ماه يك روز يك به و بردارد را آنها تا گفت مى باد به آنگاه، افكنند

  نوشت نامه بلقيس به آن اثناى در كه اى غزوه و سليمان غزوات از سخن

 شـرح  ايلـى  دختـر  اند گفته بعضى و بود اليشرح دختر يلمقه اند گفته شناسان نسب چنانكه بلقيس نام
 پسـر ، سـبا  پسـر ، صيفى پسر قيس پسر حارث پسر شرح ايلى پسر جدن ذى شرح ذى دختر قولى به و، بود

 .رفت سليمان نزد به پيكار و جنگ بى و بود قحطان پسر يعرب پسر يشجب
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 و بود آب نيازمند كه خواست را هدهد راه در روزى كه بود چنان بلقيس به سليمان نوشتن نامه سبب
 .نبود هدهد و داند هدهد كار اين گفتند حاضران و نتوانست يافتن آب

 .بود شده خلل نبوت در كه رو آن از خواست را هدهد سليمان: گويند

 يا بود سفر به داود بن سليمان وقتى كه آمده عباس ابن روايت در كه چنانست بلقيس و سليمان قصه
 و داد مى نشستن اجازه انس به و نهادند مى كرسى وى چپ و راست به و نشست مى تخت بر داشت سفر قصد
 پرنـدگان  بـه  آنگـاه ، داد مـى  نشسـتن  اجـازه  شـيطانها  بـه  آنگاه، بنشينند تا داد مى اجازه جن به انس از پس
 بـر  كسـان  و بـود  تخـت  بـر  همچنـان  او و دارد بـر  را آنها كه گفت مى باد به و كنند سايه آنها بر تا گفت مى

 و طوفـان   نه بود ماليم بادى و گشت مى بر را ماه يك شبانگاه و رفت مى را ماه يك صبحگاه و بودند ها كرسى
 هـر  و بود همه سر كه بود برگزيده را يكى پرندگان دسته هر از سليمان كه بود چنان و بود ميانه و نسيم نه

 بيابـانى  بـه  بـود  راه در سـليمان  كه روز يك و ميپرسيد آن سر از بپرسد پرندگان از چيزى خواست مى وقت
 عمـق  نـدانم  تـا «: گفت و شد خشمگين سليمان و» .ندانيم«: گفتند انسيان و پرسيد آب عمق از و آمد فرود
 تـوان  بـاب  ايـن  در چيـزى  اگـر  نشو خشمگين خدا پيمبر اى«: گفتند شيطانها و نروم اينجا از باشد چه آب

 :گفت و شد خشمگين سليمان و نيافتند را او و »بياريد را هدهد«: گفت سليمان» .داند هدهد دانست

ْلطانٍ  َليأْتينِّي أَو َلأَذْبحنَّه أَو شَديداً عذاباً َلأُعذِّبنَّه. اْلغائِبينَ من كانَ أَم الْهدهد أَرى ال لي ما« بِـينٍ  بِسـم 
27 :20- 21«  

 را سـرش  يـا  سـخت  عـذابى  كنم مى عذاب را وى. است غايب او مگر، بينم نمى را بسر شانه چرا: يعنى
 .آورد من پيش روشن دليل يا برم مى

 و توانسـت  نمـى  كردن پرواز كه افكند مى آفتاب در و كند مى را آن بال كه بود چنان پرندگان عقوبت و
 .بود پرنده عقوبت اين و كشت مى را او يا شد مى خزنده

 و آمـد  فـرود  آنجـا  و شد مايل سبزه به و ديد بستانى قصر پشت و گذشت بلقيس قصر بر هدهد: گويد
  »؟نيائى سليمان پيش چرا كنى مى چه اينجا«: گفت و ديد بستان در را بلقيس هدهد

 باد و دارد نام سليمان كه فرستاده پيمبرى خدا«: گفت هدهد» ؟كيست سليمان«: گفت بلقيس هدهد
  ».است كرده او مسخر را پرنده و انس و جن و

  »؟گويى مى چه«: گفت بلقيس هدهد
 ».گويم مى كه است همين«: گفت هدهد

 دارد چيز همه كه زنيست قوم اين پادشاه اينكه تر شگفت و است آور شگفتى اين«: گفت بلقيس هدهد
  ».كند مى آفتاب سجده خدا ستايش جاى به و دارد بزرگ تختى و

 وى پـيش  پرنـدگان  رسـيد  اردو بـه  چـون  و كرد پرواز بستان از و آورد ياد به را سليمان، هدهد: گويد
 .بگفتند وى با را سليمان سخنان و» .كرد تهديد ترا سليمان«: گفتند و آمدند
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  »؟نكرد قيدى خدا پيمبر«: گفت هدهد
  ».بيارد آشكار عذرى آنكه مگر گفت چرا«: گفتند
  »؟بودى غايب چرا«: گفت بدو آمد سليمان پيش هدهد چون و: گويد
 كُـلِّ  من أُوتيت و تَملكُهم امرَأَةً وجدت إِنِّي. يقينٍ ِبَنبإٍ سبإٍ من ِجْئتُك و به ُتحطْ َلم بِما أَحطْت«: گفت

َشي ء لَها و رْشع يمظتُها. عدجو ها ومونَ َقودجسسِ يلشَّمونِ من لاهللا د نَ ويز مطانُ لَهالشَّي ممالَهأَع مهدَفص 
 مـا  و ُتْخُفونَ ما يعَلم و اْلأَرضِ و السماوات في ء اْلخَب يْخرِج الَّذي للَّه يسجدوا أَلَّا. يهتَدونَ ال فَهم السِبيلِ عنِ

ب . الْكـاذِبينَ  من ُكنْت أَم صدقْت أَ سَنْنُظرُ قال. اْلعظيمِ اْلعرْشِ رب هو إِلَّا إِله ال اهللا ُتعلُنونَ تـاِبي  اذْهـهـذا  بِك 
هَفأَْلق ِهمإَِلي لَّ ُثمَتو منْهونَ ذا ما فَاْنُظرْ عرِْجع28 -22: 27 ي«  

 آنهـا  سـلطنت  كـه  ديـدم  زنـى  ام آورده درست خبر سبا از تو براى و اى نديده كه ام ديده چيزى: يعنى
 سـجده  را آفتـاب  خـدا  سـواى  قـومش  با كه ديدم را وى. هست بزرگ تختى را او و دارد چيز همه و كند مى
 كه را خدايى تا. اند نيافته هدايت و كرده منحرفشان راه از و آراسته ايشان بر را اعمالشان شيطان و كردند مى
 خـدايى  كـه  يكتا خداى. كنند سجده داند مى كنند عيان را آنچه و كند مى آشكار را نهان زمين و آسمانها در
 نامـه  اين. دروغگويانى از يا گويى مى راست آيا ديد خواهيم: گفت. است بزرگ عرش پروردگار و نيست او جز
 .گويند مى چه ببين شو دور سپس بيفكن ايشان نزد و ببر را

. بگفـت  بـود  شـنيده  ديگر هدهد از كه را وى قوم و بلقيس حكايت و بنمود خويش عذر هدهد چون و
 آنهـا  پـيش  و ببـر  مـرا  نامـه  ايـن  دروغگويى يا راستگويى كه ديد خواهيم آوردى نكو عذرى«: گفت سليمان

  ».بينداز
 و افتـاد  وى دامـن  در كـه  بينـداخت  را نامـه  بـود  خويش قصر در بلقيس كه هنگامى و برفت هدهد و
 تخت بر و شد برون و آرند برون را وى تخت تا بگفت و بپوشانيد خويش جامه به و برگرفت را نامه و بترسيد
 :گفت و داد ندا خويش قوم به و نشست

 و علَـي  َتعُلوا أَلَّا .الرَّحيمِ الرَّحمنِ اهللا بِسمِ إِنَّه و سَليمانَ من إِنَّه. َكرِيم كتاب إَِلي أُْلقي إِنِّي الْمَلأُ أَيها يا«
 و قُـوةٍ  أُولُـوا  َنحنُ قاُلوا. تَشْهدونِ حتَّى أَمراً قاطعةً ُكنْت ما أَمرِي في أَْفُتوني الْمَلأُ أَيها يا قالَت. مسلمينَ أُْتوني
دوها  َقرْيةً دَخُلوا إِذا الْمُلوك إِنَّ قالَت. َتأْمرِينَ ذا ما فَاْنُظرِي إَِليك اْلأَمرُ و. شَديد بأْسٍ أُوُلوا أَفْسـ لُـوا  وعزَّةَ  ج أَعـ 
ا . الْمرْسُلونَ يرِْجع ِبم َفناظرَةٌ بِهديةٍ إَِليِهم مرْسَلةٌ إِنِّي و. يْفعُلونَ كَذلك و أَذلَّةً أَهلها َفلَمـ  مانَ  جـاءَلي أَ قـال  سـ 

لَ  ال ِبجنُـود  َفَلنَـأْتينَّهم  إَِليِهم ارِجع. َتْفرَحونَ بِهديتُكم أَْنُتم بلْ آتاُكم مما َخيرٌ اهللا آتاني فَما بِمالٍ تُمدونَنِ بـق 
مبِها لَه و منَّهنْها َلُنْخرِجلَّةً مأَذ و مرُونَ ه37 -29: 27 صاغ«  

 رحمـان  خـداى  نام به و است سليمان جانب از اند افكنده من به گرامى اى نامه بزرگان اى گفت: يعنى
 من كه دهيد نظر كارم در مرا بزرگان اى: گفت آييد من پيش مطيعانه و مجوييد تفوق من بر كه است رحيم

. تسـت  اراده به كار و كوش سخت جنگاورانى و نيرومنديم ما: گفتند .ام نبوده كارى ده فيصل شما حضور بى
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 كننـد  ذليـل  را عزيزانش و كنند تباهش آيند در اى دهكده به وقتى پادشاهان: گفت؟ چيست تو فرمان ببين
 نـزد  چـون  و آورنـد  مـى  خبـر  چـه  فرسـتادگان  ببينم فرستم مى آنها سوى اى هديه من. است چنين كارشان
 اسـت  داده شـما  بـه  كـه  آنسـت  از بهتـر   داده مـن  به خدا آنچه؟ دهيد مى مدد مال به مرا گفت شد سليمان
 آن تحمل كه آريم شما سوى به سپاهيانى. گرد باز ايشان نزد. شويد مى خوشدل خويش هديه به كه شماييد
 .شوند حقير كه كنيم مى بيرونشان ذلت به آنجا از و نياريد

 انسـيان  از سليمان و كن سوراخ را اين كه فرستاد سليمان پيش نخورده دست اى مهره بلقيس و: گويد
 مـوئى  بيامـد  موريانه چون و »بخوان را موريانه« :گفتند پرسيد شيطانها از آنگاه. ندانستند آن علم كه پرسيد

 وى گشـتند  باز بلقيس فرستادگان چون و. كرد سوراخ آنرا اى لحظه از پس و رفت مهره در و گرفت دهان به
 .بودند وى با نيز قومش و افتاد راه به صبحگاهان و شد ترسان

 ده ساالر هر بقولى و داشت كس هزار ده ساالر هر كه داشت همراه ساالر هزار بلقيس: گويد عباس ابن
 .داشت همراه كس هزار هزار

 همـراه  سـاالر  دوازده و سيصد رفت سليمان پيش بلقيس وقتى كه اند كرده روايت شداد بن اهللا عبد از
 .داشت همراه كس هزار ده ساالر هر و داشت

 چيزى او از تا كرد نمى آغاز سخن هرگز و بود مهابت پر مردى سليمان كه اند كرده روايت عباس ابن از
  »؟باشد چه اين« گفت و ديد غبارى نزديكى آن در و نشست تخت بر و آمد برون روزى و بپرسند

  ».است آمده بلقيس خدا پيمبر اى« گفتند
  »؟است آمده فرود اينجا در« گفت سليمان
 و كوفـه  ميان فرسخ يك و كردم مشخص آنرا كه كرد وصف من براى را مكان عباس ابن: گويد مجاهد

 .بود حيره

 قـال . مسلمينَ يأُْتوني أَنْ َقبلَ ِبعرْشها يأْتيني أَيُكم«: گفت و كرد خويش سپاهيان به رو سليمان: گويد
ْفرِيتأَنَا اْلجِنِّ من ع يكلَ به آتأَنْ َقب من َتُقوم كقامم إِنِّي و هَليع ينٌ َلَقوِي39 -38: 27 أَم« 

 از ديـوى . آوريـد  مـى  برايم را وى تخت آيند من پيش مطيعانه آنكه از بيش كدامتان بزرگان اى: يعنى
 .امينم و توانا كار اين بر كه آرم مى تو سوى را تخت برخيزى خويش مجلس از كه پيش آن از: گفت جنيان

  »؟آرد زودتر آنرا كى«: گفت سليمان
  .40: 27 َطرْفُك إَِليك يرْتَد أَنْ َقبلَ به آتيك أَنَا الْكتابِ من عْلم عنْده الَّذي قال

 تـو  پـيش  زنـى  هم به چشم آنكه از پيش آنرا من گفت بود وى نزد) نهان( كتاب از دانشى آنكه يعنى
 .آرم مى
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 را بلقيس تخت و كرد نظر خويش تخت به سليمان رسيد سر به سخنش چون و نگريست بدو سليمان
 كـه  اسـت  مـن  پروردگـار  كـرم  از ايـن «: گفـت  بديـد  آنرا چون و بود شده نمودار وى كرسى زير از كه بديد
  .»گزارم مى وى سپاس آيا كه كند امتحان مرا خواهد مى

 تـو  تخـت  آيـا «: گفـت  بدو بنشست سليمان با و بيامد چون و نهادند وى براى را بلقيس تخت و: گويد
  »؟است چنين

 .»همانست گويى« گفت بديد را تخت چون و

 اينجـا  بـه  چگونـه  بودنـد  آن اطـراف  سـپاهم  و نهادم جا به خويش هاى قلعه در آنرا من«: گفت سپس
  »؟اند آورده

  ».بپرسم تو از چيزى خواهم مى«: گفت سليمان با آنگاه
  ».بپرس«: گفت سليمان

  »؟آسمان از نه و آيد زمين از نه و است زالل كه آبيست چه«: گفت
 جنيـان  از دانسـتند  نمـى  اگـر  پرسـيد  مـى  انسيان از نخست دانست نمى را چيزى سليمان وقتى: گويد

 .پرسيد مى شيطانها از نميدانستند اگر و پرسيد مى

 پر آن عرق از ظرفى و بدوانند را اسبان تا بگوى است آسان بسيار اين خدا پيمبر اى«: گفتند شيطانها
  ».كنند

  »اسبان عرق«: گفت بلقيس پاسخ به سليمان و
  »گفتى راست« گفت بلقيس

  »؟دارد رنگ چه پروردگار«: گفت آنگاه
 تخت از و برفت خود از حسن گفته به و. رفت سجده به و جست فرو تخت از سليمان: گويد عباس ابن

 .بيفتاد

 پروردگـارت «: گفت و بيامد خدا فرشته و شدند پراكنده سپاهيان و برخاست سليمان: گويد عباس ابن
  »؟شد چه را تو گويد مى

  ».نيارم آن تكرار كه كرد من از سؤالى«: گفت سليمان
 سـپاهيان  بـا  را بلقـيس  و بنشـين  و گـرد  بـاز  خويش تخت به كه گويد مي پروردگارت«: گفت فرشته

  »؟بود چه سؤالش كه بپرس آنها از و او از و بيار اند بوده حاضر كه را خويش سپاهيان همه و بخوان همراهش
  »؟بود چه تو سؤال« :گفت بلقيس به السالم عليه وى بيامدند همگان چون و كرد چنان سليمان: گويد

  ».زمين از نه باشد آسمان از نه كه پرسيدم زاللى آب از ترا«: گفت بلقيس
  »؟پرسيدى چه ديگر. اسبان عرق دادم جواب«: گفت سليمان
  ».نكردم ديگرى سؤال«: گفت بلقيس
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  ».افتادم تخت از من چرا پس«: گفت سليمان
  ».چرا ندانم«: گفت بلقيس

 .بود گفته وى كه بود همان جوابشان و پرسيد بلقيس سپاه از و

: گفتنـد  همگى و پرسيد بودند داشته حضور كه آنها همه و پرنده و جن و انس از خويش سپاه از هم و
 به ميگويد خدا كه بود گفته سليمان به خداى فرشته و »نپرسيد تو از چيزى زالل آب جز خداى پيمبر اى«

 .برخاست پيش از مشكل كه گرد باز خويش جاى

 بـا  شـيطانها  و »آيـد  مـن  پـيش  آن در بلقـيس  كه بسازيد قصرى«: گفت شيطانها به سليمان و: گويد
 و سباسـت  ملكه بلقيس و كرده خويش پيمبر سليمان مسخر را چيزها خدا«: گفتند و كردند سخن همديگر

  ».نشويم آزاد بردگى از هرگز ما و بيارد پسرى و گيرد زنى به را او
 را وى سـاقهاى  كـه  بسـازند  بنـايى  گفـت  شـيطانها  به سليمان و داشت موى پر ساقهاى بلقيس: گويد

 آب گويى كه نهادند آن در آبگينه هاى طبقه و بساختند سبز آبگينه از قصرى و. بگيرد زنى به آنگاه و بيند به
: گفتنـد  سليمان به و ببستند و نهادند چيزها ديگر و ماهى از دريا حيوانات جور همه از ها طبقه دل در و بود

 كرسى سوى بديد را آنجا و آمد در چون و نهادند اى كرسى قصر اقصاى در سليمان براى و» .آى در قصر به«
  ».آريد من پيش را بلقيس«: گفت و بنشست و رفت

 آبگير پنداشت و بديد آب در را حيوانات و ماهى شد درون چون و» .آى در قصر به«: گفتند بلقيس به
 را او سليمان چون و. بود پيچيده ساق به موهايش و كند گذر آب از كه كرد عريان را خويش ساقهاى و است
ي  رب«: گفـت  و افكنـد  فـرو  جامـه  بلقيس و است آبگينه از بنايى اين داد ندا و گرفت بر او از چشم بديد  إِنـِّ

تي َظلَمَنفْس و تلَمأَس عمانَ مَليس لَّهل بينَ ر44: 27 اْلعالَم.«  
 .شوم مى جهانيان پروردگار مطيع سليمان چون اينك ام كرده ستم خويش به پروردگارا: يعنى

  »؟سترد توان چه با آنرا است زشت چه اين«: گفت و خواست را انسيان سليمان: گويد
 آنهـا  از و خواسـت  را جنيـان  آنگـاه » .ببـرد  را زن سـاق  تيغ«: گفت» .تيغ با خداى پيمبر اى«: گفتند

 پرسيد

  ».ندانيم«: گفتند
  »؟سترد توان چه با را اين«: گفت و خواست را شيطانها آنگاه

  ».ببرد را زن ساق تيغ«: گفت »تيغ با«: گفتند
 .ساختند او براى نوره تا بكوشيدند جنيان و

 .رفت بكار نوره كه بود بار نخستين اين: گويد عباس ابن

 .گرفت زنى به را بلقيس سليمان آنگاه



 35    جلد دوم

 

 بـا  را سليمان سخنان و گشتند باز وى پيش بلقيس فرستادگان وقتى كه اند كرده روايت اسحاق ابن از
 كـس  و» .كرد نتوان مقابله وى با و نيست وى ياراى را ما و نباشد پادشاه او كه دانم بخدا«: گفت بگفتند وى

 بـه  كـه  دينى و چيست تو كار بينم به كه آيم مى تو سوى خويش قوم شاهان با من كه فرستاد سليمان پيش
 در، مرواريـد  و زمـرد  و ياقوت به مرصع و بود طال از كه را وى تخت تا بگفت آنگاه است چگونه خوانى مى آن

 و كردنـد  مـى  وى خـدمت  زنـان  كـه  بـود  چنان و زد قفل را درها و داشت پياپى در هفت كه نهادند اى خانه
 آنـرا  و نـرود  آن نـزد  كـس  كـه  كن حفظ را تخت«: گفت خويش جانشين به و داشت خدمت به زن ششصد

 و داشـت  همراه كس هزاران ساالر هر كه افتاد راه به يمن شاهان از ساالر هزار دوازده با و بيايم من تا نبيند
 جن همه شد نزديك چون و دهند خبر بدو را بلقيس مسير شب و روز هر كه بود فرستاده را جنيان سليمان

 من پيش را وى تخت بيايند بلقيس قوم آنكه از پيش كدامتان«: گفت و آورد فراهم را خويش فرمانبر انس و
  »؟آورد توانيد

 .شد نكو وى اسالم و آورد اسالم بلقيس: گويد

 را قومـت  مـردم  از يكـى «: گفـت  يافـت  فراغت وى كار از سليمان و شد مسلمان بلقيس وقتى: گويند
 .دهم او زنى به را تو تا كن انتخاب

 »!شود مردان زن ام داشته قدرت و شاهى چنان كه من چون كسى خدا پيمبر اى«: گفت

 حـرام  كـرده  حـالل  خـدا  كـه  را چيـزى  نيست سزاوار و است چنين اسالم رسم. آرى«: گفت سليمان
  ».كنى

 بـه  را وى سليمان و» .ده زنى به غمدان پادشاه تبع ذو به مرا كرد چنين بايد ناچار اگر«: گفت بلقيس
 خواسـت  را يمن جنيان امير زوبعه و كرد يمن فرمانرواى را شوهرش و فرستاد پس يمن سوى و داد بتع ذى

 در بتـع  ذى بـراى  نيـز  او و. »كن كار وى براى گيرد كار به خويش قوم براى ترا بتع ذى كه مادام«: گفت و
 .كرد مى خواست مى چه هر و بود يمن پادشاه همچنان او و كرد كارها يمن

 و ندانسـتند  را وى مرگ جنيان و گذشت سالى و بمرد سلم و عليه اهللا صلى داود پسر سليمان چون و
 شـاه ! جـن  گروه اى كه زد فرياد بلند بانگ به رسيد يمن دل به وقتى و گذشت تهامه از و بيامد آنها از يكى

 در را سـلحين  مـا : نوشـتند  چنـين  بـزرگ  سنگ دو بر مسند خط به شيطانها و. بداريد دست. بمرد سليمان
 نام اين و .بساختيم را تلثوم و هنيد و هند و بينون و مراح و صرواح و كرديم بنا دايم كار پاييز هفت و هفتاد
 و بتـع  ذى پادشاهى و برفتند و بداشتند دست آن از پس. بودند ساخته بتع ذى براى شيطانها كه بود ها قلعه

 . رسيد سر به داود پسر سليمان پادشاهى با بلقيس

  گرفت را وى انگشتر كه شيطانى حكايت و جراده خود زن پدر با اسكندر پيكار ذكر

 پادشـاهى  صـيدون  بنـام  دريـا  جزاير از يكى در كه شنيد سليمان كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 كـه  بـود  داده قدرتى را سليمان خداوند و بود دريا به وى جاى كه ندارند راه او سوى كسان كه هست بزرگ
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 آهنـگ  سـبب  همين به و. رفت توانست آن سوى باد بر كه نداشت وى  مقاومت تاب دريا و خشكى به چيزى
 خلـق  و بكشت را پادشاه و آمد فرود آنجا، انس و جن از خود سپاه با تا برد مى آب بر را او باد و كرد شهر آن

 و كـرد  خويش خاص را او و. نبود وى زيبائى به زنى كه بود شاه دختر، اسيران جمله از و گرفت اسير را آنجا
 او در دل و داشت دوست خود زنان همه از بيشتر را وى سليمان و آورد اسالم ميلى بى با او و خواند اسالم به

 بديد وى حال سليمان چون و بود گريان و غمين پيوسته داشت سليمان نزد به كه منزلتى وجود با اما. بست
  »؟چيست از دايم گريه و غم اين«: گفت و شد غمين

  ».شوم غمين آرم ياد به را پدرم ماجراى چون«: گفت زن
 همه از كه فرمود هدايت اسالم به و داد تو به پدر پادشاهى از بزرگتر اى پادشاهى خدا«: گفت سليمان

  ».است بهتر چيز
 را پـدرم  صورت شيطانها كه گويى اگر شود افزون غمم كنم ياد او از وقتى ولى است چنين«: گفت زن

 شـيطانها  بـه  سـليمان  و» :گيـرد  آرام دلم و برود غم اميدوارم ببينم آنرا شب و صبح كه كنند نقش خانه در
 آنـرا  و نداشت جان ولى بديد بود چنانكه را پدر و بكردند و كنند نقش وى خانه در را پدرش صورت تا گفت
 ايـام  در چنانكـه  بـود  او سـجده  به خويش نديمگان با ميشد برون وى خانه از سليمان چون و پوشانيد لباس

 آصـف  به خبر و گذشت روز چهل تا نداشت خبر سليمان و كرد چنين شب هر و بودند كرده مى او پادشاهى
 وى هـاى  خانـه  بـه  سـليمان  حضـور  يا غياب در ميخواست وقت هر و بود سليمان دوست كه رسيد برخيا بن
 به عمرم و گرفته سستى استخوانم و شده بسيار من سن خدا پيمبر اى«: گفت و آمد سليمان پيش و شد مى
 و كـنم  آنهـا  سـتايش  و كـنم  ياد سلف پيمبران از مرگ از پيش دارم دوست و شده رفتنم وقت و رسيده سر

 .بگويم ندانند مردم كه را امورشان از چيزى

 و كـرد  ياد سلف انبياى از و ايستاد سخن به آصف و آورد فراهم را مردم و »كن چنين«: گفت سليمان
 در، بودى پيشه فضيلت و پارسا و بردبار جوانى در«: گفت و رسيد سليمان به تا آورد سخن يك هر فضائل از

  ».بودى دور ناروايى از جوانى در، بود استوار كارت جوانى
 همـه  از«: گفـت  و خواسـت  را آصـف  شـد  خويش خانه به چون و آمد خشم به و شد آزرده سليمان و
 جوانى در من فضيلت از رسيدى من به چون و گفتى ستايش دريغ بى را همه و كردى سخن سلف پيمبران

  »؟ام كرده چه روزگارم آخر در مگر، ماندى خاموش سالخوردگى دوران از و گفتى
 خانـه  در«: گفـت  سـليمان » .كننـد  مى پرستش تو خانه در را خدا غير پيش روز چهل از«: گفت آصف

  »؟من
  ».تو خانه در«: گفت

  ».كردى سخن چنان كه بودى شنيده چيزى كه دانستم«: افزود و گفت هللا انا سليمان
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 بيارند طهارت لباس تا بگفت و كرد عقوبت را وى نديمگان و زن و بشكست را بت و رفت خانه به آنگاه
 خـون  كـه  زنـى  و شسـتند  مى دوشيزگان و بافتند مى دوشيزگان و رشتند مى دوشيزگان كه بود لباسى آن و

 و نشسـت  آن بـر  و بيارند خاكستر تا بگفت و رفت بيابان به تنها و بپوشيد آنرا و زد نمى دست بدان بود ديده
 بليـه  ايـن  پروردگارا« گفت همى و كرد استغفار و دعا و غلطيد خاكستر در تذلل به و كرد پشيمانى و بناليد

 .گشت باز خويش خانه به آنگاه كرد تضرع و بگريست شب تا گونه بدين و »بپرستند ترا جز كه است داود آل

 داد مـى  بـدو  انگشتر ديد خواست زنى يا شد مى آبريز به وقتى كه نام امينه بود سليمان خانه در زنى و
 بـه  روز آن و بود وابسته انگشتر به وى پادشاهى و كرد نمى دست به طهارت با جز را انگشتر و شود پاكيزه تا

 پـيش  سـليمان  صـورت  بـه  بود صخر نامش كه دريا شيطان و رفت آبريز به و داد او به انگشتر هميشه رسم
 .آمد گرد او بر انس و جن و پرنده و نشست سليمان تخت بر و برفت و بگرفت انگشتر و آمد امينه

  »؟كيستى تو«: گفت خواست امينه از را انگشتر و بيامد سليمان چون و
  ».داودم پسر سليمان من«: گفت
 تخت بر اينك و بگرفت انگشتر و بيامد سليمان، نيستى داود پسر سليمان تو گفتى دروغ«: گفت امينه

  ».است پادشاهى
 و گذشـت  مـى  اسـرائيل  بنـى  هاى خانه بر و شد برون و شده ظاهر گناهش نتيجه كه بدانست سليمان

 پنـدارد  كـه  ببينيـد  را ديوانـه  ايـن  كـه  گفتنـد  مى ناسزا و ريختند مى او بر خاك و »سليمانم من«: گفت مى
 دو روز هـر  و بـرد  مى بازار به ماهى دريا مردم براى و رفت دريا به ديد چنين چون و. است داود پسر سليمان

 بدين روز چهل و خورد مى و كرد مى بريان را ديگرى و داد مى نان بهاى به را يكى شب و دادند مى او به ماهى
 چهـل  آن در اسـرائيل  بنى بزرگان و آصف و. بودند پرستيده بت وى خانه در كه ايامى شمار به گذشت گونه
 مـن  چـون  نيـز  شـما  آيـا  اسـرائيل  بنى گروه اى«: گفت آصف و بودند حيرت به خدا دشمن حكومت از روز

  »؟ايد ديده را داود پسر حكومت اختالف
  ».آرى«: گفتند
 نـاس  عامـه  حكومـت  چـون  نيـز  وى خـاص  امور در آيا بپرسم و روم وى زنان پيش تا بگذاريد«: گفت

  »؟ايد ديده تغييرى داود پسر رفتار در آيا«: گفت سليمان زنان با و برفت و» .اند ديده تغييرى
 و گفـت  هللا انا آصف و »نميكند جنابت غسل و نميپوشد چشم ما از خون ايام در همه از بدتر«: گفتند

  ».است عامه بتراز خاصه با وى رفتار«: گفت و رفت اسرائيل بنى سوى و. است بزرگ باليى اين كه افزود
 و افكنـد  آن در انگشـتر  و گذشـت  دريـا  بـه  و بگريخت تخت از شيطان رسيد سر به روز چهل چون و

 چـون  و بـود  كرده كار او براى روز آن سليمان و بگرفت و بديد را ماهى، صيادان از يكى و بلعيد آنرا اى ماهى
 ببرد را خود ماهى دو سليمان و بود بلعيده را انگشتر كه بود ماهى همان يكى بداد را او ماهى دو و آمد شب

 و كند بريان كه بشكافت شكم و بگرفت را ديگر ماهى و داد نان بهاى به نداشت شكم در انگشتر كه را يكى و
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 و آمـد  گرد او بر انس و جن و پرنده و كرد خدا سجده و كرد دست به و آورد دست به آن شكم از را انگشتر
 تـا  بگفت را شيطانها و كرد توبه خويش گناه از و بود اش خانه ماجراى از وى بليه كه بدانست و بيامدند مردم

 شـيطان  و كرد تهى را سنگى درون سليمان و بياوردند و يافتند را وى تا بگشتند آنها و بيارند را دريا شيطان
 .افكنند دريا به تا بگفت و كرد محكم سرب و آهن با و بست ديگر سنگى به آنرا و كرد آن در را

 بود شيطان شد افكنده سليمان تخت بر كه پيكرى: گويد 34: 38 سَليمانَ َفَتنَّا َلقَد و آيه درباره سدى
  .نشست وى تخت بر روز چهل كه

 از بيشتر و بود محبوبتر زنان همه از و داشت نام جراده آنها از يكى كه بود زن يكصد را سليمان: گويد 
 وى جز هيچكس به و آوردى در را خويش انگشتر رفتى حاجت به يا بودى ناپاك چون و بود نزديك بدو همه

 چون كه ميخواهم دارد اختالفى فالنى با من برادر«: گفت و آمد سليمان پيش جراده روزى. نكردى اطمينان
 بـه  انگشتر افتاد بليه به چون و نكرد اما »كنم چنين«: گفت سليمان» .كنى داورى وى سود به آيند تو پيش

 برفت كه داد بدو را انگشتر و »بده را انگشتر« :گفت و بيامد وى صورت به شيطان و شد آبريزگاه و داد جراده
  »؟نگرفتى مگر«: گفت جراده و خواست را انگشتر و بيامد سليمان آن از پس نشست سليمان جاى به و

 .شد برون سرگردان خويش جاى از و »نه«: گفت

 علمـاى  و قاريان و كردند شگفتى وى احكام از مردم و كرد داورى مردم ميان روز چهل شيطان: گويد
 سـليمان  اگـر  كـه  شـگفتيم  به اين كار از ما«: گفتند و رفتند سليمان زنان پيش و آمدند فراهم اسرائيل بنى

 در خيـره  و بيامدند عالمان و قاريان آن از پس، بگريستند زنان و» .است عجيب او احكام و رفته عقلش باشد
 بـا  انگشـتر  و رسـيد  پنجره به و آمد پرواز به آنها روى پيش از شيطان و گويد. خواندند تورات و نگريستند او

 .بلعيد آنرا دريا ماهيان از يكى و افتاد دريا به وى دست از انگشتر و رسيد دريا به تا كرد پرواز آنگاه. بود وى

 سخت وى گرسنگى و بود گرسنه و رسيد دريا صيادان از يكى به تا برفت سرگردانى حال در سليمان و
 سرش و بزد عصا با را او و برخاست صيادان از يكى و» .سليمانم من«: گفت و خواست خوردنى صياد از و شد

 و كردنـد  مالمـت  را خـويش  همكـار ، صيادان و پرداخت خويش خون شستن به دريا ساحل بر او و بشكست
  ».زدى را او كه كردى بد« :گفتند

  ».است سليمان كه پندارد«: گفت
 انگشـتر  و پرداخت شستن به و بشكافت آنرا شكم و رفت دريا كنار به و دادند بدو ماهى دو آنگاه: گويد

 پرنـدگان  و آورد پس را وى پادشاهى و شكوه خدا و كرد دست به و بگرفت و يافت ماهى شكم در را خويش
 و آمدنـد  خـويش  رفتـار  از خـواهى  عذر به و است سليمان وى كه بدانستند صيادان و آمد بپرواز وى دور به

 پادشـاهى  بـه  و» .بـود  شـدنى  شـد  آنچـه  كـه  كنم مى مالمت را رفتارتان نه و ميستايم را عذرتان نه«: گفت
 وى مسـخر  پـيش  از و شـدند  وى مسخر شيطانها و باد روز آن از و بياوردند را شيطان تا بفرستاد و بازگشت

 :فرمود وى گفتار حكايت به جل و عز خداى و نبودند
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»و بي هلْكاً لي ال مغْنبي دأَحي من لدعب إِنَّك أَنْت ابه35: 38 اْلو«.  
 .اى بخشنده تو كه باشد نداشته من پس از هيچكس كه ده سلطنتى مرا و: يعنى

 بـا  و زدنـد  قفل و ببستند و كردند آهنين صندوقى به را وى تا بگفت بياوردند را شيطان چون و: گويد
 اين نام و شود پا به رستاخيز تا هست همچنان و افكنند دريا به را صندوق تا بگفت و زد مهر خويش انگشتر
 .بود حبقيق شيطان

 از خواسـت  مـى  چـه  هر و ببود بود داده پس او به خدا كه خويش پادشاهى در سليمان: گويد جعفر ابو
 هـر  شيطانها از و ساختند مى وى براى جنيان چيزها ديگر و بزرگ ديگهاى و ها كاسه و ها مجسمه و محرابها

، فرمود اراده خدا و رسيد در وى اجل چون و كرد مى رها بود مايل را كه هر و كرد مى عذاب خواست مى را كه
 .برد خويش جوار به را وى

: فرمود كه آمده سلم و عليه اهللا صلى پيمبر از عباس ابن روايت در كه بود چنان سليمان مرگ قصه و
 »؟باشد چه تو نام: پرسيد مى آن از و ديد مى خويش روى پيش درختى بود نماز به وقت هر پيمبر سليمان«

  »بهمان و فالن«: شنيد مى جواب و
 »؟بنويسندت كه دوا براى يا بكارندت كه كاشتن براى، كارى چه براى«: گفت مى

 »؟باشد چه تو نام«: گفت و ديد خويش روى پيش درختى كرد مى دعا كه روز يك

 ».خروب«: گفت

 »؟باشى چه براى«: گفت

 ».خانه اين كردن ويران براى«: داد پاسخ

 آن از و. نداننـد  غيـب  جنيـان  كه بدانند انسيان تا دار مكتوم جنيان از مرا مرگ خدايا«: گفت سليمان
 تـا  بودنـد  مشـغول  خـويش  كـار  بـه  جنيان و داشت تكيه آن بر مرگ از پس سالى و بتراشيد عصايى درخت
 عـذاب  در بودنـد  غيـب  دانـاى  جنيان اگر كه بدانستند انسيان و بيفتاد سليمان پيكر و بخورد را عصا موريانه
  ».ماندند نمى باقى انگيز خفت

 و كمتـر  يـا  مـاه  دو و مـاه  يـك  و سال دو و سال يك پيمبر سليمان كه اند كرده روايت مسعود ابن از 
 بـود  نزديك مرگش كه وقتى و داشت خود با نوشيدنى و خوردنى و شد مى خلوت به المقدس بيت در بيشتر

 و شـد  مـى  درخـت  پيش سليمان و روييد مى آنجا در درختى روز هر كه بود چنان و آمد در المقدس بيت به
 چـه  براى: پرسيد مى سليمان و است چنان و چنين نامم كه داد مى پاسخ درخت و ؟چيست تو نام: پرسيد مى

 كشـتن  بـراى  اگـر  و آرنـد  بر آنرا تا گفت مى و ام روييده فالن و فالن براى: داد مى پاسخ درخت و؟ اى روييده
 چون و داشت نام خروبه كه بروييد درختى و، برند بكار دوا براى بود روييده دوا براى اگر و بكارند بود روئيده
 مسجد اين خدا: گفت خود با سليمان و مسجد اين كردن خراب براى: داد پاسخ ؟اى روييده چه براى: پرسيد

 داشـت  كه باغى در و بكند آنرا و. است تو از المقدس بيت خراب و من مرگ نميكند خراب من زندگى در را
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 و ندانسـتند  شـيطانها  و بمـرد  و داشـت  تكيـه  عصـايى  بر و ايستاد نماز به و آمد در محراب به آنگاه، بكاشت
 .كند عقوبتشان و آيد در كه داشتند بيم و كردند مى كار او براى همچنان

 و داشـت  سـوراخها  پس و پيش از محراب و شدند فراهم محراب دور به شيطانها كه بود چنان و گويد
 از يكـى  و باشـم  چابـك  آيـم  در سو آن از و بروم سو اين از اگر گفت مى باشد ممتاز خواست مى كه شيطانى
 بگذشت شيطان آن و گرفت مى آتش ديد مى را سليمان محراب در شيطانى اگر و بگذشت و آمد در شيطانها

 و نسـوخت  و بايسـتاد  خانه در و رفت ديگر بار و نشنيد صدايى و رفت ديگر بار و نشنيد سليمان از صدايى و
 او و بگشـودند  در و است مرده سليمان كه داد خبر را كسان و شد برون و بود افتاده مرده كه ديد را سليمان

 عصـا  بـر  را موريانه و است مرده كى از ندانستند و بود خورده موريانه را او عصاى كه ديدند و آوردند برون را
 مـرده  پـيش  سال يك از كه بدانستند و كردند حساب آن روى از و بخورد آنرا شب يك و روز يك كه نهادند
 وى كـار  بـه  سـليمان  مرگ از پس دانستند مى غيب اگر كه ندانند غيب جنيان كه كردند يقين مردم و است
 .پرداختند نمى

 اگـر  و شـد  مـى  آمـاده  تو براى غذا بهترين خوردى غذا اگر گفتند موريانه به شيطانها آن از پس گويد
 آب باشـد  جا هر و. آريم گل و آب تو براى ولى شد مى فراهم تو براى نوشيدنى بهترين خواستى مى نوشيدنى

 موريانـه  از سـپاس  بـراى  شـيطانها  كـه  همانسـت  بينـد  مـى  چوب داخل در كه گل اين و برند او براى گل و
 .اند آورده

 را المقـدس  بيت بناى خود پادشاهى چهارم بسال و بود سال چند و پنجاه داود پسر سليمان عمر همه
 .كرد آغاز

 .كنيم مى سخن داشت مشرق و بابل اقليم شاهى كيقباد از پس كه پادشاهى از اكنون: گويد جعفر ابو

 رسيد بپادشاهى كيكاوس، كيقباد پس از

 .بود كيقباد پسر كيسه پسر وى

 كـار  در كـه  داد ما به آنرا مخلوق و زمين اين خدا«: گفت رسيد پادشاهى به كيكاوس كه روزى گويند
  ».بكوشيم وى اطاعت

 دشـمنان  انـدازى  دسـت  از را رعيـت  و كشـور  و بكشـت  را خويش قلمرو اطراف بزرگان از گروهى وى
 .داشت مصون اطراف

 هماننـد  خـود  دوران بـه  نكـو  خلقـت  و كمـال  و جمال به كه آورد پسرى و بود بلخ به كيكاوس اقامت
 تـا  سپرد توابع و سيستان سپهبد برامان پسر دستان پسر دلير رستم به و كرد سياوخش را وى نام و نداشت

 تـا  و بود رستم كنار در همچنان و كرد تربيت و برد سيستان به را سياوخش رستم و. كند قيام وى تربيت به
 قدرت چون و برگزيد وى تعليم براى معلمان شد بزرگ چون و آورد فراهم وى براى دايه و پرستار بود طفل
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 كه بود كامل مردى و شد سر كارى سوار در و شد كامل آداب فنون در تا آموخت سوارى را وى يافت سوارى
  .شد خرسند بسيار و يافت ماهر و شايسته را او و كرد امتحان را پسر كيكاوس و آورد پدر پيش را وى

 شاه دختر وى زن قولى به و بود گرفته زنى به را تركان پادشاه فراسياب دختر كيكاوس گويند چنانكه
 و نپذيرفت كه خواند خويشتن به را او و بست دل سياوخش در و بود جادوگر و داشت نام سودابه و بود يمن
 پـدر  بديد بدكارى از را سياوخش امتناع چون سودابه كه بود چنان سرانجام و است دراز سياوخش و او قصه

 كه فرستد فراسياب جنگ به را او كه بخواهد كيكاوس از تا خواست رستم از سياوخش و كرد دل بد وى با را
 ايـن  سـياوخش  منظـور  و بود نكرده عمل خويش شرايط به بود داده كيكاوس زنى به دختر وقتى تركان شاه
 .ماند امان در سودابه كيد از و شود دور پدر از كه بود

 جنـگ  بـراى  كـه  كـرد  سـياوخش  همراه فراوان سپاه و گرفت اجازه كيكاوس از و كرد چنين رستم و
 را صـلح  قصه سياوخش و شد صلح فراسياب و وى ميان رسيد بدانجا چون و رفت تركان ديار سوى فراسياب

 .نوشت پدر با

 و كنـد  جنـگ  وى بـا  نكنـد  وفا خويش شرايط به فراسياب اگر كه داد فرمان و نوشت نامه بدو پدر اما
 و است عار و ننگ مايه نشده نقض و بوده ميان در كه صلحى پس از فراسيات پيكار كه ديد چنان سياوخش

 از و نديد اقبال و بود بسته او در دل كه است پدر زن كيد از همه اين كه بدانست و نكرد عمل پدر فرمان به
 فراسـيات  و كنـد  رهـا  را پـدر  و رود او سـوى  كـه  خواسـت  امان و نوشت فراسيات به نامه و شد گريزان پدر

 .داشت نام ويسغان پسر فيران كه بود ترك بزرگان از يكى بود ميانه در كه سفيرى و پذيرفت

 چـون  و رفـت  كيكـاوس  پيش و كرد رها را وى داشت همراه كه سپاهى كرد چنين سياوخش چون و
 مـادر  او و داد وى زنـى  بـه  را وسفافريد خويش دختر و داشت گرامى را وى رسيد فراسيات نزد به سياوخش
 بـر  بديـد  را وى دليـرى  و كمال و عقل و ادب چون و داشت گرامى را سياوخش فراسيات و. بود نه كيخسرو
 وى  دلى بد فشنكان پسر كيدر برادرش و فراسيات پسر دو و كرد بد او با دل و شد بيمناك خويش پادشاهى

 و بودند بيمناك خويش ملك بر و بردند مى حسد او بر كه كشانيدند تباهى به را سياوخش كار و بيفزودند را
 دختـر  سـياوخش  زن و ببريدنـد  اعضا و بكشتند را او و است دراز قصه اين و. بكشند را او داد اجازه فراسيات
 .نيفتاد اما بيندازند را وى حمل كه برانگيختند وسيله و بود كيخسرونه آبستن فراسيات

 كـار  يافـت  خبـر  وى قتـل  از بـود  كوشـيده  سـياوخش  و فراسيات ميان صلح كار در كه فيران چون و
 از و بترسـانيد  رسـتم  و كيكـاوس  خونخـواهى  از و داد بـيم  خيانـت  عاقبـت  از را وى و نپسنديد را فراسيات
 فراسيات و بكشد را مولود بنهد بار وقتى تا گذاشت وى پيش را خويش دختر وسفافريد كه خواست فراسيات

 .كرد چنين

 داشت پوشيده را كار و بپوشيد چشم او كشتن از و آورد رقت مولود و او بر فيران بزاد وسفافريد چون و
 زن مولـود  تـا  گفت و فرستاد تركان ديار به را گودرز پسر »بى« كيكاوس اند گفته چنانكه و شد بالغ مولود تا
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 او از كـس  و بود مولود جستجوى به نهانى مدتها و بيامد »بى« و. برد وى پيش مادر با و بجويد را سياوخش
 .برد كيكاوس پيش تركان ديار از را فرزند و مادر و كرد تدبير و يافت خبر مولود از آنگاه. داد نمى نشان

 پسـر  دليـر  رسـتم  جمله از و خويش ساالران از گروهى يافت خبر فرزند قتل از كيكاوس وقتى: گويند
 اسـير  و بكشـتند  كـس  بسـيار  تركـان  از تا بفرستاد بودند جنگاور و شجاع كه را نوذران پسر طوس و دستان
 خـويش  دسـت  بـه  را فراسـيات  پسـر  دو شهره و شهر، رستم و داشتند سخت جنگهاى فراسيات با و گرفتند
 .بكشت خويش دست به را فراسيات برادر كيدر نيز طوس و بكشت

 پسـر  سـليمان  فرمان به شيطانها، سلف اخبار مطلعان پندار به و بودند كيكاوس مطيع شيطانها گويند
 نام قيقدور قولى به و كيدر آنرا و ساختند وى براى شهرى تا داد فرمان كيكاوس و كردند مى وى اطاعت داود
 و شـبه  از حصـارى  و سـرب  از حصـارى  تـا  بگفـت  و بود فرسنگ هشتصد اند گفته چنانكه شهر طول و كرد

 را شهر شيطانها و آرند بر شهر دور به طال از حصارى و نقره از حصارى و سفال از  حصارى و مس از حصارى
 .بردند مى زمين و آسمان ميان مردم و مال و خزينه و پا چهار همه با

 .رفت نمى آبريزگاه به اما نوشيد مى و خورد مى كيكاوس كه بود چنان

 داد فرمان خويش شيطانهاى به او و كند ويران را كيكاوس شهر كه برانگيخت كس جل و عز خدا آنگاه
 تاب شيطانها كه ديد كيكاوس چون و نتوانستند اما كنند دفع داشت شهر كردن ويران آهنگ كه را كسى تا

 .بكشت را آنها سران ندارند دفاع

 ملك و شوكت از تا بود چنين و يافت ظفر افتاد در پادشاهان از يك هر با و بود فيروز پيوسته كيكاوس
 .رود باال آسمان به كه افتاد انديشه به مداوم توفيق و

 زمـين  همـه  بـر  گفـت  و آمـد  بابل به خراسان از كيكاوس كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 در خـود  كسان با كه داد بدو نيرويى خدا و بدانم نيز آنرا باالى و ستارگان و آسمان كار بايد و ام يافته تسلط

 برد در به جان او و شدند هالك و بيفتادند و بگرفت آنها از نيرو خداوند آنگاه رسيدند ابرها به تا رفت باال هوا
 بـه  آنهـا  بـا  كه شدند بسيار، شاهان و شد پراكنده زمين و گرفت تباهى پادشاهيش و رفت آبريز به روز آن و

  .مغلوب زمانى و شد مى فيروز گاهى و بود پيكار
 پسر المنار ذو ابرهه پسر االذعار ذو آنجا پادشاه هنگام آن در و رفت يمن ديار پيكار به كيكاوس: گويد 

 بـرون  جنـگ  بـراى  آن از پـيش  و بـود  فلج او و آمد وى مقابله به االذعار ذو رسيد يمن به چون و بود رائش
 او بـر  و شـد  برون قحطان اعقاب و حمير گروه با بود آمده وى بالد سوى به سپاه با كيكاوس چون و شد نمى
 .نهاد آن بر طبقى و كرد چاهى در را كيكاوس و كرد غارت را اردويش و كرد اسيرش و يافت ظفر

 پارسـيان  پنـدار  به و آمد در سيستان از خود ياران با بود نيرومند دليرى كه رستم نام به مردى: گويد
 .داد رهايى زندان از بود كيكاوس همان كه را كبوس و درنورديد را يمن ديار
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 حريف دو هر و رفت او سوى سپاه با يافت خبر رستم آمدن از االذعار ذو وقتى يمن اهل پندار به: گويد
 نماند كس برند حمله اگر داشتند بيم و بودند نگران سپاهيان هالك از كه زدند خندق خويش اردوى دور به
 .برخيزد جنگ و دهند رستم به را كيكاوس كه كردند صلح و

 را زابلسـتان  و سيسـتان  و كـرد  آزاد شاه بندگى از را رستم كيكاوس و برد بابل به را كيكاوس رستم و
 تـا  و باشد طال آن هاى پايه كه نشيند نقره از تختى بر تا گفت و نهاد تاج و داد زربفت كالهى و كرد او تيول
 .بود رستم دست به واليت آن بعد مدتها و كيكاوس مرگ

 .بود سال پنجاه و يكصد كيكاوس پادشاهى: گويد

 ماتم در كه بود كودرز پسر شادوس كرد تن به سياه عزا در كه كس نخستين پارسى دانشوران پندار به
 سـياه  شـادوس  و رسـيد  كيكـاوس  به سياوخش قتل خبر كه بود هنگامى به اين و شد سياهپوش سياوخش

 .است سياه و تاريك روزى كه كرده چنين گفت و رفت شاه پيش و پوشيد

 تأييد يمن فرمانرواى دست به كاوس اسارت باره در را كلبى ابن گفتار خويش شعر در هانى بن حسن
  .بود ما زنجير در سال هفت كاووس: گويد كه آنجا كرده

 رسيد شاهى به سياوخش پسر كيخسرو آن از پس

 و شد شاه چون و داد بدو شاهى كيكاووس آورد ترك ديار از را كيخسرو گودرز پسر »بى« كه هنگامى
 تـرك  فراسيات از را سياوخش پدرش خون انتقام كه گفت و خواند بليغ اى خطبه رعيت براى نهاد سر بر تاج

 قصـد  بيامـد  چـون  و آيد وى پيش كه نوشت خراسان نواحى و اصفهان سپهبد گودرز به آنگاه. گرفت خواهد
 به و برگزيند آنها از مرد هزار سى و كند عرضه را خويش سپاه تا داد فرمان و بگفت وى با را پدر خونخواهى

 و پيوست طوس به وى سپاه نخبه و كرد چنان گودرز. شود تركان ديار راهى تا كند ملحق نوذران پسر طوس
 برادران از بسيارى و گودرز پسر »بى« و كيخسرو عموى كيكاووس پسر زافره بر شد همراه كه كسان جمله از

 برادر كه تركان ديار ناحيه آن از و كند وى طرخانهاى و فراسيات آهنگ گفت طوس به كيخسرو و بودند وى
 رفتن هنگام سياوخش كه بود زاده، آفريد برز نام به زنى از فروذ. نكند گذر آنجاست سياوخش پسر فروذ وى

 .بود كرده ترك را او آبستنى وقت به و بود داشته ترك شهرهاى از يكى در فراسيات سوى

 جنگى ميانشان سببى به گذشت بود آنجا وى كه شهرى از چون و كرد خطا فرود كار در طوس: گويند
 خبـر  و نوشـت  سـخت  اى نامـه  برزآفره خويش عموى به يافت خبر كيخسرو چون و شد كشته فرود كه رفت

 او خـود  و فرسـتد  او سـوى  و كنـد  دربند را طوس كه داد فرمان و بگفت را فروذ جنگ و نوذران پسر طوس
 كـه  گفـت  و خوانـد  را نامه و آورد فراهم را سپاه سران رسيد برزافره به نامه چون و برد مقصد سوى را سپاه

 رود از و گرفـت  دسـت  بـه  را سـپاه  كـار  و فرستاد كيخسرو سوى امين فرستادگان با و كنند بند به را طوس
 برزافره جنگ به را خويش طرخانهاى و برادران از گروهى و رسيد افراسياب به خبر و گذشت كاسرود معروف
 .شد روبرو سپاه دو واش نام به تركان ديار از جايى در و فرستاد
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 جـزو  نيـز  فشنگان پسر هماسف و فراسيات داماد گودرز پسر طراسف و برادرانش و ويسغان پسر فيران
 و گرفـت  سسـتى  بديـد  را كشتگان بسيارى و جنگ شدت وقتى برزافره و كردند سخت جنگى و بودند سپاه

 دو از و شـد  كشـته  آنهـا  از كـس  هفتاد روز يك به و شد آشفته گودرز برادران كار و برد كوه باالى را پرچم
 بـزرگ   چنـدان  مصيبتشان و غم و گشت باز كيخسرو پيش همراهان با برزافره و شد هالك كس بسيار گروه
 .بود بيشتر كيخسرو سطوت از ترسشان كه داشتند مرگ آرزوى كه بود

 سفارش كه خورديد آن از شكست اين«: گفت و كرد مالمت سخت را برزافره رسيدند وى پيش چون و
 كيخسـرو  در آنهـا  مـاجراى  و» .آرد پشيمانى و دارد بد حاصل، شاهان فرمان با مخالفت و نبستيد كار به مرا

 .نداشت خواب و خور و شد غمين اش چهره كه كرد اثر چنان

 همـدردى  او بـا  بيامـد  چون و خواست را گودرز و فرستاد كس گذشت آمدنشان از چند روزى چون و
 مـا  پـدران  بر تو«: گفت كيخسرو. است بوده او هزيمت سبب كه گفت و كرد شكايت برزافره از گودرز و كرد
 و فراسيات پيكار آماده تا بفرمود و» .است تو اختيار در خونخواهى براى ما خزينه و سپاه و دارى خدمت حق

 .شود تركان ديار كردن ويران و او كشتن

 رعيت ما! فيروز پادشاه اى«: گفت و ببوسيد وى دست و برخاست شنيد كيخسرو سخن گودرز چون و
 فراسيات از ما و باشند تو فداى من مقتول پسران .شاهان بر كه بهتر بندگان بر بليت و آفت و توايم بندگان و

 را جنـگ  كـه  نماند تفريح از و نباشد غمين رفت آنچه از شاه. كنيم مى تالفى ترك ديار از و گيريم مى انتقام
 .برفت وى پيش از خرسند و بندد مى كار را وى فرمان كه گفت و» .هست رو و زير

 پيكـار  سـر  كه گفت بيامدند چون و بيايند مملكت بزرگان و سپاه سران تا داد فرمان كيخسرو بعد روز
 .آيند فراهم بلخ اسطون شاه صحراى در مقرر وقت به كه نوشت آفاق در خويش عامالن به و دارد تركان

 و گودرز و خويش خاندان و برزافره و آنها ياران و سپهبدان با كيخسرو و شدند گرد آنجا در سپاه سران
 تـا  ديـد  سان را سپاه و كيخسرو آمدند فراهم مرزبانان و شد كامل سپاه چون و رفت آنجا پسرانش باقيمانده

 كنيـز  پسـر  اغص و گرگين پسر ميالد و كشوادگان پسر گودرز آنگاه. شود واقف آن حال از و بداند آن مقدار
 و دريـا  از تـا  فرسـتد  سـپاه  سـو  چهـار  از دارد قصـد  كه گفت و خواست داشت نام شوماهان كه را سياوخش

 كـه  كند مى وى همراه را سپاهيان بيشتر و دهد مى گودرز به سپاه ساالرى و گيرند ميان در را تركان خشكى
 را بـزرگ  پرچم و پيوست بدو را سپهبدان از بسيارى و گودرز پسر »بى« و برزافره و آيد در خراسان ناحيه از

 .داد بدو داشت نام كابيان درفش كه

 بـا  آنرا بزرگ كارهاى در و بود نداده سردارى به را درفش اين پادشاهان از هيچيك آن از پيش: گويند
  .فرستادند مى شاهزادگان
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 اغـص  با. پيوست بدو نبودند گودرز با كه را سران از گروهى و آيد در چين جانب از كه گفت ميالد به 
 نيز را خويش عمان بنى و برادران. آيد در خزر ناحيه از كه گفت و كرد همراه ميالد گروه همانند گروهى نيز
 .آيد در ميالد و گودرز راه بين ما محلى از كه گفت و كرد شومهان همراه سپاهى هزار سى با

 به كه بود كرده نذر و بود نزديك سياوخش با كه رو آن از فرستاد جنگ به را شومهان كيخسرو: گويند
 .برخيزد وى خونخواهى

 پسـر  فيـران  از و آمـد  در تـرك  ديـار  بـه  خراسـان  ناحيه از گودرز و رفتند خويش براه سران اين همه
 جنگ در ويسغان پسر خمان بى پسر بيژن آن اثناى در كه داد رخ ميانه در سخت جنگى و كرد آغاز ويسغان

 از يـك  هـر  سـپاه  سه و كرد فراسيات آهنگ گودرز آن از پس. بكشت را فيران گودرز و شد كشته تن به تن
 بسـيار  كـه  رسيد گودرز سپاه به هنگامى و بيامد سپاه دنبال به گودرز راه از كيخسرو و پرداختند بدو جهتى

 فيران برادران از گروهى با بود او جانشينى نامزد كه را فراسيات سپهبدان سر فيران جمله از و تركان از كس
 بـود  فراسيات مقرب كه روبن پسرش با فرخالد و فرشخاد و بهرام و سيامك و گلباد و اوستهن و خمان چون

 پسـر  بـروا  و بود كشته را واخست اسفخرم و اندرمان و) رتدراى يا( زيدراى چون فراسيات برادران از جمعى با
 .بود گرفته باسيرى را سياوخش كشنده فشنگان

 بـه  اسـتر  هـزار  سـى . كـرد  شمار مال و اسب از بود گرفته كه را ها غنيمت و اسيران و كشتگان گودرز
 سرانى همه به و بود شمار بى مال و نقره و اسب و بود كشته كس هزار چند و شصت و پانصد و داشت دست

 ببيند آنرا بيايد كيخسرو چون كه نهند خود پرچم پيش را خويش مقتول و اسير تا گفت بودند وى همراه كه
 چـون  و. كردنـد  اسـتقبال  او از سپهبدان ديگر و گودرز و كشيدند صف مردان رسيد اردو به كيخسرو چون و

 گودرز پرچم نزديك به كه بود فيران جثه ديد كه اى جثه نخستين و بديد يكايك را پرچمها شد اردوگاه وارد
 و نيايى جنگ اين به نگفتم مگر! نيافتنى دست قله و بلند كوه اى«: گفت و بايستاد نگريست او در چون و بود
 اما نكردم عرضه تو به خويش ملك و نكردم بذل تو به را خويش جان مگر باشى ما طرفدار فراسيات جاى به

 فراسـيات  وفـايى  بـى  و مكر از ترا مگر. نبودى دار راز و برادران مدافع و راستگو تو مگر. نكردى انتخاب خوب
 فراسـيات  و رسـيدند  تو نزديك جنگاور شيران تا بودى غفلت به و ندادى گوش سخنم به اما، نكردم دار خبر

 و وجود از دريغ. تو فهم و عقل از دريغ. دادى فنا به را ويسغان خاندان و برفتى دنيا از و بساخت كارى برايت
  .»خوريم مى تو غم اكنون كه تو راستگويى

 پسـر  بـروا  بايسـتاد  چـون  و رسـيد  گـودرز  پسر »بى« پرچم به تا گفت فيران رثاى همچنان كيخسرو
 كشـتن  موقع كه است سياوخش قاتل بروا وى: گفتند پرسيد وى كار از و بود »بى« اسير كه ديد را فشنگان
 سپاس، بروا«: گفت و كرد خم سر پروردگار شكرانه به و شد نزديك او به كيخسرو و است بريده را او اعضاى

 از زينـت  كـه  بودى تو. بريدى را وى اعضاى و كشتى را سياوخش كه بودى تو، افتادى من دست به كه خدا
 جنـگ  اين و كاشتى دشمنى درخت خود زشت كار با و پرداختى وى هالكت به تركان ميان از و گرفتى وى



46  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 اى. ببردى او از قوت و كردى دگرگون را او چهره كه بودى تو، افروختى آتش گروه دو ميان و آوردى پديد را
 و شجاعت. وانگذاشتى بود تابان اش چهره از كه نورى خاطر به را وى چرا و نداشتى باك او جمال از چرا ترك
 ايـن  از بلكـه   اى كشـته  را او چـرا  كه كشم نمى ترا من. نميكند يارى ترا جادوگرت برادر چرا. شد چه تو قوت

  ».كشم مى طغيان و خيانت سبب به را وى قاتل و اى كرده كرد نبايد كه كارى كه كشم مى جهت
 از همچنـان  كيخسـرو  و كرد چنين »بى« و. بكشند ويرا آن از پس ببرند را بروا اعضاى تا بفرمود آنگاه

 بـه  تا كرديم ياد كه گفت مى آنگونه از سخنانى كدام هر نزد به و رفت اسپهبد به اسپهبد از و پرچم به پرچم
 راسـت  دسـت  بـه  را او بيامـد  چون و خواست را خود عموى برزافره گرفت آرام چون و رسيد خويش جايگاه
 و داد نكـو  جـايزه  و كـرد  خرسـندى  بـود  كشـته  تن به تن جنگ در را ويسغان پسر گلباد اينكه از و نشانيد

 .كرد اطراف و مكران و كرمان فرمانرواى

 جـل  و عـز  خـدا  از بزرگ فيروزى اين دلير سپهبد اى«: گفت بيامد چون و خواند پيش را گودرز آنگاه
 و كردى بذل ما راه در را فرزندانت و خويش جان و كردى ما حق رعايت نيز تو. نبود ما قوت و تدبير از و بود
 گرگان و اصفهان و كنم مى ارزانى تو به است وزارت كه را بزرگفرمذار مقام اينك و داشت خواهيم بياد را اين

  ».بدار نيكو را آنجا مردم. دهيم مى تو به را آن كوهستان و
 گودرز همراه كه بزرگ اسپهبدان تا بفرمود آنگاه. برفت كيخسرو پيش از خرسند و گفت سپاس گودرز

 داشـتند  دسـت  ويسـغان  و فشـنگان  فرزنـدان  و بزرگ طرخانهاى كشتن در و بودند كوشيده سخت و بودند
 فروزه و بيفغان پسر برازه و بيژن و گودرز پسر گدمير و لخام و شادوك بى و ميالدان پسر گرگين چون بيايند

 كـه  آمدنـد  وى پيش يكايك و. تفارغان پسر فرته و كزدهمان پسر بستام و شابريغان پسر زنده و فامدان پسر
 .كرد منصوب شاهانه خدمات به را بعضى و داد بزرگ واليتهاى فرمانروايى را بعضى

 سـپاههاى  شكسـت  و تركـان  كشـتار  خبـر  بـا  شـومهان  و اغص و ميالد از ها نامه كه نگذشت چيزى و
 كـه  تركان ديار از محلى در و بكوشند تركان پيكار در كه نوشت انها به و بيامد ديگرى پس از يكى فراسيات

 .شوند ملحق بدو بود كرده معين

 و كردنـد  ويرانى و گرفتند اسير و كردند كشتار و گرفتند ميان در را فراسيات سپاه چهار وقتى: گويند
 كيخسـرو  سوى نبرد لوازم و سپاه با را او بود جادوگر كه نماند شيده جز وى فرزندان از و شد تنگ او بر كار

 اسـت  فرسـتاده  مكارى و كيد براى را وى فراسيات كه بدانست كيخسرو رسيد وى نزديك به چون و فرستاد
 .باشند كار مراقب گفت و اورد فراهم را خويش اسپهبدان

 در روز چهـار  و نـدارد  وى مقاومـت  تاب كه پنداشت و بترسيد و شد بيمناك شيده از كيخسرو گويند
 نكو آرايشى و بياراست را كيخسرو كسان همان گر پسر گرد نام به كيخسرو خاصان از يكى و بود جنگ ميانه

 مقاومـت  يـاراى  كـه  كرد يقين شيده و كوشيدند جان به خنارث مردان و شد سوى دو از بسيار كشتار و بود
 از كـه  زد بدو ضربتى گرز با و رسيد بدو گرد و برخاستند وى تعاقب به ياران و كيخسرو و شد فرارى و ندارد
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 كيخسـرو  غنيمت تركان اردوى لوازم و يافت زشت و خشن آنرا و بايستاد وى جثه بر كيخسرو كه درامد پاى
 .شد

 در سـخت  جنگـى  شـد  روبرو كيخسرو با چون و بيامد خود طرخانهاى همه با و يافت خبر فراسيات و
 خـون  و شـد  دراز كـار  و آويختند در ترك مردان با خنيارث مردان و بود نشده ديده آن مانند كه رفت ميانه
 كه بديد را آنها فراسيات و گرفتند بسيار اسير بسطام و گرد و گرگين و پسرانش و گودرز و گرفت را جا همه
 يكصـد  از بيشـتر  و كردند شمار را كشتگان و شد فرارى و كردند مى دفاع كيخسرو از خشمگين شيران چون
 .بود هزار

 بـه  تـا  گريخـت  واليتـى  بـه  واليتـى  از پيوسته او و بكوشيدند فراسيات تعقيب به يارانش و كيخسرو و
 .شد نهان خاسف چاه نام به اى بركه در و رسيد آذربيجان

 بـراى  روز سـه  آنگـاه  آگاه كرد آهنين بند در را وى آوردند كيخسرو پيش چون و بگرفتند را او سپس
 و نداشـت  دسـتاويزى  كـه  پرسيد سياوخش قتل سبب از و بخواست را فراسيات آن از پس و بماند استراحت

. بـود  بريده سر را سياوخش وى چنانكه بريد سر را وى و برخاست گودرز پسر »بى« و. بكشتند را او تا بگفت
 و سـياوخش  انتقام به اين«: گفت و برد فرو آن در را خويش دست كه آورد كيخسرو پيش را وى خون آنگاه

 .بازگشت آذربيجان از خرسندى و غنيمت و فيروزى با آنگاه» .كرديد او به كه ستمى

 از بودنـد  وى همراه تركان جنگ در فرزندانشان و كيخسرو اعالى جد كينه فرزندان از تن چند گويند
 و اطـراف  و كرمـان  شـاه  ارش بـه  كـى  و آن مجـاور  بابـل  نـواحى  و خوزستان شاه كينه پسر ارش كى جمله

 .بود پادشاه است لهر كى پدر اوجى كى اين و فارس شاه كيسه پسر كيفاشين پسر كيمنوش پسر اوجى كى

 ديار سوى بكشت را وى برادر كيخسرو كه بس آن از شراسف كى نام به فراسيات برادران از يكى گويند
 و يافـت  تركان شاهى پدر از پس كه داشت خرزاسف نام به پسرى و يافت تسلط برادر ملك بر و رفت تركان
 پسـر  گـودرز  و كـرد  پيكـار  گودرز و منوچهر با كه بود فراسيات برادرزاده همين و بود طغيانگر و جبار مردى

 پسـر  ارس پسـر  ريسـك  پسـر  داح پسـر  اورب پسر رسود پسر حنر پسر فرحين پسر دسحره پسر كشوادگان
 .بود منوچهر پسر نوذر پسر مسواگ پسر بودراحا پسر رعر پسر وندنگ

 بى پادشاهى كار به گرفت آرام خويش ملك در و يافت فراغت سياوخش خونخواهى از كيخسرو چون و
 سـخت  كـه  دارد گيـرى  كناره سر كه گفت مملكت بزرگان و خاندان سران به و پرداخت زهد به و شد رغبت

 شـدند  نوميـد  چـون  و نكـرد  اثـر  او در اما. كند شاهى همچنان كه خواستند و كردند تضرع و شدند بيمناك
 و بـود  حاضـر  لهراسـف  و بـرداريم  شاهى به را او كه كن پادشاهى نامزد را يكى دارى اصرار كه اكنون گفتند

 را كيخسـرو  جانشـينى  لهراسـف  و منسـت  وصـى  وى جانشـين  كـه  گفت و كرد اشاره بدو دست با كيخسرو
 كجـا  ندانسـت  كـس  و گرفت گوشه اند گفته ها بعضى. شد نهان كيخسرو و كردند اقبال بدو كسان و پذيرفت

 .اند گفته ديگر سخن ها بعضى و بود چسان مرگش و مرد
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 .رسيد پادشاهى به بود گفته وى كه ترتيبى به لهراسف و كيخسرو از پس

 .بود سال شصت وى پادشاهى مدت و بودند رمين و رمى و اسپهر و كاماس كيخسرو فرزندان

  : گرديم مى باز السالم عليه داود پسر سليمان پس از اسرائيل بنى بحكايت اكنون

 هفـده  وى پادشـاهى  مـدت  و شـد  اسرائيل بنى همه پادشاه رحبعم وى پسر داود پسر سليمان از پس
 بنيـامين  و يهـودا  سـبط  پادشـاهى  رحـبعم  پسـر  ابيا و شد پراكنده اسرائيل بنى ممالك آن از پس. بود سال

 كـه  بـود  قربـانى  سبب به اين و برداشتند پادشاهى به را سليمان غالم نابط پسر يوربعم ديگر اسباط و داشت
 ببرد را وى فرزندان پادشاهى از چيزى كه بود گفته خدا و بود كرده بتى براى وى خانه در سليمان زن جراده

 .بود سال سه اند گفته چنانكه رحبعم پادشاهى مدت و

 پادشـاهى  مـدت  و رسيد بنيامين سبط و يهودا سبط پادشاهى به پدر چون نيز ابيا پسر آسا آن از پس
 .بود سال يك و چهل وى

  هندى زرج و ابيا پسر اسا حكايت از سخن

 و بـود  پارسـا  مردى ابيا پسر آسا نام به اسرائيل بنى شاهان از يكى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 ابيـا  و خـويش  پرسـتش  بـه  را مـردم  و بـود  بـدكاره  جبارى زرج نام به هند شاهان از يكى و بود لنگ پايش

 مـردم  و خوانـد  مـى  آن پرستش به را مردم و كرد مى پرستش خدا جاى به كه داشت بت دو و بود پرست بت
 .بمرد تا پرستيد بت همچنان و كشيد گمراهى به را اسرائيل بنى

 و ايمـان  و بمرد كافر و كفر كه دهد ندا تا فرستاد منادى و رسيد پادشاهى به اسا پسرش وى از پس و
 ملك در اسرائيل بنى از كس هر پس اين از و شد برقرار خدا اطاعت و افتاد بر پرستى بت و بت و بماند مؤمن

 آتش و سنگ باريدن و ها دهكده رفتن فرو و دنيا غرقه و طوفان كه بكشم را او دارد بر سر بكفر من روزگار و
 تا بكوشيم وى اطاعت در و بداريم خدا معصيت از رو اين از بود وى عصيان و خدا نافرمانى سبب به آسمان از

 .برانيم خويش ديار از و بجنگيم مخالفان با و كنيم پاك گناه لوث از را زمين

 بـا  پسـر  رفتـار  از و شدند شاه مادر پيش و نپسنديدند و بناليدند بشنيدند سخنان اين وى قوم چون و
 مـادر  و. بكشاند پروردگار عبادت به و كند دور دينشان از را آنها خواست مى كه كردند شكوه خويش خدايان

 .برد باز پدر ايام بتان پرستش به را او و كند سخن وى با كه كرد تعهد شاه

 از مـادر  احتـرام  به شاه و بيامد مادرش بودند وى پيش قوم بزرگان و اشراف و بود نشسته شاه كه هنگامى و
 اگـر  نيسـتى  مـن  پسـر «: گفـت  و نپـذيرفت  مـادر  ولى بنشاند خويش جاى به را او خواست و برخاست جاى

 موجـب  مـن  نافرمـانى  و است ورى بهره و رشاد مايه من اطاعت كه نكنى گويم چه هر و نپذيرى مرا خواست
 خـويش  خـدايان  به و بگردند دين از قومت كه اى گفته و اى آغازيده بزرگ كارى كه ام شنيده! پسرم. خسران

 و بيفزايـد  تـرا  شـوكت  كـه  اى پنداشته و اى نهاده بدعت و اى آورده نو رسم، بگذارند پدران رسم و شوند كافر
 و اى كشـانيده  خـويش  جنـگ  بـه  را مـردم  و اى آورده گنـاه  و اى كـرده  خطـا ! پسـرم . كنـد  استوار ترا قدرت
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 اى كرده خوار را دانشوران رأى، دهى نيرو خويش ضد بر را ضعيفان و كنى خويش بنده را آزادگان اى خواسته
 نـادانى  و خردسـالى  و سبكسـرى  از همه اين و اى شده سفيهان رأى تابع و اى رفته خردوران نظر خالف به و

. نباشـد  شاهى سزاوار كسى تو چون و نباشى پدر نسل از نشناسى من حق و نپذيرى من سخن اگر. اى كرده
 غـرق  را فرعـون  آن بـا  كه اند داده تو به موسى همانند كلماتى شايد؟ كشانى مى كجا به را خويش قوم! پسرم
 .داد رهايى ظلمات از را خويش قوم و كرد

 يا بكشت را جبار جالوت و بدريد گرگ دهان و بكشت را شير كه اند داده تو به داود چون نيرويى شايد
 اگـر  پسـرم . بـود  اخالف سرمشق وى حكمت و بود حكيمان سر كه اند داده سليمانت از برتر حكمتى و ملك
  ».شوم روزتر سيه همه از من شود اين جز اگر و برم بهره بيشتر كس همه از من آيد تو سوى نيكى

 :گفت و شد دلتنگ و آمد خشم به سخت بشنيد سخنان اين شاه چون و

 را خـود  پروردگـار  جـز  كـه  نباشـد  روا و نشـينم  سـفره  يك بر دشمن و دوست با كه نباشد روا! مادر«
 خـدايان  همـه  منكر و بپرستى را خدا بايد .شوى گمراه نكنى اگر و يابى هدايت كنى من اطاعت اگر. بپرستم

  ».اويم بنده كه كنم مى خدا يارى من و باشد خدا دشمن نپذيرد سخن اين كه هر و شوى او جز
 ديگر تو گفتار به خويش رسم و نبرم پدرانم دين از و ندارم دست خويش بتان از من«: گفت شاه مادر

  ».نپرستم گويى كه را خدايى و نكنم
. انداختنـد  غربـت  به و كردند بيرون را او تا بفرمود و» .بريد تو با مرا رابطه سخن اين! مادر«: گفت شاه

 اطـراف  اسـباط  چـون  و. بكشيد را او كند اصرار خويش كار در اگر كه گفت خويش عسس و حاجب به آنگاه
 مـادر  بـا  كـه  كسى«: گفتند و ندانستند ديگر تدبير و شدند او مطيع و بلرزيدند مهابتش از بشنيدند اين وى

 خـدا  و كردنـد  هـا  حيله و» ؟كرد خواهد چه ما با نگرويم وى دين به و كنيم مخالفت اگر كرد چنين خويش
 .كرد نابود را مكرشان

 بگريزند وى ديار از كه شدند همسخن بريد نتوانستند خويش دين از و نداشتند كار اين تحمل چون و
 و وادارنـد  پيـروانش  و آسا مخالفت به را وى كه كردند هند پادشاه زرج آهنگ و گيرند اقامت ديگر ديار در و

  »؟كيستيد شما«: گفت او و بردند سجده او  به شدند زرج پيش چون
  ».توايم بندگان ما«: گفتند
  »؟منيد بندگان كدام از«: گفت

 سفيه و خردسال پادشاهى و باليديم همى تو پادشاهى به و شام سرزمين، توايم سرزمين از ما«: گفتند
 مـا  خشـم  از و دانسـت  كافر را ما پدران و شمرد خوار را ما راى و بگردانيد را ما دين و آمد پديد ما ميان در

 قـوم  سـران  مـا . سـزاوارترى  مـا  پادشاهى به تو و بگوييم تو با قصه كه ايم آمده تو سوى اينك و نداشت باك
 همين. پادشاه سى و ها گنج و بسيار آبادى و مرفه معاش و ضعيف مردم و دارد بسيار مال ما سرزمين خوديم
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 تست بالد ما بالد. توايم آن از زمينمان و ما. برد دريا به را آنها موسى جانشين نون بن يوشع كه بودند مردم
 .»ندتواَ تسليم جان و مال به پيكار بى و نيست تو مخالف آنجا هيچكس و

 رسـوالن  تـا  نيـايم  باشـند  شما از تر مطيع شايد كه قومى پيكار به و نپذيرم را شما دعوت«: گفت زرج
 سـرزمين  آن شـاهان  را شما و باشد شما سود به گفتيد كه باشد چنان كار اگر و بفرستم خويش قوم از امين
  ».كنم دروغگويان شايسته عقوبتى را شما باشد دروغ سخنتان اگر و كنم

 .»داريم رضايت بدان و آوردى عادالنه حكم و كردى انصاف به سخن«: گفتند

 و فرسـتد  گيـرى  خبـر  به تا برگزيد امين مردم خويش قوم از و دهند مقرر روزى را آنها تا بگفت زرج
 را شما«: گفت و بينند نكويى گويند راست اگر و شوند عقوبت گويند دروغ اگر كه كرد تهديد و كرد سفارش

 و بجوييد آن احوال و ببينيد مرا سرزمين از چيزى تا فرستم مى انديشيتان نيك و ديندارى و امانت خاطر به
 آريـد  خبـر  سـخت  و آسان دربندهاى و راهها و ها دره و آبها شمار و شمارشان و سپاه و شاه و مردم دانش از

 راغب ببينند چون كه ببريد لباس و مرجان و ياقوت چندان خزينه از و باشم ديده عيان را آنجا گويى چنانكه
 كه قومى و داد دريا و خشكى لوازم و گرفتند بر آن از تا فرستاد خزانه  به را آنها و» .بخرند شما از و شوند آن

 سـاحل  بـه  تـا  برفتند بازرگانان درزى آنها و نمودند ياد را جاها و كردند وصف را راهها بودند آمده وى سوى
 گشودند بار و شدند آن وارد تا برفتند و رسيدند ايليا ساحل به و نشستند كشتى به آنجا از و آمدند فرود دريا

 رواج تجارتشـان  و نكرد اقبال آنها كاالى به كس و كردند دعوت خريد به را مردم و بنمودند خويش كاالى و
 كننـد  تحقيق كارشان در و بدانند اخبارشان و بمانند آنجا در كه دادند بسيار چيز كم چيز مقابل در و نيافت

 .آرند دست به بود خواسته شاهشان كه را آنچه و

 زنـان  زى در امـا  باشـد  نداشـته  شـوهر  كه اسرائيل بنى زنان از يك هر كه بود داشته مقرر آسا پادشاه
 از بـدتر  كيـدى  ديـن  اهـل  براى ابليس زيرا برانند دريا جزاير سوى واليت از يا بكشند را او آيد در دار شوهر
 چون و نشناسد را آنها كس تا شدند مى برون كهنه جامه و نقاب با شوهر بى زنان كه شد چنان و ندارد زنان

 اسـرائيل  بنى زنان دادند مى درم يك به داشت قيمت درم صد كه را چيزى خويش كاالى از هند شاه امينان
 خريدند خواستند مى آنچه و شد فروخته قوم كاالى و ندانند دينشان اهل كه آمدند خريد به نهانى و شبانگاه

 هديـه  براى ياقوت و مرجان و در از را خويش مرغوب كاالى و بدانستند را آنها شمار و ها قلعه و شهر اخبار و
: گفتنـد  و بـود  نخريده چيزى آنها از شاه كه كردند مى پرسش وى خبر از شهر اهل از و بودند نگهداشته شاه

 ندارد خزانه در آن نظير و خواهد آنچه و داريم طرفه كاالهاى كه نخرد ما از چيزى چرا است توانگر شاه اگر«
 كه گفتند شهر مردم» .دهيم بدو بها بى خواهد چه هر كه نبيند ما كاالى چرا نيست توانگر اگر و دهيم او به

 زيورها و آورده مصر از موسى كه ها خزينه و نداشته آن نظير كس كه دارد كاال و خزينه و مكنت چندان وى
 كـه  چيزهـا  و كـرد  فـراهم  موسـى  جانشـين  نون بن يوشع كه چيزها و گرفتند فرعونيان از اسرائيل بنى كه

 .اوست نزد به آورد گرد نظير بى ظروف و مكنت از شاهان و خردمندان ساالر سليمان
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 اگـر  و اسـت  چنـد  سـپاهش  و چيسـت  به وى شوكت؟ است چگونه او پيكار«: گفتند هند شاه امينان
 اسب و مرد چقدر و است چند سپاهش شمار و كند پيكار چگونه كند پاره را ملكش كه آمد وى سوى شاهى

  »؟دارد كه است خزينه و مكنت كثرت از وى مهابت آيا و آرد جنگ عرصه به
 هسـت  دوسـتى  را وى ولى است تر اندك وى نيروى و است كم آسا پادشاه سپاه«: گفتند پاسخ به قوم

  ».برداشت تواند بردارد پيش از را كوهها كه بخواهد كمك او از و بخواند را او اگر كه
 و سپاه و است چگونه وى جنگاورى و؟ چيست سپاهش شمار و كيست پادشاه دوست«: گفتند امينان

  »؟كجاست وى مقر و محل و دارد چند كشتى
 همـه  كـه  نـدارد  شمار سپاهش و نشسته خويش عرش بر و آسمانهاست باالى وى مقر كه دادند پاسخ

 شناختن و ديدن را او مقر رود فرو فرمايد را رودها اگر و ريزد خشكى به گويد را دريا اگر. اويند بنده مخلوق
  ».است آسا پشتيبان و دوست او و نتوان

 هاى تحفه از پادشاه اى« :گفتند و شدند وى نزد به آنها از بعضى و بنوشتند را آسا اخبار همه امينان و 
  ».دهيم تو به كه بخرى ما از يا كنيم پيشكش تو به خواهيم مى كه داريم اى هديه خويش ديار

  »؟بمانند صاحبانش و بماند اين آيا«: گفت بياوردند چون و »ببينم بياريد«: گفت شاه
 .»شوند فنا صاحبانش و شود فنا نه«: گفتند

  ».بمانند صاحبانش و بماند و نرود آن رونق كه خواهم چيزى، نباشد نيازى بدان مرا«: گفت اسا
 و رفتنـد  هنـدى  زرج سـوى  المقـدس  بيت از و داد پس را آنها هديه و شدند برون وى پيش از امينان

 از و بگفتنـد  بودند دانسته اسرائيل بنى شاه كار از آنچه و بگشودند خويش خبر دفتر رسيدند وى پيش چون
 .آوردند سخن آسا دوست

 كـه  داد سوگند بود معبودشان كه ماه و آفتاب و خويش عزت به را آنها بشنيد سخنانشان زرج چون و
 اسـرائيل  بنـى  چون«: گفت زرج بگفتند نيز آنها و ندارند مكتوم چيزى اند ديده اسرائيل بنى ميان در آنچه از

 دروغ و انـد  كـرده  سـخن  اسـا  دوسـت  از ايـد  يافتـه  خبر كارشان از و ايد رفته جاسوسى به شما كه اند دانسته
 و دليرتـر  وى قـوم  و نـدارد  ابـزار  و سـپاه  مـن  از بيشتر اسا دوست كه بترسانند را شما اند خواسته و اند گفته

 وى پيروان همه به تا بگفت آنگاه» .آرم بيشتر من آرد من مقابله به كس هزار اگر نباشند من قوم از جسورتر
 وى مطيـع  كـه  ديگـر  اقـوام  و فـارس  و ترك و ماجوج و ياجوج از و كنند فراهم سپاه واليت هر از تا نوشتند

 :نوشت چنين و خواست كمك بودند

 آن حاصـل  كه هست زمينى مرا رسد بدو من نامه كه كس هر به، زمينها پادشاه و هند جبار، زرج از«
 بـر  و دورنـد  مـن  از قـوم  ايـن  و كنم آنها غنيمت كنند درو چه هر تا فرستيد عامالن كه خواهم مى و رسيده

 بـر  مـن  بـا  كـه  بخشـم  كسانى به را آنها و اند كرده مقهور مرا بندگان و اند شده چيره من سرزمين از قسمتى
 كسـان  و» .نيست بسته من خزاين كه است من پيش شما تجهيزات نداريد تجهيزات اگر كنند قيام ضدشان
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 خـويش  خـزاين  از شـدند  فراهم چون و آوردند لوازم و پياده و سوار و اسب و آمدند فراهم او بر واليت هر از
 بالد از كه سپاهى جز به بودند هزار يكصد و هزار هزار يك و كنند شمارشان تا بگفت و داد تجهيزات و سالح

 و تخت استر چهار هر بر و ببستند چهار چهار را آن استر و كنند آماده مركب يكصد تا بگفت و بود آمده وى
 هـر  و كردند همراه فيل پنج و خادم ده مركب هر با و بنشاندند كنيزى خيمه هر در و كردند تعبيه اى خيمه
 سپاه هر در و شوند سوار وى با كه كرد خويش خاصه را آنها سران از كس يكصد و شد هزار يكصد وى سپاه

 شكوه و شوكت برفت آنها با و بديد را جماعت انبوه چون و كرد ترغيب جنگ به و خواند خطبه و نهاد كسان
 .شد بزرگ و بيفزود حاضران دل در وى

 چيـره  مـن  بر هيچكس؟ دارد مصون من از را وى كه تواند آيا؟ كجاست آسا دوست«: گفت زرج آنگاه
 هزار او سپاهى هر قبال در زيرا نكنند پيكارم جرأت بنگرند را سپاهم و مرا وى دوست و آسا اگر. نتواند شدن

 سخنان و كرد تحقير را آسا همچنان و »آرم اسيرى به را وى قوم و شود من اسير آسا زودى به. دارم سپاهى
 .گفت او باره در ناروا

 و آسـمانها  كه تو خدايا« :گفت و بخواند را خويش پروردگار رسيد آسا به وى رفتار و زرج قصه چون و
 دارى نيـز  سختى و دارى ماليمت كه تو، است تو قبضه در چيز همه و آفريدى قدرت به آنرا مخلوق و زمين

 خاليـق  خـاص  كـه  را خـويش  رحمـت  و نـدهى  كيفـر  را گناهانمان و ننگرى ما خطاهاى به كه خواهم تو از
 و شادى و ما تنگناى و غم، ببين دشمن كثرت و ما قلب، بنگر دشمن قوت و ما ضعف .كنى ما شامل اى كرده

 را قـومش  و موسى و كردى غرق را سپاهش و فرعون كه قدرتى به را سپاهش و زرج و ببين دشمن آسايش
  ».آرى فرود قومش و زرج بر را خويش عذاب ناگهان كه خواهم تو از كن غرق دريا به دادى نجات

 و هستم خويش عرش بر من .رسيد من به تو تضرع و شنيدم را تو سخن كه شد گفته آسا به جواب در
 قـوم  و زرج درباره ولى ام كرده چه آنها با ندانند ديگران و اسرائيل بنى كنم غرق را وى قوم و هندى زرج اگر
 تـا  دهـم  تـو  دست به را سپاهشان و كنم تو نصيب غنيمتشان و ببرم ايشان زحمت تا كنم نمايى قدرت وى

 نگردد نوميد وى مطيع و نشود هزيمت وى سپاه و نكند رها را خود دوست آسا دوست كه بدانند تو دشمنان
 تـو  بندگان سپاهش و كشانم تو سوى بندگى به را وى آنگاه يابد فراغت خويش كار از تا دهم مهلت را او من

  ».شوند قومت و
 زارها سبزه و بخشكانيدند را جويها روز بيك و آمدند فرود ترشيش ساحل بر و بيامدند كسانش و زرج و

 رسـيدند  ايليـا  منزلـى  دو بـه  چون و نتوانست گريز آنها از وحش و آمد فرود آنها بر پرندگان و كردند محو را
 و شد آكنده ترسشان از شام مردم دل و شد پر آنها از كوه و دشت و پراكند ايليا در را خود سپاه آنجا از زرج

 .ديدند معاينه را خويش هالك

 خبر كارشان و شمار از تا بگفت و داشت گسيل آنها سوى را خويش قوم از گروهى و بشنيد قصه آسا و
 چشم كنون تا«: گفتند و گشتند باز آسا سوى و بديدند را قوم اى تپه باالى از و برفتند آسا فرستادگان و آرند
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 و شـمار  بـدين  كـه  نداشتيم باور و نشنيده و نديده سوارانشان و اسبان و فيالن و آنها چون آدم بنى گوش و
  ».ببريد اميدمان و نداريم جنگشان ياراى و شده ناتوان شمارشان از ما عقل كه بود تواند مردم سالح

 و دادند سر ناله بازار و كوچه در و ريختند سر به خاك و دريدند جامه بشنيدند اين شهر مردم چون و
 .كردند وداع همديگر از

 رحـم  مـا  بـه  شايد دهيم اطاعت دست و شويم قوم اين سوى همگى ما گفتند و رفتند شاه پيش آنگاه
 .گذارند وا ديارمان در و آرند

  ».واگذاريم بدكاران به را خدا كتاب و خانه و نهيم كافران دست در دست كه نكند خدا«: گفت شاه
 ايمـان  بـه  و دادى مى وعده وى نصرت به را ما كه پروردگارت و دوست از و بساز اى چاره پس«: گفتند

 شـدن  كشـته  از شايد نهيم مى دشمن دست در دست ندارد بر ما از بليه اين اگر، بخواه يارى خواندى مى وى
 .».برهيم

  ».كرد نتوان نرم خوارى و تضرع به جز مرا پروردگار«: گفت آسا
 خـود  دوست حال اين در دوست كه آرد رحم ما ضعف بر و كند تو اجابت شايد شو وى سوى«: گفتند

  ».وانگذارد را
 .نشست خاكستر بر و پوشيد خرقه و بنهاد سر از تاج و رفت نمازگاه به آسا

! خـدايا «: گفت و بخواند را خدا روان اشك و فراوان تضرع و غمين دلى با و برداشت دعا به دست آنگاه
 كـه  تو، اسباط و يعقوب و اسحاق و اسماعيل و ابراهيم  خداى. عظيم عرش پروردگار و آسمان هفت پروردگار

 آن تـو . يافـت  نتـوان  خبـر  تو عظمت كنه از و دانست نتوان را تو مقر و مانى نهان خلق از خواهى كه جا هر
 كه خوانم مى دعا آن به ترا خدايا، نشود كهنه روز و شب گذشت به كه اى تازه آن و نرود خواب به كه بيدارى
 تـو  كلـيم  موسـى  كـه  دعـايى  و بردى نيكان صف به را او و كردى خاموش او بر آتش و خواند خليل ابراهيم
 و فرعـون  و رسانيدى خشكى به دريا از و كردى آزاد عبوديت از و رهانيدى ظلمت از را اسرائيل بنى و خواند

 بـر  و دادى قـوت  ضـعف  پس از و برداشتى را او و كرد داود تو بنده كه تضرع آن به و كردى غرق را كسانش
 و بخشيدى رفعت و دادى حكمتش و كرد سليمان كه دعايى به و بشكستى را او و كردى فيروز جبار جالوت
 فـانى  و بمانى جاويد و تنها و كنى فانى را جهان و كنى زنده را مردگان كه تو. كردى جنبندگان همه پادشاه
 و مسـتمندم  كه كنى اجابت دعايم و آرى رحم من به كه خواهم خدايا، نگيرى كهنگى و باشى تازه و نشوى

 نتواند آن رفع تو جز كس كه آمده پيش سخت مصيبتى و بزرگ اى بليه و تر بيچاره و ضعيفتر بندگان همه از
 چنانكـه  خـواهى  را كـه  هر كه كن رحم فرمايى اراده چنانكه ما ضعف بر نداريم وسيله و قوت تو جز به ما و

  ».فرمايى رحم خواهى
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 تو به كه كن اجابت را خويش بنده خدايا«: گفتند مى و كردند مى دعا بيرون از نيز اسرائيل بنى عالمان
 تو مطيعان جز به مخلوق همه و مادر از و است تو دوستدار كه آر بياد و مگذار وا دشمن به را او و آورده پناه

  ».است گرفته جدايى
 دوست آسا اى«: گفت و بيامد خدا فرستاده آنگاه برد خواب به بود سجده به نمازگاه در كه را آسا خدا

 واجـب  تـرا  يارى و ام افكنده تو بر خويش محبت كه گويد جل و عز خدا، نگذارد دشمن به را خويش دوست
، تو. نگيرد سستى دارد من از قوت كه هر و نشود زبون كند تكيه من به كه هر و كنم دفع تو از دشمن و دانم

 هنگـام  بـه  و اى خوانده مرا امان هنگام به تو. وانگذارم ترا سختى هنگام به و اى خوانده مرا گشايش هنگام به
 تـو  خـالف  بـه  آن مخلـوق  همه و زمين و آسمان اگر كه خورم مى قسم گويد توانا خداى. نكنم رها ترا ترس
 دست و توام با من. بكشند را دشمنانم كه بفرستم خويش ربانيت از چيزى و آرم پديد اى چاره تو براى باشند

  .نرسد يارانت و تو به هيچكس
 بـه  منافقـان  و كردند وى تصديق مؤمنان و بگفت آنها با را خدا پيام و آمد در نمازگاه از خندان آسا و 
 كـرده  او اجابت خدا و گويد مى راست اگر بيامد لنگ و برفت لنگ آسا«: گفتند هم با و پرداختند وى تكذيب

 نـابود  و شـود  جنـگ  تـا  كنـد  مى سرگرم اميد به و دهد مى فريب را ما ولى .باشد كرده درست را او پاى بايد
  ».شويم

 از ها نامه و شدند ايليا وارد و بيامدند زرج فرستادگان كرد مى سخن خداى كرم از شاه كه اثناى آن در
: بـود  نوشـته  و بـود  شـده  خدا منكر و بود گفته ناسزا قومش و وى به آن در كه داشتند همراه آسا براى زرج

 و شـود  ظـاهر  من بر و آيد من جنگ به خويش سپاه با تا بخوان شده قومت گمراهى مايه كه را خود دوست
 .هنديم شاه زرج من كه ندارد من تاب ديگرى نه و او نه كه دانم

 بيـدارى  آن تو را ها نامه و آمد در نمازگاه به و شد روان ديدگانش از اشك بخواند را ها نامه آسا چون و
 هيچ خدايا«: گفت و بگشود خدا پيشگاه، نشود كهنه روز و شب گذشت به كه اى تازه آن و نرود خواب به كه

 ايـن  شـاهد . گيـرد  خاموشى اى نموده من روزگار به كه نور اين دارم بيم اما ندارم خوشتر تو ديدار از را چيز
 و دارد تو خالف سر زرج ات بنده اما نبود مهم بودم من آن هدف اگر چيست آن در كه دانى و اى بوده ها نامه

  ».اى بوده حاضر و شاهد تو و آرد سخن ناحق به و كند فخر ناروا به و گويد ناسزا
 نمازگاه از نشود دگر فرمانم و ندارد خالف من وعده و نيابد تغيير من كلمات كه كرد وحى آسا به خدا

 .بايستيد بلند زمينى بر و برويد خويش پيروان با و شوند فراهم تا بگو را سپاهت و شو برون

 هـر  و شدند برون اسرائيل بنى سران از كس دوازده و بگفت خويش قوم با را خدا پيام و شد برون آسا
 در كوتـاهى  تپـه  بـر  و نپردازنـد  دنيا كار به كه گفتند  مردم به رفتند مى چون و داشتند همراه چند تنى يك

 .بديدند را قومش و او آنجا از و بايستادند زرج قبال
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 خـرج  مـال  و آوردم سـپاه  اينهـا  بـراى «: گفـت  و كرد تمسخر و داد تكان سر بديد را آنها زرج چون و
 پنداشـتيد  كـه  گفتيد دروغ من با«: گفت و بخواست بودند گفته وى قوم و آسا وصف كه را كسانى و» !كردم
 .بكشتند بود فرستاده خبرگيرى به كه امينانى با را آنها تا بگفت و »است بسيار قوم اين شمار

 .بود متوسل خدا به و كرد همى تضرع آسا اثنا اين در

 و» .نبايـد  جنـگ  آنهـا  بـا  كه اندكست چنان ما قبال در شمارشان چكنم قوم اين با ندانم«: گفت زرج
 قـدرت  از را شما كه پنداشتى و كردى تهديد او به را ما كه تو دوست كه داد پيغام و فرستاد آسا پيش كس
 پيكار انتظار در يا، كنم روان شما درباره خويش حكم تا شويد مى من تسليم آيا؟ كجاست دارد مى مصون من

 ؟منيد

 شـوى  چيره پروردگارت بر خويش ضعف با خواهى مگر گويى چه ندانى روز تيره اى كه داد جواب آسا
 و زبـونتر  بندگانش و است قاهرتر و بزرگتر و تواناتر چيزها همه از وى؟ آيى بر او بسيار با خويش اندك به يا

 روز تيره اى. نشود مغلوب باشد وى با خدا كه هر و منست با او اينك. ببينند آشكار را او كه آنند از تر ضعيف
 .آيد سرت بر چه ببينى تا بيار دارى چه هر

 انـدازى  تيـر  تا بگفت را خويش تيراندازان زرج، رفتند خويش جاى به و كشيدند صف زرج قوم چون و
 جاهايشـان  در را آنهـا  آسا و فرستاد وى قوم و آسا پشتيبانى و يارى به فرشتگان آسمان هر از خداى و كنند
 و بـود  ابـرى  گـويى  كـه  آوردنـد  پديد حايلى زمين و خورشيد ميان انداختند تير مشركان چون و داد توقف

 تيرى كه هر و انداختند زرج قوم سوى را تيرها فرشتگان آنگاه. كردند دور قومش و آسا از را تيرها فرشتگان
 .شدند كشته زرج تيراندازان همه و رسيد بدو تيرش بود انداخته

 چـون  و شدند مى ظاهر فرشتگان و كردند مى او تسبيح و گفتند مى خدا حمد قومش و آسا اثنا اين در
 مـؤثر  جـادويى  و عظـيم  كيـدى  آسا«: گفت و ندانست تدبير و افتاد دلش در ترس بديد را آنها روز تيره زرج
 دريا از آن كمك به و اند آموخته مصر از آنرا كه نيايد بر مكرشان با دانا هيچ و چنينند نيز اسرائيل بنى. دارد

  ».اند گذشته
 هـم  در را آنها و بريد حمله يكباره به و بكشيد را شمشيرها كه داد ندا خويش قوم به هندى شاه آنگاه

 و زنانش و زرج جز و بكشتند را آنها فرشتگان و بردند حمله فرشتگان به و كشيدند شمشير هندوان و بكوبيد
  .نماند كس نزديكانش

 وى دوسـت  امـا  بـود  آشـكار  آسا«: گفت همى و شد فرارى خود كسان با بديد ماجرا اين زرج چون و 
 افتاده من قوم در جنگ و كردند نمى جنگ و بودند ايستاده كه ديدم را همراهانش و او و. كرد تباه مرا نهانى

  ».بود
 ديگـر  بـار  نشـوى  حايل او و ما ميان اگر اما شد فرارى زرج خدايا«: گفت بديد را زرج فرار آسا چون و

 .»آرد ما جنگ به را خويش قوم
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 شما همه نباشم ميانه در اگر كه باش خود جاى به. كشتم من بلكه نكشتى تو را هندوان كه آمد وحى
. نيابـد  رهـايى  مـن  چنگ از و نكند او يارى من جانب از هيچكس و است من چنگال در زرج. كنند هالك را

 و شـدى  متوسل من به كه است تو پاداش اين. بخشيدم تو به پا چهار و كاال و نقره همه با را او اردوهاى من
 .نخواهم مزد دادم تو به كه كمكى براى

 كردند آماده كشتيها و بود او با كس هزار يكصد و بگريزد آنجا از خواست و رسيد دريا به تا برفت زرج
 از امواج و فرستاد دريا آن به بادها درياها و زمينها اطراف از خدا شدند روان دريا به چون و نشستند آن بر و

 كه بود آشفته چنان موج و شد غرق بود وى با كه هر و بشكست تا زد هم به را كشتيها و افتاد درهم سو هر
 تو كه كرد وحى بدو خدا و بگيرد خبر كه فرستاد كس آسا و بلرزيد زمين و بترسيدند اطراف شهرهاى مردم

 هـر  كـه  بگزاريد آن شكر و بگيريد قوت به داده خدايتان كه را غنيمتى و آييد فرود ها دهكده اهل و قومت و
 .باشد حالل او بر بگيرد چيزى اردوها اين از كه

 خـويش  هـاى  دهكـده  بـه  را اردوها ماه سه مدت و گفتند خدا تقديس و شكر و آمدند فرود آسا قوم و
 .داند بهتر خدا و بردند مى

  .بمرد و كرد پادشاهى سال پنج و بيست و رسيد پادشاهى به پسرش يهوشافاظ آسا از پس
 را اسـرائيل  بنى ملوك فرزندان و رسيد پادشاهى به اخزيا مادر عمرم دختر غزليا قولى به و عتليا آنگاه

 .بود مانده نهان نيز او كه نماند كس اخزيا پسر يواش جز و بكشت

 .بود سال هفت وى پادشاهى و بكشتند را عتليا يارانش و يواش آنگاه

 .شد كشته خويش ياران دست به عاقبت و رسيد پادشاهى به اخزيا پسر يواش او از پس

 دسـت  بـه  عاقبـت  و كـرد  پادشاهى سال نه و بيست و رسيد پادشاهى به يواش پسر اموصيا آن از پس
 .شد كشته خويش ياران

 پنجـاه  وى پادشاهى مدت و اند گفته نيز غوزيا را عوزيا. رسيد پادشاهى به اموصيا پسر عوزيا آن از پس
 .بمرد تا بود سال دو و

 .بمرد تا كرد پادشاهى سال شش و رسيد پادشاهى به عوزيا پسر يوتام آن از پس

 .بمرد تا كرد پادشاهى سال شانزده و رسيد پادشاهى به يوتام پسر احاز آن از پس

 خبـر  او عمـر  انقضـاى  از كه بود شعيا دوست وى گويند. رسيد پادشاهى به احاز پسر حزقيا آن از پس
 بـه  ولـى . كـرد  اعـالم  او به شعيا و يافت مهلت و شد افزوده عمرش كه كرد تضرع پروردگار پيشگاه به و داد

 .داشت نام صديقه بود او از حكايت اين كه شعيا دوست اسحاق ابن گفته

  سخاريب و شعيا قصه صاحب از سخن

 و بـود  داده خبـر  اسـرائيل  بنـى  حوادث از را موسى جل و عز خداوند كه اند كرده روايت اسحاق ابن از
د  جـاء  فَـإِذا . َكِبيـراً  عُلوا َلَتعلُنَّ و مرََّتينِ اْلأَرضِ في َلُتفْسدنَّ الْكتابِ في إِسرائيلَ بني  إِلى َقَضينا و«: فرمود عـو 
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 الْكَـرَّةَ  لَكُـم  رددنـا  ثُـم . مْفعولًا وعداً كانَ و الديارِ خاللَ َفجاسوا شَديد بأْسٍ أُولي َلنا عباداً عَليُكم بعْثنا أُوالهما
ِهمَليع و ناُكمددوالٍ أَمِبأَم ينَ ونب و ْلناُكمعيراً أَْكَثرَ جإِنْ َنف ْنُتمسأَح ْنُتمسأَح ُكمأَْنفُسل إِنْ و  أُْتم فَـإِذا  َفلَهـا  أَسـ 

جاء دعرَةِ وخĤوؤُا اْلسيل ُكموهجو ُخُلوا وديل جِدسكَما الْم َخُلوهلَ درَّةٍ أَوم رُوا وَتبيا ما لَلوسى َتْتِبيراً عع  ُكمبأَنْ ر 
ُكممرْحي إِنْ و ُتمدنا عدع ْلنا وعج نَّمهرِينَ جلْكافيراً لص8 -4: 17 ح«.  

 و كنيـد  مـى  فسـاد  سـرزمين  ايـن  در بـار  دو كـه  كرديم اعالم اسرائيل پسران به كتاب آن در و: يعنى
 بـر  كـه  سـخت  صالبت با داشتيم بندگانى بيامد آن نخستين موعد چون و. بزرگ سركشى كنيد مى سركشى

 بـه  دولـت  آنهـا  ضد بر آنگاه. بود شده انجام اى عده و اين و كردند كشتار ديارشان داخل در تا گماشتيم آنها
 نيكـى  خـويش  بـه  كنيد نيكى اگر. كرديم فزونتر را شما وعده داديم مددتان فرزندان و مالها به و داديم شما

 حقير را بزرگانتان تا) گماشتيم را آنها( بيامد ديگر موعد چون و است خودتان براى كنيد بدى اگر و ايد كرده
 كـردن  نـابود  كنند نابود يافتند تسلط چه هر به و بودند شده اول بار چنانكه شوند مسجد اين داخل و كنند
 .ايم كرده  كافران زندان را جهنم و كنيم نيز ما كنيد باز اگر و كند رحمتان پروردگارتان است ممكن. كامل

 جملـه  از و بـود  نكوكـار  و بخشـاينده  و مهربـان  آنهـا  بـا  خدا و داشتند گناهها و ها حادثه اسرائيل بنى
 را كسـى  خـدا  چـون  كه بود چنان و بود اسرائيل بنى پادشاهان از يكى كه بود صديقه حكايت ماجراهايشان

 در و باشد واسطه خداى و او ميان و كند هدايت را وى كه فرستاد مى پيغمبرى داد مى اسرائيل بنى پادشاهى
 و بودنـد  آن احكـام  و تـورات  از پيـروى  مأمور و نداشتند منزل كتاب پيمبران اين .كند سخن وى با قوم كار

 پسـر  شعيا خداوند بيامد پادشاه اين چون و كردند مى ترغيب اطاعت به و كردند مى منع معصيت از را كسان
 و عيسى ظهور كه بود همان شعيا و بود يحيى و زكريا و عيسى بعثت از پيش اين و برانگيخت وى با را امصيا
 بـه  او ملـك  ايـام  چون و داشت المقدس بيت و اسرائيل بنى شاهى مدتى پادشاه اين و. داد بشارت را محمد

 آنهـا  ضد بر را بابل پادشاه سنحاريب جل و عز خداوند بود او با نيز شعيا و داد رخ بزرگ حوادث و رسيد آخر
 و بـود  بيمـار  پادشـاه  و آمد فرود المقدس بيت اطراف در تا بيامد و داشت پرچم هزار ششصد او و برانگيخت

 سپاهش با بابل پادشاه سخاريب! پادشاه اى«: گفت و آمد وى نزد به پيمبر شعياى و بود زخمدار او پاى ساق
 .»اند كرده وحشت و اند بترسيده مردم و اند آمده فرود تو بر پرچم هزار ششصد و

 و مـا  بـا  خـدا  كه آمده وحيى حادثه اين درباره آيا خداى پيمبر اى«: گفت و بود گران شاه بر قضيه و
  »؟كرد خواهد چه سپاهش و سنحاريب

  ».است نيامده من به كند سخن باب اين در كه وحيى«: گفت بدو پيمبر
 وصـيت  كـه  بگو و شو اسرائيل بنى شاه پيش كه كرد وحى پيمبر شعياى به جل و عز خدا اثنا اين در

 بنـى  پادشـاه  صـديقه  پـيش  پيمبـر  شعياى و برگزيند جانشينى به خواهد را كه هر خويش خاندان از و كند
 را كـه  هـر  خـويش  خانـدان  از و كنـى  وصـيت  بگويم كه كرد وحى من به پروردگارت«: گفت و آمد اسرائيل
 ».مرد خواهى كه برگزينى جانشينى به خواهى



58  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 و كـرد  دعـا  و گفـت  تسـبيح  و كرد نماز و كرد قبله به رو وى بگفت صديقه با سخن اين شعيا چون و
 پروردگـار  اى! خـدا  اى«: گفـت ، خـداى  به صادق ظن و صبر و توكل و اخالص و تضرع و گريه با و گريست

 خواب و خور كه رئوفى اى، بخشاينده رحيم اى، رحمان اى، متقدس قدوس اى! خدايان خداى و پروردگاران
 آشكار و نهان كه دانى من از بهتر و بوده تو از همه كه آر ياد به اسرائيل بنى با مرا نكوى رفتار و عمل، ندارى

  .»است تو از من
 بـه  داد فرمـان  و كـرد  وحـى  شـعيا  بـه  و بود پارسا اى بنده كه كرد اجابت را او دعاى رحمان خداى و
 را مرگـت  و بديـد  را تـو  گريـه  كه آورد رحم و پذيرفت و كرد اجابت را دعايت خدا كه بگويد پادشاه صديقه
 .داد رهايى سپاهش و بابل پادشاه سخاريب دشمنت از ترا و انداخت پس سال پانزده

 اى«: گفت و افتاد سجده به و ببريد غم و بدى و برفت وى از درد بگفت شاه با سخن اين شعيا چون و
 و دهى خواهى كه هر به پادشاهى كه تويى كنم مى تو تعظيم و تكريم و تسبيح و سجده! پدرانم و من خداى

 اول آشكارى و غيب داناى. كنى زبون خواهى را كه هر و دهى عزت خواهى را كه هر. گيرى خواهى كه هر از
 .»آوردى رحم من تضرع به و پذيرفتى من دعوت كه تويى باطن و ظاهر و آخر و

 تا بگويد خود بندگان از يكى به بگو صديقه شاه به كه كرد وحى شعيا به خدا برداشت سر شاه چون و
 .يافت شفا و كرد چنين شاه و شود به و يابد شفا كه نهد زخم بر و بيارد انجير آب

  .»؟كرد خواهد چه ما دشمن با بگويد ما به بخواه خدا از«: گفت پيمبر شعياى به شاه و
 و دهـم  رهايى آنها از ترا و بردارم تو از را دشمن شر بگو شاه به«: گفت پيمبر شعياى به جل و عز خدا

 و آمـد  شهر در بر بانگزنى صبحگاهان و» .بميرند وى دبيران از تن پنج و سنحاريب جز به همگى صبحگاهان
 .شدند هالك كسانش و سنخاريب و برداشت تو از دشمن شر خدا اسرائيل بنى پادشاه اى زد بانگ

 او كـه  فرستاد او جستجوى به كس و نيافت مردگان ميان و بجست را سنخاريب آمد برون شاه چون و
 اسـرائيل  بنى شاه پيش و كردند زنجير و يافتند غارى در بود نصر بخت شان يكى كه دبيرانش از تن پنج با را

 بـه  آنگـاه  بـود  سـجده  بـه  پسـينگاه  تا خورشيد طلوع هنگام از و افتاد سجده به بديد را آنها چون كه آوردند
 .»بكشت خويش قدرت به را شما و بوديم غافل ما كه بينى مى چگونه را ما پروردگار كار«: گفت سنخاريب

 امـا  كنـد  مى يارى را شما پروردگارتان كه بودم شنيده آيم در ديارم از آنكه از پيش«: گفت سنحاريب
 اما نميĤمدم شما جنگ به داشتم تعقل و بودم شنيده اگر. افتادم روزى تيره به سبكسرى از و نشنيدم سخن
  ».شد چيره همراهانم و من بر روزى تيره

 و تـو  اينكـه . برداشت را شما شر خواست چنانكه كه را توانا خداى ستايش«: گفت اسرائيل بنى پادشاه
 تيره آخرت و دنيا در و بينيد آن از بدتر كه بود رو آن از بلكه نبود تو حرمت براى گذاشت باقى را همراهانت

 چنـين  اگر. شويد خلف عبرت و كرد چه شما با ما خداى كه دهيد خبر خويش قوم به و شود فزون روزيتان
  ».است ناچيزتر بوزينگان خون از خدا نزد به همراهانت و تو خون كه بود نگذاشته باقيتان خداى نبود
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 بيـت  دور بـه  روز هفتـاد  و كرد زنجيرشان به تا بگفت را خويش نگهبانان ساالر اسرائيل بنى شاه آنگاه
 .داد مى كدامشان هر به جوين نان دو روز هر و بگردانيد المقدس

 فرمـان  را چه هر است بهتر كنى مى ما با آنچه از شدن كشته«: گفت اسرائيل بنى پادشاه به سنحاريب
 بنـى  شـاه  به كه كرد وحى پيمبر شعياى به خدا و فرستاد اعدام زندان سوى را آنها شاه و» .بند كار به دارى

 مركـب  و نهـد  حرمت را آنها و دهند بيم را خويش قوم تا كند رها را  همراهانش و سنحاريب كه بگو اسرائيل
 .رسند خويش بالد به تا دهد

 رسيدند بابل به تا برفتند همراهان و سنحاريب و كرد چنين او و بگفت شاه با پيام اين پيغمبر شعياى
 جادوگران و كاهنان و كرد چه وى سپاه با خدا كه گفت آنها به و آورد فراهم را مردم رسيدند آنجا به چون و
 تو براى بود فرستاده وى به كه وحى آن با را پيمبرشان و آنها پروردگار حكايت ما بابل پادشاه اى«: گفتند او

  ».كرد نيارد مقاومت قوم اين خداى با كسى و نكردى ما اطاعت اما گفتيم
 پس. شد آموز عبرت و تذكار برداشت را وى شر خدا آنگاه و ترسانيد را اسرائيل بنى كه سنحاريب كار

 .بمرد و بود زنده سال هفت سنحاريب آن از

 و بـود  لنـگ  رفـت  او سـوى  به سنحاريب كه اسرائيل بنى پادشاه اين كه اند پنداشته كتاب اهل بعضى
 پـيش  و بست وى ملك در طمع داشت كه ضعفى و بيمارى سبب به سنحاريب و بود النسأ عرق از وى لنگى

 و بـود  شـاه  اين دبير و عمو پسر نصر بخت و بود رفته او سوى ليفر نام به بابل پادشاهان از يكى سنحاريب از
 پسرش دست به بابلى شاه اين و. بردند در به جان دبيرش و او و كرد هالك را وى سپاه كه فرستاد بادى خدا

 در كـه  سـنحاريب  آن از پس بكشت را كش پدر پسر و شد خشمگين خود يار قتل از نصر بخت و شد كشته
 و بـود  دسـت  چـپ  سـلمان  آذربيجان شاه و رفت اسرائيل بنى شاه سوى آذربيجان شاه با داشت مقر نينوى

 اسـرائيل  بنى غنيمت اموالشان و رفت نابودى به سپاهشان تا بجنگيدند و كردند اختالف سلمان و سنحاريب
 .شد

 سـپاه  بـا  چـون  و بود مرصل پادشاه سنحاريب، رفت شعيا حزقيايار جنگ به آنكه اند پنداشته ها بعضى
 را وى سـپاه  از كـس  پنجهزار و هشتاد و يكصد و فرستاد اى فرشته خدا كرد محاصر را المقدس بيت خويش
 .بود سال نه و بيست اسرائيل بنى پادشاه اين پادشاهى مدت و بكشت

 .كرد پادشاهى سال پنج و سى حزقيا پسر منشا آن از پس

  .شد كشته  خويش ياران دست به تا كرد پادشاهى سال دوازده منشا پسر آمون او از پس
 مصـر  عاجز و بريده بينى فرعون دست به تا كرد پادشاهى سال يك و سى آمون پسر يوشيا او از پس 
 .شد كشته

 و بـرد  مصر سوى و بگرفت را او و آمد وى جنگ به بريده بينى فرعون و شد پادشاه ياهواحاز او از پس
 اسـرائيل  بنـى  از را خـراج  يويـاقيم  و نهـاد  او بر خراجى و داد پادشاهى پدر جاى به را ياهواحاز پسر يوياقيم
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 مـاه  سه و، شد اسرائيل بنى پادشاه يوياقيم پسر يوياحين او از پس بود سال دوازده وى پادشاهى و گرفت مى
 جايش به را وى عموى متنيا و برد بابل به و بگرفت را او و آمد وى جنگ به نصر بخت، پادشاهى آغاز از پس

 نهاد بند و بگرفت را او و، آمد وى جنگ به كه رفت نصر بخت خالف به صديقيا و. ناميد صديقيا را او و نشاند
 و كرد اسير را اسرائيل بنى و داد ويرانى به را هيكل و شهر و بريد سر رويش پيش را فرزندش و كشيد ميل و
 آنهـا  بـا  كـه  خويشـاوندى  سـبب  به، اسب پسر جاماسب پسر كورش تا ببودند آنجا و برد بابل به اسير شاه با

 مـدت  همـه  و. بـود  اسـرائيلى  حاويـل  قولى به و جاويل كورش مادر زيرا، برد بازشان المقدس بيت به داشت
 .بود ماه سه و سال ده يوياحين پادشاهى ماه سه با صديقيا پادشاهى

 .بود نصر بخت وى عامل و شد لهراسب پسر اشتاسب از شام و المقدس بيت پادشاهى آن از پس

 پـيش  از را وى حكايـت  كـه  اسـرائيل  بنى پادشاه صديقه وقتى كه اند كرده روايت اسحاق بن محمد از
 پيمبـر  شـعياى  و بكشـتند  را همديگر و برخاستند رقابت به و شد آشفته اسرائيل بنى كار درگذشت بگفتيم
 بـه  قـوم  ميـان  گفـت  شـعيا  به خدا كردند چنين چون و نياوردند اطاعت و نكردند اعتنا او به اما بود مبعوث
 و كـرد  وعظشـان  و بگردانيد وحى به را زبانش خدا خاست پا به چون و كنم وحى تو زبان به تا برخيز سخن
 سخن شعيا چون و. حوادثند معرض به كه گفت و برشمرد را خدا نعمتهاى و بترسانيد حوادث از و داد تذكار

 و شـد  آن درون به و بشكافت كه رسيد درختى به و بگريخت آنها از و بكشندش كه تاختند او بر، برد سر به
 درخت با را او و ببريدند و نهادند درخت بر اره و داد نشان قوم به و بگرفت را او لباس گوشه و برسيد شيطان

 .كردند نيم دو به

 .ام شنيده نيز بخارى سهيل بن محمد از بكشتند را او وى قوم اينكه و را شعيا قصه

 نصر بخت دست به المقدس بيت ويرانى و بشتاسب پسرش و لهراسب خبر ذكر

 و رسـيد  پارسـيان  پادشـاهى  بـه  كيفاشـين  پسـر  كيمنوش پسر كيوجى پسر لهراسب كيخسرو از پس
 برتـرى  چيزهـا  ديگـر  بـر  را نيكـى  ما«: گفت نهاد سر بر تاج چون و. بود برگزيده پادشاهى به را او كيخسرو

 بنيـاد  را بلـخ  خراسـان  سرزمين به تا داد فرمان و نشست جواهر اقسام به مرصع طالى از تختى بر و» .دهيم
 و برگزيـد  سـپاه  خـويش  بـراى  كـه  گرفت نيرو وى شاهى و آورد پديد ديوانها و خواند »حسنا« آنرا و كردند
 فارسـى  بـه  وى نام بقولى كه برگماشت را نصر بخت و بدهد سپاه مقررى تا گرفت خراج و كرد آباد را زمين

 .بود بخترشه

 در و كـرد  بنيـاد  را بلـخ  شهر و بود كاوس برادرزاده شاه لهراسب كه اند كرده روايت محمد بن هشام از
 بـه  نصـر  بخـت  و گويـد ، داشـت  پيكار تركان با كه بود بلخ به لهراسب مقر و گرفت باال ترك شوكت وى ايام

 و رسـيد  دمشق به تا برفت و بود روم سرزمين تا اهواز بين ما دجله غرب ناحيه سپهبد و بود لهراسب روزگار
 پادشـاه  با و شد المقدس بيت سوى كه بفرستاد را خويش سرداران از يكى و آمدند صلح به وى با آنجا مردم
 طبريـه  بـه  چـون  و بازگشـت  آنجا از و گرفت گروگانها او از و كرد صلح بود داود فرزندان از كه اسرائيل بنى
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 ما و دادى گروگان بابليان به«: گفتند و بريختند خونش و تاختند خويش پادشاه به اسرائيل بنى مردم رسيد
 گردن را گروگانها كه آمد پاسخ و نوشت بدو را ماجرا نصر بخت سردار و شدند پيكار آماده و» .كردى زبون را

 و بگرفـت  زور بـه  را شهر و رسيد المقدس بيت به تا برفت نصر بخت و بيايد وى تا باشد خود جاى به و بزند
 .گرفت اسيرىه ب فرزند و زن و بكشت را جنگاوران

 بنـى  كـه  بـود  برانگيختـه  را او خـدا  و يافـت  اسرائيل بنى زندان در را پيمبر ارمياى نصر بخت: گويند
 ندارنـد  بـر  دست خويش اعمال از و نكنند توبه اگر كه كند اعالم و دهد بيم نصر بخت ماجراى از را اسرائيل

 .برد اسيرى به فرزند و زن و بكشد را جنگاوران كه كند مى مسلط آنها بر را كسى خدا

 ؟»چيست قصه«: گفت ارميا به نصر بخت

 بـه  و انـد  دانسـته  دروغـزن  را او و كنـد  خبر سرنوشتشان از را قوم تا برانگيخته خدايش كه گفت ارميا
 .اند افكنده زندان

 .بنواخت و كرد آزادش و» .اند كرده خدا فرستاده نافرمانى كه اند بوده مردمى بد چه«: گفت نصر بخت

 سـتم  و كـرديم  بـد «: گفتنـد  و آمـد  فـراهم  ارميا دور به بودند مانده جا به كه اسرائيل بنى ضعيفان و
 او و» .بپـذيرد  را مـا  توبـه  كـه  بخـواه  خـدا  از بـريم  مى توبه خدا پيشگاه به ايم كرده آنچه از اكنون و آورديم

. بمانند شهر اين در تو با گويند مى راست اگر، كرد نخواهند چنين كه آمد وحى و بخواند را خويش پروردگار
 آورده خشم مردمش بر خدا و شده ويران كه شهرى در چگونه«: گفتند. بگفت آنها به را خداى فرمان ارميا و

 انـد  گريخته تو سوى به من بندگان از گروهى كه نوشت مصر شاه به نصر بخت و بمانند نخواستند و» .بمانيم
 كـه  نوشـت  بدو مصر شاه و. كنم اسبان پايمال را تو ديار و آيم تو جنگ به نه گر و فرست باز من نزد را آنها

 .آزادگانند  بلكه نيستند تو بندگان اينان

 تـا  و رفـت  مغـرب  سرزمين به آنگاه. گرفت اسير را مصر مردم و بكشتش و برد حمله بدو نصر بخت و
 از ديگـر  پيمبـران  و دانيال كه گرفت اسير را اردن و فلسطين مردم از بسيارى پس آن از. رسيد آنجا اقصاى

 .بودند جمله آن

 القرى وادى و يثرب در حجاز سرزمين به شان بعضى و شدند پراكنده اسرائيل بنى روزگار آن در: گويد
 .گرفتند مقر جاها ديگر و

 و. آى فرود و برو آنجا كنم مى آباد را المقدس بيت من كه كرد وحى ارميا به جل و عز خدا آنگاه: گويد
 را اينجـا  كه آيم فرود شهر اين در گفته من به خدا اهللا سبحان«: گفت خود با و بود ويرانه آنجا و برفت ارميا
 نهاد زمين به سر آنگاه» .كند مى زنده مرگ پس از آنرا خداوند چگونه و شد تواند آباد اينجا كى، كند مى آباد

 نصر بخت تا بماند خواب در سال هفتاد و داشت همراه بود آن در خوراكى كه سبدى با را خود خر و بخفت و
  .شدند هالك وى دست باال پادشاه و
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 خبر و رسيد پادشاهى به پسرش بشتاسب او از پس و بود سال بيست و يكصد لهراسب پادشاهى مدت 
 و نمانـده  آنجـا  كـس  انسيان از و شده فراوان فلسطين سرزمين به درندگان و شده ويران شام ديار كه يافت
 و كرد آنها پادشاه را داود خاندان از يكى و، گردد باز شام به خواهد مى كه هر كه داد ندا بابل اسرائيليان ميان

 آبـاد  را المقـدس  بيـت  و بسـتند  بار اسرائيليان و بسازد آنرا مسجد و كند آباد را المقدس بيت كه داد فرمان
 در همچنان و گرفت مى بنيان و شد مى آباد چگونه كه نگريست را شهر و گشود را ارميا چشمان خدا و كردند
 را شـهر  و نخفتـه  سـاعتى  از بيشـتر  پنداشت و انگيخت بر را وى خدا آنگاه، گذشت سال يكصد تا بود خواب
  ».تواناست چيز همه بر خدا كه دانم«: گفت نگريست بدان چون و بود ديده سكنه بى و خراب

 دوران بـه  تـا  شـدند  بسـيار  و گرفت سامان كارشان و شدند مقيم المقدس بيت در اسرائيل بنى: گويد
 .نشدند فراهم هرگز  آن از پس و يافتند تسلط آنها بر روميان، الطوائف ملوك

 بـه  و بـود  بشتاسـب  روزگـار  به، پندارند خويش پيمبر را وى مجوسيان كه زرادشت ظهور: گويد هشام
 او مقرب و بود ارميا شاگردان از يكى خادم و بود فلسطين مردم از زرادشت كتاب اهل علماى از جمعى پندار

 ديـن  و رفـت  آذربيجان ديار به و گرفت پيس و لك و كرد نفرينش كه گفت دروغ و كرد خيانت وى با و بود
 خـويش  دين و شد وى پيش چون و داشت مقر بلخ به كه رفت بشتاسب پيش آنجا از و كرد بنياد را مجوس

 كس بسيار خود رعيت از كار اين سر بر و كرد وادار آن قبول به را مردم و بست آن در دل بشتاسب وانمود را
 .بود سال دوازده و يكصد بشتاسب پادشاهى مدت و. پذيرفتند را زرادشت دين تا بكشت

 روش خـويش  مملكـت  مـردم  بـا  لهراسـب  كـى  كـه  انـد  گفته سلف امور مطلعان و خبر اهل ديگر ولى
. كـرد  مـى  بسيار تفقد را خويش ياران و كرد سركوب شدت به را ايرانشهر اطراف پادشاهان و داشت پسنديده

 و مغـرب  و روم شـاهان  و، بسـيار  انديشه و داشت بلند همت شهرها آبادى و ساختمان بنياد و نهرها حفر در
 شـاهان  شـاه  را او و داشـتند  مـى  وى حرمـت  هـا  نامـه  در و دادنـد  مـى  او به باج سال هر ديگر جاهاى و هند
 .بودند بيمناك وى شوكت از كه خواندند مى

 پسـر  گرفـت  سسـتى  وى نيروى چون و آورد وى براى فراوان مال و گنج اورشليم از نصر بخت: گويند
 چنانكـه  لهراسـب  پادشـاهى  مـدت  و. سـپرد  بدو ملك كار و گرفت گوشه و داد پادشاهى را بشتاسب خويش

 .بود سال بيست و يكصد اند گفته

 فرزنـدان  از و بـود  عجم از مردى و داشت نام بخترشه رفت اسرائيل بنى جنگ به كه نصر بخت گويند
 و بود بشتاسب پدر شاه لهراسب خدمت در و بود بيشتر سال سيصد از عمرش و بزيست مدت بسيار و، گودرز

 پس و بازگشت و رفت آنجا و كند بيرون آنجا از را يهودان تا فرستاد المقدس بيت و شام سوى را او لهراسب
 و داشت مقر  بلخ شهر در بهمن و بود بهمن خدمت در او از پس و بود بشتاسب پسرش خدمت در لهراسب از

 بـود  آن سـبب  و كند بيرون را يهود و رود المقدس بيت به تا بفرمود را نصر بخت همو و گفتند حسنا را بلخ
 خبـر  بهمـن  چـون  و بود كشته را آنها از بعضى و بود تاخته بهمن فرستادگان بر المقدس بيت فرمانرواى كه
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 و آيـد  در المقدس بيت و شام به آنجا از و رود آنجا تا گفت و كرد بابل شاه را وى و خواست را بخترشه يافت
 سـران  و اشراف از خواهد را كه هر گفت و. گيرد اسيرى به فرزند و زن و بكشد را مردان و رود يهودان سوى
 پسـر  مـاذى  فرزنـدان  از كـه  را مهرى پسر داريوش، پادشاهى خاندان از وى و برگزيند خويش همراهى براى
 .بود بخترشه خواهرزاده او و برگزيد بود نوح پسر يافث

 بـا  بـود  بهمـن  امـوال  دار خزانـه  و بـود  سـام  پسـر  غيلم فرزندان از كه برگزيد را كيكوان كورش هم و
 ايـن  بهمـن  و. بشتاسـب  پسـر  كورش پسر بهرام با داشت عالم لقب كه جاماسب پسر كورش پسر اخشويرش

 هـزار  پنجاه با را اساوره از تن سيصد و كرد بخترشه همراه بودند او خاصان و وى خاندان از كه را كس چهار
 سال يك و رسيد بابل به تا برفت آنها با بخترشه و. كند مقرر خواهد چه هر كه داد اجازه و پيوست بدو سپاه
 فرزنـدان  از مـردى  جمله آن از و آمد فراهم او بر عظيم گروهى و. كند آماده جنگ ابزار و لوازم تا بماند آنجا

 نام و بود رفته پيمبر شعياى يار و المقدس بيت و شام پادشاه احاز پسر حزقيا جنگ به كه بود شاه سنحاريب
 نسب كه بود داريوش پسر سنحاريب و بود موصل شاه سنحاريب پسر نبوزرادان پسر و بود نصر بخت مرد اين

 .داشت نوح پسر حام پسر كوش پسر نمرود از

 كرده وى جد با سنحاريب پيكار وقت به اسرائيليان و حزقيا كه رفتارى سبب به سنحاريب نواده اين و
 از فراوان گروهى با را او بخترشه و كرد انتقام وسيله را او و پيوست بخترشه به اسرائيل بنى پيكار براى بودند
 .رفت او پى از و فرستاد پيش

 را اسـرائيل  بنـى  بـود  فرمـوده  اراده خـدا  كه يافت ظفر بخترشه رسيد المقدس بيت به سپاهها چون و
 بنـى  وقـت  پادشـاه  يوياقيم پسر يوياحن و  گشت باز بابل به و كرد ويران را خانه و گرفت اسير و كند عقوبت

  .كرد نام صدقيا را او داد پادشاهى را يوحسا عم متنيا و برد همراه بود سليمان فرزندان از كه را اسرائيل
 و رفت وى جنگ به ديگر بار نصر بخت و برخاست وى بخالف صدقيا رسيد بابل به نصر بخت چون و 

 را او سپس. بريد سر را وى فرزند و كشيد ميل و نهاد بند را صدقيا و كرد ويران را هيكل و شهر و يافت ظفر
 .بازگشتند المقدس بيت به دوباره كه وقتى تا ماندند بابل به اسرائيل بنى و برد بابل به خويش همراه

 فرزند آن از پس. بود سال چهل روايت اين مطابق المقدس بيت بر بخترشه به موسوم نصر بخت غلبه و
 يـك  بلتشصـر  پسرش بمرد چون و داشت ناحيه آن پادشاهى سال سه و بيست و خاست پا به اولمردوخ وى

 .كرد پادشاهى سال

 بـه  و كـرد  معـزول  را او رفت مشرق به وقتى بهمن. شد آشفته وى كار يافت پادشاهى بلتشصر چون و
 مجـاور  نـواحى  و بابـل  پادشـاهى  داشت انتساب نوح پسر يافث پسر ماذى به كه را ماذوى داريوش وى جاى
 آن از پس كرد پادشاهى شام ناحيه و بابل در سال سه و بكشت را بلتشصر او و داد ديگر جاهاى و شام چون
 و. كرد نصب وى جاى به بود نوح پسر سام پسر غيلم فرزندان از كه را غيلمى كيرش و كرد عزل را وى بهمن
 كيـرش  بـه  بابـل  پادشـاهى  چـون  و بود وى همراه رفت مى مشرق به ماذى با جامر وقتى كه بود همان غيلم
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 سـرزمين  بـه  و گيرنـد  مقـر  بخواهند جا هر دهد اجازه و كند مدارا اسرائيل بنى با كه نوشت بهمن به رسيد
 امورشان كه برگزيدند را پيمبر دانيال اسرائيليان و. كند آنها فرمانرواى برگزينند را كه هر و گردند باز خويش

 تـا  نصـر  بخـت  تسـلط  وقت از سالها اين و داشت اطراف و بابل پادشاهى سال سه كيرش و گرفت عهده به را
 سـال  هفتاد و است شمار به المقدس بيت خرابى دوران غيلمى كيرش پادشاهى و فرزندانش و وى كار پايان
 .دارند منسوب نصر بخت به را همه كه است

 داشـت  عـالم  لقـب  كـه  جاماسـب  پسر كيرش پسر اخشوارش نام به بهمن خويشان از يكى آن از پس
 از بابل شاهى و. بود برگزيده شام به رفتن هنگام  بخترشه كه بود ساالر چهار از يكى او و يافت بابل پادشاهى

 جانب از كه دشكال پسر اردشير كر و. بازگشت بهمن پيش شايسته وضعى به نصر بخت پيش از كه يافت آن
 بهمن و بودند او پيرو كس هزار ششصد و بود برخاسته وى بخالف داشت هند و سند ناحيه فرمانروايى بهمن
 با را او و بجنگيد وى با و كرد چنان او و رود اردشير كر سوى تا بگفت و سپرد اخشويرش به را ناحيه آن امور

 را اشـراف  و گرفـت  مقـر  شوش در او و داد بدو واليت چند و بيفزود را وى كار بهمن و بكشت يارانش بيشتر
 دريـا  مجـاور  و حـبش  و هنـد  ناحيـه  با بابل شاهى و نوشانيد شراب و خورانيد مردم به گوشت و آورد فراهم
 كـه  فرسـتاد  سـپاه  دليران از مرد هزار ساالر هر با و بست پرچم ساالر بيست و صد براى روز يك به و داشت

 .بود برابر مرد صد با جنك در يكيشان

 دختر اشتر نام به زنى اسرائيل بنى اسيران از و ماند مى بسيار شوش در ولى بود بابل به اخشويرش مقر
 اشتر مردخاى مادر و بود پرورده بود وى شيرى برادر و عم پسر كه مردخاى را اشتر و گرفت زنى به را حاويل

 جليل و زيبا و جميل كه را شتا و خويش زن كه بود آن اشتر با اخشويرش زناشويى سبب و بود داده شير را
 بشناسند را وى جمال و جاللت و بينند به را او مردم كه آيد در پرده بى بود گفته شاه كه رو آن از بكشت بود

 و كـرد  چنـان  و بنگرد را دنيا زنان گفتند بدو و بناليد بسيار وى كشتن از و بكشت را او شاه و نپذيرفت او و
  .بود اسرائيلى كه داشت دوست را اشتر

 .كرد نام كيرش را او كه آورد پسرى وى براى اشتر رفت بابل به اخشويرش وقتى اشتر نصارى پندار به

 در اسـرائيل  بنـى  ديـن  بـه  و بود آموخته او به تورات مردخاى و بود سال چهارده اخشويرش پادشاهى
 چيز عزاريا و ميشايل و حننيا چون بودند وى با كه كسانى و سلم و عليه اهللا صلى پيمبر دانيال از و بود آمده

 من با شما از پيمبر هزار اگر گفت و نپذيرفت و روند المقدس بيت به دهد اجازه خواستند او از و. بود آموخته
 .نشود جدا من از يكيشان ام زنده تا باشند

 در كـه  را چيزهـا  همـه  تـا  بگفت و سپرد بدو را خويش كار همه و داد دانيال به را قضا كار اخشويرش
 كه پرداخت المقدس بيت بنيان به و، برد پس باز و آرد در بود گرفته المقدس بيت از نصر بخت و بود خزينه

 .شد آباد و گرفت بنيان اخشويرش پسر كيرش ايام در
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 سـيزدهم  سـال  بـه  بهمـن  و بـود  سـال  دو و بيست خمانى و بهمن روزگار به كيرش پادشاهى مدت و
 پسـر  كيـرش  پادشـاهى  همه پس. بود خمانى پادشاهى چهارم سال به كيرش مرگ و بمرد كيرش پادشاهى

 .بود سال دو و بيست اخشويرش

 ولـى . انـد  آورده اسـرائيل  بنـى  با وى كار و نصر بخت درباره خبر و سيرت اهل كه مطالبى است چنين
 .اند گفته ديگر سخنان باب اين در سلف مطلعان

 ايـن  بـه  كـرد  مى قرائت وقتى اسرائيل بنى مردم از يكى: گويد كه است جبير بن سعيد روايت جمله از
 بـر  كه سخت صالبت با داشتيم بندگانى: يعنى 5: 17 شَديد بأْسٍ أُولي َلنا عباداً عَليُكم بعْثنا كه رسيد عبارت

 از خدا كه است چيزى اين«: گفت و ببست را كتاب آنگاه. شد اشك پر ديدگانش و بگريست و. گماشتيم آنها
 مـن  بـه  اى داده او دسـت  بـه  را اسـرائيل  بنى هالك كه را مرد اين پروردگارا«: گفت آنگاه» .خواسته روزگار

 با و بود توانگر مردى اسرائيلى اين و داشت نام نصر بخت كه ديد خواب به را بابل اهل از مستمندى و» .بنما
 فرود اى خانه به بابل در و» .دارم تجارت سر«: گفت» ؟رفت خواهى كجا«: گفتند. كرد بابل آهنگ غالم و مال
 و كـرد  مـى  مالطفت و خواند مى را مستمندان و نبود خانه در او جز كس هيچ و گرفت كرايه به را آنجا و آمد
  »؟هست شما جز مستمندى آيا«: گفت و داد عطا را او بيامد كس هر

  ».دارد نام نصر بخت و است بيمار كه هست فالن خاندان از مستمندى آرى«: گفتند
  »؟چيست تو نام« :گفت رسيد او پيش چون و. رويم او سوى گفت خويش غالمان به و اسرائيلى

  ».نصر بخت«: گفت
 و يافـت  شـفا  تـا  كـرد  پرسـتارى  و برد خود پيش و دارند بر را وى تا گفت خويش غالمان به اسرائيلى

 گفت اسرائيلى و بگريست نصر بخت و دارد رحيل قصد كه كرد اعالم اسرائيلى آنگاه. داد روزى و پوشيد جامه
  »؟چيست از تو گريه«

  .»دهم عوض ترا كه ندارم چيزى و كردى نيكى همه آن من با كه گريم مى آن از«: گفت
  ».ندارى دريغ من از رسيدى پادشاهى به اگر كه هست اى ساده چيز« گفت اسرائيلى 
 را او درخواسـت  كه ديد نمى مانعى» ؟كنى مى مسخره مرا« گفت مى و رفت مى او دنبال به نصر بخت و
 .كند مى مسخره را او كه داشت اعتقاد اما بپذيرد

 جـل  و عز خداى كه زنى مى سرباز من درخواست قبول از چرا كه دانم مى«: گفت و بگريست اسرائيلى
  ».كند مى را خود كار روزگار و شده ثبت كتابى در كه برد سر به را خويش قضاى خواهد مى

 .فرستاديم مى شام به اى طليعه اگر شد مى چه: گفت بابل پارسى پادشاه صيحون كه شد چنان و

  ».بفرستى كه دارد زيان چه«: گفتند
 ؟»داريد نظر در را كسى چه«: گفت

  ».فالنى«: گفتند
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 بـراى  فقـط  و بود وى مطبخ در نصر بخت و داد او به سكه هزار يكصد و بفرستاد را مرد آن صيحون و
 و دارد دليـر  مرد و اسب جا همه از بيش آنجا كه ديد رسيد شام به دار طليعه چون و رفت مى آنجا به خوردن
 بـه  شـما  چـرا «: گفـت  مى و رفت همى شام مردم مجالس در نصر بخت و .نپرسيد چيزى و شد خاطر آشفته
 .»افتد شما دست به آسان آن خزانه برويد اگر رويد نمى بابل جنگ

 .نديد كه نبود مجلسى و »نيستيم جنگاور و ندانيم جنگ ما«: گفتند مى بجواب و

 اگـر «: گفـت  مـى  شاه سواران به نصر بخت و گفت شاه با بود ديده را آنچه دار طليعه و گشتند باز آنگاه
 ديد چون فالنى كه بيفزود و بگفت خويش خبر او و بخواست را او شاه و» .بگويم ديگر چيزى بخواهد مرا شاه
 با شام مجالس در من ولى. نپرسيد چيزى و شد خاطر آشفته دارد دلير مرد و اسب جا همه از بيش آنجا كه

 رسـوا  مرا«: گفت نصر بخت به دار طليعه و. دادند پاسخ چنين و چنان و گفتم چنان و چنين و نشستم مردم
  ».بردار دست گفتگو اين از و بگير سكه هزار يكصد كردى

  ».ندارم بر دست دهى من به را بابل خزينه همه اگر«: گفت
 ضرب يافتند فرصتى اگر كه فرستيم شام به سپاهى اگر شود چه گفت شاه و بكرد خويش كار روزگار و
 .آيند باز وگرنه بنمايند شصتى

  ؟»دارد زيان چه«: گفتند
  »؟داريد نظر كى با«: گفت 

  »فالنى«: گفتند
 چهـار  و. بفرسـتاد  و بخواست را نصر بخت و» .فرستم مى بگفت من با شام خبر كه را مردى. نه«: گفت

 خواسـت  خدا كه چندان و تاختند واليت در و برفتند كه كرد همراه وى با خويش سواران نخبه از كس هزار
  ».كنيد او جانشين را مردى«: گفتند و گذشت در صيحون اثنا اين در. كردند كشتار و ويرانى و گرفتند اسير

  ».زنند ديگر راى شايد و شمايند سواران كه آيند باز شام از يارانتان تا كنيد تأمل«: گفتند
 هـيچكس «: گفتنـد  و كـرد  پخش مردم ميان را همه و بيامد مال و اسير با نصر بخت تا كردند تأمل و

  ».نيست سزاوارتر او از شاهى براى
 كشته را زكريا پسر يحيى كه رفت اسرائيل بنى جنگ به رو آن از نصر بخت كه اند گفته ديگر كسان و

 .بودند

 :سخن اين گويندگان بعضى ذكر

 عليهما زكريا پسر يحيى اسرائيل بنى پادشاه كه يافت خبر صيحائين وقتى كه اند كرده روايت سدى از
 .فرستاد اسرائيل بنى جنگ به را نصر بخت است كشته را السالم



 67    جلد دوم

 

 نـام  ياشيه كه را اسرائيل بنى از مردى شعيا از پس جل و عز خدا كه اند كرده روايت نيز اسحاق ابن از
 سبط از و بود خلقيا پسر ارميا خضر نام منبه بن وهب بگفته و. كرد آنها پيمبر را خضر و داد پادشاهى داشت
  .بود هارون

 اسـرائيل  بنـى  پيمبـرى  بـه  را ارميـا  وقتـى  جـل  و عز خدا كه اند كرده روايت يمنى منبه بن وهب از 
 نقـش  مـادر  شـكم  در ترا آنكه از پيش و برگزيدمت بيافرينم ترا آنكه از پيش ارميا اى«: گفت بدو برانگيخت

 امتحانـت  رسى كمال به آنكه از پيش و كردم پيغمبرت شوى بالغ آنكه از پيش و كردم ات پاكيزه كنم بندى
  ».كردم انتخاب بزرگ كارى براى و كردم

 خبـر  وى به خدا پيش از و كند هدايت را او كه فرستاد اسرائيل بنى پادشاه سوى را ارميا خداوند آنگاه
 .آرد

 شمردند حالل را محارم و شدند گناهها مرتكب و داد رخ بزرگ بدعتهاى اسرائيل بنى در آنگاه«: گويد
 وحـى  ارميا به جل و عز خدا و ببردند ياد از بود داده نجاتشان وى سپاه و سنحاريب از كه را خدا نعمتهاى و

 از و آر يادشـان  بـه  مـرا  نعمتهـاى  و بگـوى  آنهـا  بـا  گـويم  مـى  تو به را آنچه و رو خويش قوم نزد به كه كرد
  ».كن سخن بدعتهاشان
 .»شوم زبون نكنى ياريم اگر و كنم خطا نكنى هدايتم اگر و ضعيفم ندهى نيرويم اگر«: گفت ارميا

 و دارم دسـت  بـه  را دسـتها  و دلها و است من اراده به كارها همه كه ندانى مگر«: گفت جل و عز خدا
 هسـت  آن در چـه  هر و زمين و آسمانها و مانندم بى خداى من و كنى مى من اطاعت. بگردانم خواهم چنانكه

 معـين  آنـرا  حـد  و كـرد  عمل و دادم فرمان و فهميد و كردم سخن درياها با من. است شده پا به من كلمه با
 ذلـت  بـه  مـن  فرمـان  بـيم  از رسيد مقرر حد به چون و بيايد كوه چون موجهاى و نكند تجاوز آن از و كردم

 ام فرستاده خويش مخلوق از بزرگ گروهى به ترا من. نرسد تو به بدى من وجود با و توام با من. اوفتد اطاعت
 و نشود كم چيزى آنها پاداش از و برى پاداش شوند تو پيرو كه كسانى همه چون و كنى ابالغ مرا رسالت كه
 سوى. نشود كم آنها گناه از چيزى و اى گذاشته وا گمراهيشان در كه باشد آنها همانند گناهت كنى قصور اگر
 از و دارد وا توبـه  به را شما خواهد مى و آرد مى يادتان به را شما پدران پارسايى خداوند بگو و شو خويش قوم
 آنهـا  از پـيش  كسـى  آيـا . اند كشيده چه من معصيت از و اند ديده چه من اطاعت از آنها پدران كه بپرس آنها

 شـده  نيكـروز  مـن  عصـيان  بـا  كه كرده من عصيان يا باشد شده روز تيره من اطاعت از كه كرده من اطاعت
 انـد  رفتـه  چرا به هالكت مرتع در قوم اين اما روند آن سوى آرند ياد به را خوب جاهاى كه پايان چهار؟ باشد
 من كتاب خالف به و اند داشته وا منشان غير عبادت به و اند كرده خويش بنده مرا بندگان راهبانشان و احبار

 جسور من به نسبت و اند برده خاطر از مرا ياد و شده فراموششان من كار چنانكه كنند مى داورى ميانشان در
 يكسـو  بـه  مـرا  كتـاب  و اند شده ايمن من مكر از و اند كرده من نعمت كفران سرانشان و اميرانشان و اند شده
 مـن  جـز  كسـى  خـور  در كـه  اطاعتى اند كرده اطاعتشان من بندگان و اند كرده فراموش مرا پيمان و اند نهاده
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 ديـن  در غـرور  و جسارت از كه را بدعتهاشان و كنند ايشان اطاعت من عصيان كار در كه نيست روا و نيست
 بزرگ من شأن و باالست من مكانت و واالست من جالل. كنند پيروى اند بسته من رسوالن بر و اند آورده من

. شـمارند  خـدا   من جاى به مرا مخلوق بندگان و برند فرمان من عصيان كار در را كسى كه نيست روا و است
 فقـه  و جويند مى دنيا، دين به اما پردازند مى آن آبادى به و كنند مى عبادت مسجدها در فقيهانشان و قاريان

 كـه  مغرور و مقهور اما بسيارند پيمبران فرزندان. گيرند مى فرا عمل براى نه علم و آموزند مى علم خاطر به نه
 عبرت و تفكر و راستى بى كه پندارند و شوند ور بهره پدران حرمت و نصرت از كه دارند آرزو و جماعتند تابع

 كار در بدعتگران قبال در و اند كرده يارى مرا چگونه پدرانشان كه نيارند ياد به و بود توانند آن سزاوار آموزى
 نفـوذ  مـن  ديـن  و گرفته باال من كار تا اند بوده راستگو و صبور و اند كرده بذل خون و جان و اند كوشيده من

 بارانشان آسمان از و بينديشند شايد كردم دراز را عمرشان و آيند باز شايد ام كرده مدارا قوم اين با من. يافته
 مـن  از و بيفزايـد  طغيانشان پيوسته ولى كنم فيروزشان دشمن بر و دهم عافيتشان و برويانم را زمين و دهم

 بيـارم  اى فتنـه  قسم عزتم به! كنند استهزا يا دهند فريب مرا خواهند مى مگر! باشد چنين كى تا. شوند دورتر
 مهيب و سركش و سنگدل، جبارى. افتد گمراهى به مدبر رأى و حكيم حكمت و ماند متحير آن در عاقل كه
 هـا  كشـتى  و ابـر  هاى پاره چون سپاهى و ديجور شب سياهى چون پيروانى با دهم تسلط آنها بر را رحم بى و

  ».عقابان پرواز چون سوارانش حمله و باشد بازان پرواز چون پرچمش وزش كه موج چون
 مـردم  يافـث  و كنم هالك يافث به را اسرائيل بنى مردم من كه كرد وحى ارميا به جل و عز خدا آنگاه

 .السالمند عليه نوح پسر يافث فرزندان از كه بابلند

 روزى«: گفـت  و ريخـت  سر به خاكستر و بدريد جامه و بگريست و بناليد بشنيد خدا وحى ارميا چون
 آخـر  مـرا . بـزادم  مـادر  از كـه  بود روزى من ايام بدترين. باد ملعون آموختم تورات كه روزى و يافتم تولد كه

 به كه كرد نمى اسرائيل بنى پيمبران آخر مرا خواست مى م براى خيرى اگر شوم شر دچار كه كردند پيمبران
  ».رسد آنها به هالك و روزى تيره من خاطر

 ؟بود سخت من  وحى ارميا اى كه داد ندا شنيد را وى سخن و زارى و تضرع جل و عز خدا چون

 .»فرماى هالك مرا ببينم ناخوشايند وضعى در را اسرائيل بنى آنكه از پيش. پروردگارا آرى«: گفت

 تـو  آنكـه  مگـر  نكنم هالك را اسرائيل بنى و المقدس بيت قسم جاللم و بعزت«: فرمود جل و عز خدا
  ».بگويى

 حـق  بـه  را موسـى  كـه  كـس  آن بـه  قسـم «: گفـت  و شـد  خوشدل و خرسند پروردگار گفتار از ارميا
  ».كند هالك را اسرائيل بنى كه نگويم پروردگارم به هرگز برانگيخت

 .شد خورسند كه بگفت وى با را خدا وحى و رفت اسرائيل بنى پادشاه پيش ارميا آنگاه

 قدرت از گذرد در ما از اگر و ماست گناهان كثرت سبب به كند عذابمان پروردگارمان اگر«: گفت شاه
  ».اوست
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 وحـى  و شـد  نزديك هالكشان و بيفزود اسرائيل بنى بدكارى و عصيان و گذشت سال سه خدا وحى از
 پادشاهشـان  و شدند سرگرم دنيا كار به و شد برگرفته آنها از خدا وحى و بردند ياد از را آخرت كه شد كمتر
 رفتـار  ايـن  از فرستد شما سوى را سنگدل قومى و برسد خداى سطوت آنكه از پيش اسرائيل بنى اى«: گفت

  ».مهربان گران توبه با و دست گشاده نيكى به و است پذير توبه خدا كه آييد باز
 سـنحاريب  پسـر  نبوزراذان پسر نصر بخت دل در خدا و بدارند دست خويش رفتار از نخواستند قوم اما

 كـه  افكنـد  عـابر  پسر فالغ پسر) كرد محاجه پروردگارش درباره ابراهيم با كه همان( نمرود پسر دارياس پسر
 و آمـد  در پـرچم  هـزار  ششصد با و كرد خواست مى سنحاريب وى جد كه كند آن و رود المقدس بيت سوى

 .داشت المقدس بيت مردم آهنگ

 را ارميا شاه. دارد شما قصد سپاه با نصر بخت كه دادند خبر المقدس بيت پادشاه به افتاد راه به چون و
 هـالك  را المقـدس  بيـت  مردم بود گفته مى  كه بود كرده خدا كه وحى آن«: گفت بيامد چون و خواند پيش
  »؟شد چه نكند

  ».دارم اطمينان بدو من و نكند وعده خالف من پروردگار«: گفت ارميا
 فرمـود  هالكشـان  اراده خـدا  و رسـيد  اسـرائيل  بنـى  پادشـاهى  زوال هنگام و شد نزديك وقت چون و
  ».بگفت وى با را استفتا موضوع و بخواه فتوى او از و برو ارميا پيش«: گفت و فرستاد را اى فرشته

  »؟هستى كى«: گفت بدو كه آمد ارميا نزد به اسرائيل بنى از مردى صورت به فرشته
 خـداى  فرمـان  طبق كه بگيرم فتوى تو از خويشاوندانم درباره ام آمده، اسرائيلم بنى از يكى من«: گفت

 فتـوى  آنها كار در خدا پيمبر اى. بيفزود را آنها دشمنى من حرمت اما ام داشته حرمت و ام كرده نيكى آنها با
  ».بده

 .»باش داشته خير اميد و كن رفتار خدا فرمان به خويشاوندان با و كن نكويى«: گفت ارميا

 ارميـا  و بنشسـت  او نزد به و بيامد مرد همان صورت به بعد روز چند و برفت وى پيش از فرشته: گويد
 ؟»هستى كى«: گفت

  ».آمدم تو پيش خويشاوندانم كار در استفتاء به كه كسم همان«: گفت
  »؟نشدند بهتر تو با و نشد نكو رفتارشان«: گفت وى با خدا پيمبر
 خـود  خويشـاوندان  بـا  كسـى  كه نيكى هر برانگيخته حق به ترا آنكه به قسم خداى پيمبر اى«: گفت

 .»بيشتر و ام كرده آنها با باشد كرده

 بـه  را خـود  پارسـاى  بندگان كه خدايى از و كن نيكى آنها با و گرد باز خود كسان پيش« :گفت پيمبر
  ».دارد كنار بر خويش خشم از و كند سخن هم خويش رضاى به و افكند صلح شما ميان كه بخواه آرد صالح



70  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 بيـت  بودنـد  ملـخ  از بيشتر كه سپاهش و نصر بخت و گذشت چند روزى و برفت ارميا پيش از فرشته
 بـود  آشـفته  سـخت  كـه  اسرائيل بنى شاه و بودند بيمناك سخت اسرائيل بنى و داشتند ميان در را المقدس

  »؟شد چه پروردگارت وعده خدا پيمبر اى«: گفت و خواست را ارميا
  ».دارم اطمينان پروردگارم به من«: گفت ارميا

 و بيامد فرشته بود خوشدل خداى موعود يارى از و بود نشسته المقدس بيت ديوار بر ارميا كه هنگامى
  »؟هستى كى«: گفت ارميا و نشست او پيش

  ».آمدم تو پيش كسانم كار درباره بار دو كه همانم من«: گفت
  »؟اند نيامده باز خويش رفتار از هنوز«: گفت بدو يمبرپ

 جز كه دانستم مى و بودم صبور كردند مى من با كنون تا كه رفتارى بر خداى پيمبر اى«: گفت فرشته
 دسـت  خـدا  رضـاى  خـالف  كارهـاى  بـه  ديـدم  رفتم آنها پيش امروز چون و ديد نخواهند اى بليه من خشم

  »؟اند زده
  »؟چيست كارشان«: گفت پيمبر
 بـود  پـيش  ماننـد  رفتارشـان  اگـر  خداسـت  خشـم  مايـه  كـه  است بزرگ كارى خدا پيمبر اى«: گفت
 و شـدم  خشـمگين  تـو  خاطر به و خداى خاطر به امروز ولى داشتم اميد و بودم صبور و شدم نمى خشمگين

  ».كند هالكشان خدا كه كن نفرين آنها حق در كرد مبعوثت حق به كه بخدايى ترا. دهم خبر ترا كه آمدم
 از و توانـد  عاصـى  اگـر  و دار نگاهشـان  صـوابند  و حـق  بر اگر زمين و آسمانها پادشاه اى«: گفت ارميا

  ».كن هالكشان نيستى خشنود كارشان
 قربانگاه كه فرستاد المقدس بيت به آسمان از اى صاعقه جل و عز خدا آمد در ارميا دهان از كلمه چون

 .برد فرو زمين به آنرا در هفت و بسوخت را

 ارحـم  اى و زمين پادشاه اى«: گفت و كرد سر بر خاك و دريد جامه و بناليد بديد را اين ارميا چون و
  »؟شد چه نهادى من با كه اى وعده! الراحمين
 .رسيد بدانها گفتى ما فرستاده با كه تو فتواى به بليه اين ارميا اى كه آمد ندا

 ميـان  از و بود پروردگار فرستاده مرد آن و داد بار سه كه است فتوى همان مقصود كه بدانست ارميا و
 و كرد تاز و تاخت شام در و آمد در المقدس بيت به  سپاه با نصر بخت و شد درندگان همدم و بگريخت مردم

 هـر  كـه  گفـت  خـويش  سپاه به و كرد ويران را المقدس بيت و شدند نابود كه بكشت چندان اسرائيل بنى از
 .شد پر كه ريختند آن در خاك چندان و بريزند المقدس بيت در و كنند پر خاك از را خويش سپر كدام

 بيـت  مـردم  همـه  تـا  بگفـت  و ببـرد  خـود  با را اسرائيل بنى اسيران و گشت باز بابل سرزمين به آنگاه
 و برگزيـد  جمله آن از كودك يكصد و آمدند فراهم وى نزد به كوچك و بزرگ همه و آرند فراهم را المقدس
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 غنـايم  همه پادشاه اى«: گفتند بودند وى با كه سپاهيانى كند تقسيم ميانشان را سپاه غنيمت خواست چون
  ».كن تقسيم ما ميان برگزيدى اسرائيل بنى از كه را كودكان اين و باشد تو آن از ما

 جملـه  آن از ميشـائل  و عزاريـا  و حنانيا و دانيال و رسيد غالم چهار كس هر به و كرد چنان نصر بخت
 .بودند

 هشـت  و بود بنيامين برادرش و يوسف سبط از كس هزار يازده و بود داود خاندان از كس هزار هفت و
 هـزار  چهـار  و بـود  يعقـوب  پسران نفثالى و زبالون سبط از هزار چهارده و بود يعقوب پسر اشتر سبط از هزار
 .بود يعقوب پسر يهودا سبط از هزار چهار و بود يعقوب پسران الوى و روبيل سبط از كس

 اسـيرى  به را سوم يك و داد مقر شام به را سوم يك: كرد گروه سه را اسرائيل بنى باقيمانده نصر بخت
 كـه  بود اول حادثه اين و برد بابل به كودك هزار هفتاد با را المقدس بيت ظروف و بكشت را سوم يك و برد

 .فرستاد آنها به اسرائيل بنى ستمگريهاى و بدعتها سبب به جل و عز خداوند

 فشرده از ظرفى و بيامد خويش خر با ارميا گشت باز بابل سوى اسرائيل بنى سران با نصر بخت چون و
: گفـت  و افتـاد  او دل در شـك  بديد آن ويرانى و آمد در ايليا به چون و داشت همراه انجير سبد يك با انگور

 سـال  يكصـد  و بـرد  مـرگ  حـال  بـه  خـرش  بـا  را او خدا و» ؟كرد خواهد زنده را مرده شهر اين كى تا خدا«
 وى آنگاه نديد را او كس كه بود بسته را چشمها خدا و بود جا همان انجير سبد و انگور فشرده. ببود  همچنان

 .كرد زنده را

ك   إِلـى  فَـاْنُظرْ  عامٍ ماَئةَ َلِبثْت بلْ قال. يومٍ بعض أَو يوماً َلِبثْت قال. َلِبثْت َكم قال« َطعامـ و  شَـرابِك  لَـم 
نَّهتَسي إِلى اْنُظرْ و  مارِكح و لَكعَنجةً للنَّاسِ آيل ظامِ إَِلى اْنُظرْ واْلع فزُها َكيُننْش وها ُثمماً نَكْس259: 2 َلح«  

. اى بوده سال صد بلكه) نه( گفت. ام بوده روز از قسمتى يا روز يك گفت؟ اى بوده مدت چه گفت: يعنى
 عبرتـى  مـردم  بـراى  تـرا ! بنگـر  را خـويش  گوش دراز و! نشده دگرگون كه بنگر خويش نوشيدنى و خوردنى
 .بپوشانيم گوشت به آنرا سپس كنيم بلندشان چگونه كه بنگر را استخوانها. كرد خواهيم

 و شد كامل و آورد گوشت و پيوست هم به آن عصب و عروق كه بديد بود مرده وى با كه را خود خر و
 و بـود  مانده حال همان به كه ديد را انجير و انگور فشرده و برداشت بانگ و برخاست و شد روان آن در روح

 .»تواناست چيز همه بر خدا كه دانم«: گفت بديد را خدا قدرت چون و. بود نشده دگرگون

 .شود مى ديده شهرها و بيابانها در كه هموست و نگهداشت زنده را ارميا خدا آن از پس

 و بـود  شـگفت  در ديـد  مى آنچه از و ديد خوابى آنگاه كرد پادشاهى خواست خدا كه چندان نصر بخت
 پيمبـران  نسـل  از كه را ميشايل و عزاريا و حنانيا و دانيال و برد ياد از بود ديده را آنچه و رسيد بدان چيزى
 مـن  بـه . بـردم  ياد از بود شگفتى مايه كه آنرا و شد اى حادثه و ديدم خواب به چيزى« :گفت و بخواند بودند

  »؟بود چه بگوييد
  ».بگوييم تو با آن تأويل تا بود چه بگو ما به«: گفتند
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 ».كنم مى را شما هاى شانه نگوييد آنرا تأويل اگر و ندارم ياد به«: گفت

 موضوع كه خواستند و بناليدند و كردند استغاثه و بخواندند را خدا و شدند برون نصر بخت پيش از آنها
  ».ديدى خواب در اى مجسمه«: گفتند و رفتند نصر بخت پيش و كرد چنان خدا و كند اعالم آنها به را خواب

  ».گفتيد راست«: گفت
 از اش سينه و بود نقره از شكمش و بود مس از آن ران و زانو و بود سفال از آن ساقهاى و پاها«: گفتند

  ».بود آهن از گردنش و سر و بود طال
  ».گفتيد راست«: گفت

 آنرا و بيامد آسمان از سنگى بودى شگفت در آن از و كردى مى نگاه را مجسمه كه اثنا آن در«: گفتند
  ».برد تو ياد از را مجسمه حادثه اين و بكوفت

  »؟چيست آن تأويل اما، گفتيد راست«: گفت
 بعضـى  و كمتر پادشاهى را بعضى كه اى ديده را شاهان پادشاهى تو كه است چنين آن تأويل«: گفتند

 آن باالى و. است تر نرم و تر سست همه از كه است سفال پادشاهى اول مرحله: است بيشتر را بعضى و بهتر را
 از كـه  است طال نقره باالى و. است بهتر آن از كه است نقره مس باالى و استوارتر و است بهتر كه است مس
 و. تواناتر گذشتگان از و ترى قوى شاهان همه از كه است تو پادشاهى كه است آهن آن از پس. است بهتر آن

 و برانگيـزد  آسـمان  از خـدا  كـه  است پيمبرى بكوفت را مجسمه و فرستاد آسمان از خدا ديدى كه اى صخره
  ».شود وى با كارها و بكوبد را چيزها اين همه

 از دادى و دهى ما به خواستيم كه اسرائيل بنى غالمان اين«: گفتند نصر بخت به بابل مردم آن از پس
 كـن  بيرونشان يا، دارند آنها سوى رو و اند شده آنها دلبسته و اند بريده ما از زنانمان، اند آمده ما خانه به وقتى

  ».بكش يا
 كشـتن  بـراى  چـون  و» .بكشـد  را خويش غالمان خواهد كه هر، شماست با آنها كار«: گفت نصر بخت
 رحم و شفقت آنها بر خدا و» .كنيم مى تحمل بليه ديگران  گناه از ما پروردگارا«: گفتند و بناليدند آوردندشان

 بـاقى  نصر بخت كه آنها جز به و شدند كشته همگى و كند شان زنده شدن كشته از پس كه داد وعده و آورد
 .گذاشت

 .بودند باقيماندگان جمله از ميشايل و عزاريا و حنانيا و دانيال

 كـه  خانـه  اين دانيد مى« :گفت اسرائيل بنى اسيران با كند هالك را نصر بخت فرمود اراده خدا چون و
  »؟بودند كيان بكشتم كه مردمى اين و بود چه كردم خراب

 بـه  و كردنـد  سـتم  و بودنـد  پيمبـران  نسل از اينان و بود وى مساجد از يكى و خدا خانه اين«: گفتند
 پروردگـار  پروردگارشـان  و دادنـد  تسـلط  آنهـا  بر گناهانشان سبب به ترا و آوردند عصيان و پرداختند تعدى
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 هالكتشان به كردند او عصيان چون و دارد عزيزشان و مصون و گرامى و است مخلوق همه و زمين و آسمانها
  ».كرد مسلط آنها بر را بيگانه و داد

 و بكشـم  هسـت  آنجـا  در را كـه  هر و روم باال تا رفت توان باال آسمان بر چگونه بگوييد من به«: گفت
  ».ام يافته فراغت آن مردم و زمين كار از كه بگيرم آنجا پادشاهى

  ».نيست آن به قادر خاليق از هيچكس و ندارى كار اين قدرت«: گفتند
  ».ميكشم را تان همه وگرنه بگوييد بايد«: گفت

 را وى زبـونى  و ضـعف  تـا  برانگيخـت  را خويش قدرت خدا و بناليدند خدا درگاه به و بگريستند آنها و
 و گرفـت  زدن نـيش  مخ اصل به و شد مغزش وارد و رفت اش بينى سوراخ به كه بود اى پشه آن و كند آشكار

 وقتـى «: گفـت  خـود  حاجبـان  به رسيد در مرگش چون و. بكوبند مخ محل در را او سر تا نداشت آرام و قرار
 ديدنـد  را پشـه  و شكافتند را او سر بمرد چون و» ؟كشت مرا كه بود كه اين ببينيد و بشكافيد را سرم بمردم

 .بنمايد بندگان به را خويش توانايى و قدرت خداوند تا زند مى نيش او مخ اصل به كه

 باز، مقدس مسجد، ايليا و شام سوى و كرد رحمشان و داد رهايى را اسرائيل بنى اسيران باقيمانده خدا
 مقتول اسيران خداوند كه پندارند و شدند بهتر بودند بوده آنچه از و شدند بسيار و ساختند بنا آنجا در و برد
 .داند بهتر خدا و .پيوستند آنها به كه كرد زنده نيز را

 و سوخته و بود رفته آنها دست از تورات كه نداشتند را خدا پيمان آمدند در شام به اسرائيليان چون و
 مـردم  از و گريست مى تورات بر روز و شب بود گشته باز شام به و بود بابل اسيران از كه عزير و بود شده فنا

 آمد وى سوى مردى كه بود نشسته روزى. بود گريه كارش و رفت مى تنها بيابانها و ها دره دل در و بود بريده
  »؟چيست از ات گريه عزير اى« :گفت و

 شـد  چنـان  پروردگارمان خشم و ما خطاهاى و بود ما ميان كه گريم مى خدا پيمان و كتاب بر«: گفت
 و بـود  ما ميان كه را خدا كتاب و كرد ويران را ديارمان و كشت را مردانمان كه كرد چيره ما بر را دشمن كه

  ».بگريم چيز چه بر نگريم تورات بر اگر. بسوزانيد، نگيرد سامان آن كمك به جز ما آخرت و دنيا
  ».گردد باز تو به تورات كه دارى دوست آيا«: گفت شخص آن

  »؟است شدنى چيزى چنين آيا«: گفت
  ».بيا جا همين فردا و كن پاكيزه جامه و كن تطهير و بدار روزه و برگرد آرى«: گفت
 فرشـته  كـه  مـرد  آن و رفت گاه بوعده و كرد پاكيزه جامه و كرد تطهير و گرفت روزه و گشت باز عزير

 بنـى  سـوى  و شـد  نمـودار  وى سـينه  در تـورات  كه نوشانيد بدو را آب و آمد وى پيش آبى ظرف با بود خدا
 كـه  نوشـت  اسـرائيل  بنـى  براى آن حدود و ها فريضه و سنتها و حرام و حالل با را تورات و بازگشت اسرائيل

 را خـدا  حـق  و بـود  آنهـا  ميـان  عزيـر  و يافت سامان آن كمك به كارشان و داشتند دوست چيز هر از بيشتر
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 پسر عزير كه گفتند و آمد پديد اسرائيل بنى ميان بدعتها و برد خويش جوار به را وى خدا آنگاه. گذاشت مى
 .كند وادار تورات عمل به و دهد تعليم و آرد صالح به را كارشان كه فرستاد پيمبرى خدا و، بود خدا

 از كه اند آورده ديگر سخنان اسرائيل بنى با وى جنگ و نصر بخت درباره منبه بن وهب از ديگر جمعى
 .نشود دراز كتاب تا پوشيديم چشم آن ذكر

  عرب با نصر بخت جنگ از سخن

 و حيـره  در اسـتقرار  و عراق سرزمين به عربان گرفتن منزل آغاز كه اند كرده روايت محمد بن هشام از
 كـه  كـرد  وحـى  يهـودا  اعقاب از شلتيل پسر زربابل پسر احسا پسر برخيا به جل و عز خدا كه بود چنان انبار

 و بتـازد  آنهـا  ديار به سپاه با و ندارد در و كلون هاشان خانه كه برد حمله عربان به بگو و برو نصر بخت پيش
 و انـد  گرفتـه  ديگـر  خـدايان  مـن  جـز  بـه  و اند شده كافر آنها كه بگو و كند غارت را اموالشان و بكشد مردان

 .اند كرده تكذيب مرا رسوالن و پيمبران

 را او نـام  عربـان  و بـود  نبوخـذ  وى نـام  و رسيد نصر بخت نزد به بابل به تا بيامد نجران از برخيا: گويد
 بـه  نصـر  بخـت  و بـود  عـدنان  بن معد دوران به اين و بگفت وى با را خداى فرمان و بيامد. بودند كرده عربى

 جامـه  و خرمـا  و حبوبـات  و آوردنـد  مـى  بابـل  به كاال و مال آنها. تاخت بودند وى ديار در كه عرب بازرگانان
 و نهـاد  آنجـا  در را همـه  و بسـاخت  استوار اى قلعه نجف در و كرد فراهم آورد دست به را كه هر و، بردند مى

 و شـد  پخـش  مجـاور  عربان ميان در خبر و شدند آماده جنگ براى و داد ندا مردم به آنگاه. گماشت نگهبان
 اينكه«: گفت كه كرد مشورت برخيا با آنها درباره نصر بخت. خواستند امان و آمدند صلح به آنها قبايل بعضى
 و بپـذير  آنهـا  از اسـت  پيشـين  كارهـاى  از بازگشـت  معنـى  به اند شده بيرون خويش ديار از تو قيام از پيش

 و ساختند اردوگاه آنجا در كه داد منزل فرات ساحل بر سواد سرزمين در را آنها نصر بخت و» .بدار نيكوشان
 .كردند نام انبار آنرا

 انبـار  مـردم  بـه  بمـرد  چـون  و بماندند آنجا در بود زنده نصر بخت تا اما كرد رها را قلعه مردم و: گويد
 .ماند ويران داشت حيره نام كه قلعه و پيوستند

 بـه  اسرائيل بنى يافت تولد عدنان بن معد وقتى كه آورده چنين سلف اخبار مطلعان از ديگر يكى ولى
 پيمبـر  بـر  رس مـردم . بود زكريا پسر يحيى شد كشته كه كس آخرين و كردند آغاز خويش پيمبران كشتن

 بـه  چـون  و بريختنـد  خونش و بردند حمله خويش پيمبر به حضور مردم و بكشتند را او و بردند هجوم خود
 را نصـر  بخت و شود فنا بود عدنان بن معد روزگار به كه نسلى داد اجازه خداوند شدند جرى پيمبران كشتن

 اسرائيل بنى و يافت فراغت شهرها و اقصى مسجد كردن خراب از وى چون و انگيخت بر اسرائيل بنى ضد بر
 و آيـد  در عـرب  ديار به كه گفت بدو پيمبران از يكى يا ديد خواب به برد بابل سرزمين به و كوفت هم در را

 سـپاهى  ابلـه  و ايله ميان نصر بخت و نماند آنها از اثر كه بكوبد هم در را همه و نگذارد زنده پا چهار و انسان
 وحـى  يوحنا و ارميا به تعالى خداى و بكشتند بود جنبنده چه هر و شدند عرب سرزمين وارد كه آورد فراهم
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 گدايى به نعيم عيش از پس و شدند بندگان پادشاهى از پس و نكردند بس و داد بيم را شما قوم خدا كه كرد
. بگيـرم  انتقام كه دادم تسلط آنها بر را نصر بخت و بيفزود لجاجتشان اما دادم بيم نيز را عربه مردم و افتادند
 را وى الزمـان  آخـر  در كـه  اوسـت  فرزندان از سلم و عليه اهللا صلى محمد كه دريابيد را عدنان بن معد اينك

 .دهم عزت وى به را معد و كنم ختم بدو را پيمبرى و برانگيزم

 و بديدنـد  را عـدنان  و افتادند پيش نصر بخت از و شده پيچيده آنها براى زمين و شدند برون پيمبر دو
 سـاعت  در و شد سوار وى سر پشت و كرد سوار يراق بر را او برخيا و بود ساله دوازده وى و رفتند معد سوى

 رو عرق ذات در نصر بخت و عدنان و رسيد حران به نيز او و شد پيچيده ارميا براى زمين و رسيدند حران به
 و رسـيد  حضور به تا كرد تعقيب را عدنان و تاخت عرب ديار به و بشكست را عدنان نصر بخت و شدند رو به

 بخـت  و زدنـد  خندق گروه دو و بودند آمده فراهم حضور در عربه اطراف از عربان بيشتر كه رسيد آنجا وقتى
 را پيمبـران  انتقـام  كـه  داد نـدا  آسـمان  دل از منـادى  آنگاه. بود كمين نخستين اين گويند. نهاد كمين نصر

 بخت و عدنان و بناليدند و شدند پشيمان خويش گناهان از و نهادند آنها در شمشير پيش و پس از و. بگيريد
 دو بودنـد  بـرده  در بـه  جان هزيمت از پيش كه آنها و نبودند حضور در كه آنها و ماندند باز ديگر يك از نصر

 .كردند بار و آهنگ ديگر گروهى و بود آنجا عك كه شدند ريسوب به گروهى شدند گروه

 :فرمود كه دارد منظور را آنها آيات اين از خداى و: گويد

»و نا َكممةٍ من َقصَقرْي ةً كانَتمظال ها أَنَْشأْنا ودعماً با. آَخرِينَ َقووا َفلَمسنا أَحأْسإِذا ب منْها هرُْكُضونَ مي .
 تلْـك  زالَت فَما. ظالمينَ ُكنَّا إِنَّا ويَلنا يا قاُلوا. تُسَئُلونَ َلعلَُّكم مساكنُكم و فيه أُْترِْفُتم ما  إِلى ارِجعوا و َترُْكُضوا ال

مواهعتَّى دح مْلناهعيداً جصينَ حد15 -11: 21 خام«  
 و. آورديـم  پديد ديگر گروهى آنها پس از و شكستيم هم در بودند ستمگر كه را ها دهكده چقدر: يعنى

 گرديـد  باز خويش مسكنهاى و لذتها سوى به، نگريزيد شدند گريزان آن از كردند احساس را ما صالبت چون
 شـده  و در تا بود همين پيوسته ادعايشان. ايم بوده ستمگر كه ما بر واى اى گويند .گيرند مى شما سراغ شايد

 .كرديم بيجانشان و

 انبار را آنجا و داد جا انبار در را آنها و بازگشت بابل به بود آورده فراهم عربه از كه اسيرانى با نصر بخت
 عدنان آمد باز عربه از نصر بخت چون و بياميختند آنها با نيز نبطيان آن از پس. يافت انبار نام و گفتند عرب
 .بماند ويران نصر بخت زندگانى ايام در عرب ديار و بمرد

 بـه  را آن آثار و رفت مكه به عليهم اهللا صلوات اسرائيل بنى پيمبران با عدنان پسر معد بمرد او چون و
 فـراهم  را آنجا مردم و رفت ريسوب به مكه از معد آنگاه .كردند حج وى با نيز پيمبران و كرد حج و داشت پا

 عبـق  دوس با كه بود كسى حارث؟ است مانده جا به كى جرهمى مضاص پسر حارث اعقاب از پرسيد و آورد
 معانـه  معد و »است مانده جلهمه پسر جرهم«: گفتند. بود كرده نابود را جرهم مردم بيشتر و بود كرده پيكار
 .زاد او از معد پسر نزار و گرفت زنى به را وى دختر



76  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 او ايام حوادث و بشتاسب پادشاهى از سخن

 آغاز در نهاد سر به تاج لهراسب كى پسر بشتاسب وقتى كه اند گفته عرب و عجم از سلف اخبار مطلعان
  ».كنيم مى نيكى به وصول صرف را خويش دانش و عمل و انديشه ما«: گفت پادشاهى

 آن بـر  هيربـدان  و ساخت ها آتشكده ديگر بالد و هند در و كرد بنياد فارس در را فسا شهر وى: گويند
 .سپرد آنها از يكى به را ملك نواحى از يك هر و داد مرتبت را مملكت بزرگان از كس هفت و گماشت

 بشتاسب و داشت پيمبرى دعوى و كرد ظهور اسفيمان پسر زرادشت بشتاسب پادشاهى ام سى سال به
 پنداشـت  مى وحى كه را وى كتاب و گرويد وى دين به سپس و نپذيرفت اول در كه خواند خويش دين به را

 .پذيرفت

 در آنـرا  بشتاسـب  و بـود  شده منقش طال به و بود شده حك گاو هزار دوازده پوست بر زرادشت كتاب
 .داشت ممنوع عامه به آنرا تعليم و گماشت آن بر هيربدان و نهاد دربيشت نام به جايى در استخر

 جمله از و بود صلح به ترك پادشاه فراسيات برادر سواسف كى پسر خرزاسف با روزگار اين در بشتاسب
 پادشـاهان  در بـر  كـه  نوبتى اسبان مانند باشد داشته اسبى خرزاسف در بر بشتاسب كه بود اين صلح شرايط

 و بخواسـت  آنرا نگهبان و اسب و پذيرفت او و برخيزد دشمنى به تركان شاه با كه بگفت زرادشت و نگهدارند
 اى نامـه  و نهـاد  بشتاسـب  جنـگ  بـه  دل و، بود باك بى جادوگرى او و، شد خشمگين و يافت خبر خرزاسف

 را زرادشـت  كه بگفت و است پذيرفته را زردشت گفته و آورده بزرگ كارى كه كرد اعالم و نوشت بدو سخت
  .بريزد را خاندانش و وى خون و آيد وى جنگ به نكند اگر كه خورد قسم و فرستد او سوى

 آورد فـراهم  را خـويش  مملكت بزرگان و خاندان سران وى آمد بشتاسب پيش نامه با فرستاده چون و
 سـخت  اى نامـه  تركـان  شـاه  پاسخ به و بودند جمله آن از لهراسب پسر وزرين قوم منجم و عالم جاماسف كه

 رفتنـد  ديگر يك بسوى و ماند نخواهد او بماند جنگ از خرزاسف اگر كه داد خبر و كرد جنگ اعالم و نوشت
 پشـوتن  و اسـفنديار  و زريـن  پسـر  نسـطور  و بشتاسب برادر زرين و داشت همراه شمار بى سپاهى يك هر و

 بودنـد  وى برادران كه را اندرمان و گوهرمز نيز خرزاسف. بودند وى همراه لهراسب خاندان و بشتاسب پسران
 شد غمين سخت بشتاسب و شد كشته جنگها اين در زرين. داشت همراه جادوگر بيدرفش و شاهى خاندان با
 و افتـاد  تركـان  در شكسـت  و شد كشته تن به تن جنگ در بيدرفش و كرد پر را او جاى اسفنديار پسرش و

 .بازگشت بلخ به بشتاسب و شد فرارى خرزاسف و شد كشته آنها از كس بسيار

 دل و كـرد  گـرى  فتنـه  اسـفنديار  ضـد  بـر  قرزم نام به مردى بگذشت جنگها اين از چند سالى چون و
 كه فرستاد دژى به و كردند بند به را وى تا بگفت سپس فرستاد جنگ به پياپى را او و شد بد وى با بشتاسب

 ديـن  علـم  كـه  رفـت  طمنـدر  كوهستان به آنجا از و رفت سيستان و كرمان سوى بشتاسب و بود زنان زندان
 زنـان  و امـوال  و خـزاين  با بود افتاده كار از و فرتوت پيرى كه بشتاسب پدر لهراسب و شود متنسك و آموزد

 را قضـيه  چـون  و دادنـد  خبر خرزاسف خبر خرزاسف به جاسوسان و بماند بلخ در حرم بانوى خطوس و شاه
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 مملكـت  و بشتاسب ضد بر داشت اميد و راند بلخ سوى خويش ديار از و آرد فراهم شمار بى سپاهى، بدانست
 جانشـينى  نـامزد  كه را خويش برادر گوهرمز رسيد پارسيان ملك حدود به چون و آورد دست به فرصتى وى
 و بكشد مردم مملكت دل در و برود شتاب با تا بگفت و فرستاد پيش جنگى مردان از فراوان جمع با بود وى
 و كـرد  فـراوان  حرمتـى  بـى  و بريخـت  بسـيار  خـون  و كـرد  چنين گوهرمز. برد حمله شهرها و ها دهكده بر

 اموال بر و كرد ويران ها آتشكده و بكشت هيربدان و لهراسف و بسوخت دفترها و برفت وى دنبال از خرزاسف
 پـرچم  و كـرد  اسـير  داشت نام باذافره ديگرى و خمانى يكى كه را بشتاسب دختر دو و يافت تسلط گنجها و

 در و بگريخـت  او از بشتاسـب  و پرداخـت  بشتاسـب  تعاقب به و بگرفت داشت نام كابيان درفش كه را بزرگ
 .داد رخ او بر سخت حوادث و شد حصارى طمندر كوهستان در فارس مجاور ناحيه

 پـيش  و آورد در زندان از را او كه فرستاد اسفنديار پيش را جاماسب شد سخت او بر كار وقتى: گويند
 كـار  و بـود  كـرده  وى با لهراسب كه كند چنان و نهد او سر بر تاج كه داد وعده و بنواخت را او كه آورد شاه

 او پـيش  از و شد خم وى تعظيم به بشنيد پدر سخن اسفنديار چون و سپرد بدو را خرزاسف با پيكار و سپاه
 فـراهم  را سپاه و زدند شيپور تا بگفت صبحگاهان و گذرانيد سپاه تعبيه به را شب و ديد راسان سپاه و برفت
 بـا  انـدرمان  و گوهرمز و آمدند مقابله به بديدند وى سپاه تركان چون و شد روان تركان اردوگاه سوى و آورد
 و آويخـت  در تركـان  بـا  و آورد يـورش  جهنـده  بـرق  چون دست به نيزه اسفنديار و افتاد جنگ و بودند آنها

 در زندان از اسفنديار كه بدانستند تركان و افتاد رخنه ترك سپاه در كه نگذشت چيزى و زد بسيار زخمهاى
 بـود  گرفتـه  پـس  كـه  را بزرگ  درفش و بازگشت اسفنديار و نپرداختند چيزى به و رفتند هزيمت به و آمده

 و كنـد  دنبـال  را تركـان  تـا  بگفـت  و شد خرسند وى ظفر از كه شد بشتاسب پيش و ببرد خويش با افراشته
 بـه  را انـدرمان  و مـز  گـوهر  و بكشـد  لهراسـب  انتقـام  بـه  را او يافـت  دست خرزاسف به اگر كه كرد سفارش

 انتقـام  بـه  را مـردمش  و بسوزد شهرها و كند ويران را تركان هاى قلعه و نگذارد زنده وى فرزندان خونخواهى
 .فرستاد وى با بود خواسته را كه هر بزرگان و سران از و بگيرد اسير و بكشد دين مردان

 و سـپاه  مراقبـت  از و آمـد  در تركان ديار به بود نپيموده كسى او از پيش كه راهى از اسفنديار: گويند
 دز كه را تركان معتبر شهر و بود نكرده كس او از پيش كه كرد كارها سيمرغ به تيراندازى و درندگان كشتن
 بـه  را وى زنـان  و كرد غارت را وى اموال و بكشت را وى سپاهيان و برادران و شاه و بگرفت داشت نام روئين

 فشـوتن ، اسفنديار جز به كار اين در و نوشت فتحنامه پدر به و كرد رها را خويش خواهر دو و گرفت اسيرى
 .كردند نمايى هنر نيز ابسه پسران مهرين و آذرنوش و وى برادر

 و گذشتند ديگر بزرگ رود يك و مهرروذ و كاسروذ چون بزرگ رودهاى از شهر به وصول براى: گويند
 بـه  و كوفـت  هـم  در را تركـان  ديـار  و آمد در داشت نام هسكنگ و كه فراسيات ديگر شهر يك به اسفنديار

 از يكى به را ناحيه هر و كرد پاره پاره را تركان واليت آنگاه رسيد صول دربند و تبت ديار و آن حدود اقصاى
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 باز بلخ به و فرستد بشتاسب سوى سال هر كه نهاد خراجى آنها از يك هر بر و داد امانشان و داد ترك سران
 .گشت

 .فرستاد رستم جنگ به سيستان به را او برد مى حسد اسفنديار كارهاى به كه بشتاسب آنگاه

 تركان پيكار به و كرد خويش وليعهد را اسفنديار بشتاسب كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 و دارد دسـت  بـه  را مـا  كشـور  از چيزى رستم اين«: گفت بدو كه بازگشت پدر پيش و شد فيروز كه فرستاد
 سـوى  اسـفنديار  و» .آر من پيش را او و برو نيارد اطاعت و كرده آزاد  شاه بندگى از را وى كابوس كه پندارد
 .بكشت را او رستم و شد رستم

 بنـى  از يكـى  كه اند گفته ها بعضى. بمرد آن از پس و بود سال دوازده و يكصد بشتاسب پادشاهى مدت
 و آمد در شهر به و رفت بلخ سوى و بود شده مبعوث بشتاسب سوى پيمبرى به داشت نام سمى كه اسرائيل

 ايـن  زرادشـت  و كرد مى سخن عبرانى به سمى و بنشست فحد پسر دانا جاماسب و مجوس پيمبر زرادشت با
 جاماسب را وى رو اين از و بود آنها ناظر جاماسب و نوشت مى فارسى به را سمى گفتار و بود آموخته را زبان
 .گفتند دانا

 رج پسـر  فـرس  پسر نذكاو پسر حكاو پسر »هو« پسر فحد پسر جاماسب كه اند پنداشته عجمان بعضى
 پسـر  منجدسـف  پسـر  اريحد پسر فردواسف پسر يوسف پسر زرادشت و. بود شاه منوچهر پسر خوراسرو پسر

 پسـر  خوراسـرو  پسر رج پسر ادرا پسر ويدس پسر سفمان پسر هردان پسر حدى پسر فنافيل پسر جخشنش
 .بود منوچهر

 را خـويش  دين زرادشت و سمى كه وقتى تا داشتند صابيان دين لهراسب پدرش و بشتاسب كه گويند
 سال پنجاه و يكصد بشتاسب پادشاهى كه اند گفته نيز و بود بشتاسب پادشاهى ام سى سال به اين و بياوردند

 .بود

 قـارن  و داشـت  مقـر  گرگان دهستان در كه بود بهكانند يكى داد مرتبت بشتاسب كه كس هفت آن از
 مقـر  كـه  فهلوى اسفنديار و بود سيستان وى مقر كه فهلوى سورين و داشت مقر نهاوند واليت در كه فهلوى

 .بود سال بيست و يكصد بشتاسب پادشاهى اند گفته ها بعضى. بود رى وى

 اسفنديار پسر بهمن و بشتاسب دوران به يمن شاهان از سخن

 عليهمـا  داود پسـر  سـليمان  دوران بـه  كـابوس  اند پنداشته ها بعضى كه گفتيم پيش از: گويد جعفر ابو
 .آورديم سخن ايليشرح دختر بلقيس از هم و بودند سليمان روزگار به كه يمن شاهان از و بود السالم

 كـه  رسيد يعفر پسر و عمر پسر ياسر به يمن پادشاهى بلقيس از پس كه اند كرده روايت كلبى هشام از
 سـامان  كارشان و بود گرفته نيرو قوم پادشاهى وى انعام به كه يافت رو آن از نام اين و گفتند انعم ياسر را او

 .بود يافته
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 او از پيش كه رسيد شن دره نام به اى دره به تا رفت مغرب سوى پيكار به انعم ياسر، يمن اهل پندار به
 و شـد  گشوده شن وى اقامت اثناى در و نيافت گذر شن بسيارى از رسيد آنجا چون و بود نرسيده آنجا كس
 و نگشـتند  بـاز  و برفتنـد  و كردنـد  عبور خود كسان با تا بگفت داشت نام عمرو كه را خويش خاندان از يكى
 سـينه  بـر  مسند خط به و كردند نصب دره كنار بر سنگى بر و بساختند مسين بتى تا گفت ديد چنين چون

 .است حميرى انعم ياسر از بت اين كه نوشتند آن

 وارد بشتاسـب  روزگـار  به و بود كرب ابو وى نام و رسيد پادشاهى به اسعد تبان، تبع وى از پس: گويد
 آهنگ آنجا از و رفت طى كوهستان سوى بود رفته رائش كه راهى به يمن از و بود اسفنديار پسر بهمن شير
 .يافت نام حيره آنجا و بماند و افتاد حيرت به بود شب و رسيد حيره جاى به چون و كرد انبار

 ساختند بنا كه گذاشت جا به را قضاعه و عامله و جذام و لخم و ازد مردم از گروهى و برفت آن از پس
 سـوى  كـرب  ابـو  و پيوستند آنها به اياد و كعب بن بلحارث و سكون و كلب و طى از گروهى بعد و بماندند و

 مـردان  و داد شكسـت  را آنهـا  و شـد  رو بـه  رو تركـان  با و رفت آذربيجان و موصل سوى آنجا از و رفت انبار
 و بودنـد  بيمنـاك  او از شـاهان  و بزيسـت  روزگـارى  و بازگشت يمن به آنگاه، كرد اسير فرزند و زن و بكشت
 ديگر و عود و مشك و حرير از ها تحفه و ها هديه با هند پادشاه فرستاده و فرستادند هديه و كردند وى تعظيم
  »؟آيد شما ديار از همه اين«: گفت و بود نديده كه ديد چيزها كرب ابو و آمد وى پيش هند كاالى

 و وسـعت  و چين ديار وصف و» .آيد بيشتر چين از و آيد كمتر ما ديار از مباد گزندت«: گفت فرستاده
 تـا  سـاحل  راه از حمير مردم با و رود چين پيكار به كه خورد قسم او و بگفت آن هاى تحفه فراوانى و آبادانى

 چـين  سـوى  بسـيار  سپاه با داشت نام نابت كه را خويش ياران از يكى و برفت كالهان سيه و كائك سرزمين
 .كوفت هم در بديد را چه هر و بكشت مردان و رسيد چين به تا برفت تبع و شد كشته كه فرستاد

 حمير از سوار هزار دوازده و بود سال هفت چين به وى اقامت و آمدن و رفتن يمنيان پندار به و: گويد
 عـرب  رنـگ  و خـوى  و شـمارند  عـرب  را خويشتن اكنون هم و آنهايند از تبت اهل كه نهاد جاى به تبت در

 .دارند

 بود راه منزلهاى از يكى كه كوفه بيرون تا بيامد عرب قوم با تبع كه اند كرده روايت طلحه بن موسى از
 و بودند ساخته بنا بازگشت وقتى و برفت تبع و يافت نام حيره و بماندند آنجا قوم ضعفاى و افتادند حيرت به
 .بودند مقيم آنجا كلب و طى و جعفى و تميم و هذيل و لحيان بنى از عرب قبايل همه از

  خمانى، وى دختر و بهمن اردشير از سخن

 و نهـاد  سـر  بـر  تـاج  كـه   روزى وى: گويند. رسيد پادشاهى به بهمن اردشير وى نواده بشتاسب از پس
 از گفتنـد  دست دراز اردشير را او و» .كنيم نيكى رعيت با كه مديونيم و پابنديم وفا به ما«: گفت شد پادشاه

 .شد اقليمها پادشاه و انداخت دست مجاور ممالك همه به كه رو آن
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 كـه  بهمينياسـت  دهكـده  همـان  و كـرد  نام اردشير آباد و كرد بنياد شهرى عراق سواد در وى: گويند
 و. اسـت  ابله همان كه كرد نام اردشير بهمن و كرد بنياد شهرى نيز دجله ناحيه در. هست باال زاب در اكنون

 بكشت را فرمرز پسرش و ازواره برادرش و دستان پدرش و رستم و رفت سيستان به پدر خونخواهى به او هم
 .گرفت بسيار مال ديگر مصارف و ها آتشكده و هيربدان خرج و سپاه روزى براى و

 وى فرزنـدان  و بابك اردشير پارسيان ملوك آخرين و بود ساسان پدر و بزرگ داراى پدر بهمن اردشير
 .بودند ساسان نسل از

 شاهى به بشتاسب پسر اسفنديار پسر بهمن اردشير، بشتاسب از پس كه اند كرده روايت كلبى هشام از
 و خـدا  خـادم  و خـدا  بنده اردشير نام به وى هاى نامه و بود خوى پسنديده و متواضع گويند چنانكه و رسيد
 .رفت نزديك روم جنگ به سپاه هزار هزار يك با وى گويند. يافت مى صدور شما امور مدبر

 پادشـاه  بهمـن  پـدرش  پـاس  بـه  را خمانى و بود مادر شكم در دارا و بمرد بهمن كه اند گفته ديگران و
 و هـا  نامه و بود پارسيان شاهان بزرگترين از تدبير و شوكت به و بودند بهمن خراجگزار زمين شاهان و كردند

 .بود برتر اردشير نامه پند و ها نامه از كه داشت مكتوبها

 پسـر  شاه طالوت پسر منشا پسر قيس پسر شمعى پسر يائير دختر او و استار يا بود استوريا بهمن مادر
 ابراهيم پسر اسحاق پسر يعقوب پسر بنيامين پسر ايشى پسر افيح پسر بحرث پسر صارور پسر ابل پسر قبس
 پسـر  سليمان پسر رحبعم اوالد از فنحس دختر راحب، بهمن فرزندان مادر و بود السالم عليه الرحمان خليل
 رياسـت  و داد اسـرائيل  بنى فرمانروايى را راحب برادر و شلتايل پسر بابل زر بهمن و. بود السالم عليهما داود

 .آورد پس شام سوى را او خواهرش تقاضاى به سپس و سپرد بدو را جالوت

 بهمـن  معنـى  و بودنـد  دخـت  بهمـن  و فرنگ دخترانش و ساسان و بزرگ داراى داشت پسر دو بهمن
 .بود سال هشتاد بهمن پادشاهى مدت و رسيد پادشاهى به او از پس خمانى و است نيت خوش

 كمـال  سـبب  به هم و پدر نيكوييهاى پاس به را او و رسيد پادشاهى به بهمن دختر خمانى آن از پس
 .بود آزاد شهر وى لقب و برداشتند پادشاهى به داشت كه دليرى و سواركارى و جمال و عقل

 از گرفـت  بار بهمن از را بزرگ داراى وقتى كه بود آنجا از خمانى پادشاهى كه اند گفته خبر اهل بعضى
 شـكم  در كـه  داد دارا به تاج و كرد چنين بهمن و دهد دارا به پادشاهى و نهد شكمش بر تاج كه خواست او

 بديد پدر كار چون و داشت يقين خود پادشاهى به و بود گرفته شاهانه رفتار بهمن پسر ساسان و بود خمانى
 عبـادت  بـه  و رفـت  كوهها باالى و شد عابد و رفت در به پيشين روش از و گرفت گوشه و رفت استخر سوى

: گفتند و دانستند رسوا و زشت را كار اين مردم و پرداخت مى آن كار به كه داشت چند گوسفندى و پرداخت
 .داشتند منسوب چوپانى به را او كه بود سبب همين به و »شده چوپان ساسان«

 يوثام پسر احاز پسر هازقيا پسر منشى پسر اقون پسر اوشيا پسر يوحنا پسر شالتيال دختر ساسان مادر
 .بود السالم عليهما داود پسر سليمان پسر رحبعم پسر ابيا پسر يوشافط پسر يورام پسر عوزيا پسر
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 بزاد را او كرد پادشاهى كه ماه چند از پس و بود خمانى شكم در دارا پسرش، بمرد بهمن وقتى: گويند
 به و استخر كر رود به و كرد وى همراه گرانقدر گوهرى و نهاد صندوقى به را او و كند علنى را اين نخواست و

 چـون  و بود مرده وى كوچك طفل كه افتاد استخر اهل از آسيابانى دست به تابوت و. افكند بلخ رود به قولى
 و كرد خرسندى داشت همراه كه گوهرى گرانقدرى و وى زيبايى از و برد خويش زن پيش را او، بيافت را دارا

 كـارش  انداختـه  هـالك  خطر در را پسر و كرده بد كه شد مقر خمانى و كرد رشد چون و كردند او پرستارى
 كار و داد بدو تاج خمانى و داشت شاهزادگان صفات همه كردند امتحانش و رسيد كمال به چون و شد علنى

 روم جنـگ  بـه  سـپاه  پيـاپى  و كـرد  بنيـاد  را استخر شهر و رفت فارس به خمانى و گرفت دست به را شاهى
 ايام در رعيت و، داشت باز خويش مملكت به اندازى دست از و بشكست را دشمنان و يافت فيروزى و فرستاد

 .بود ارزانى و رفاه در او پادشاهى

 در كـه  رومـى  بنايان تا بگفت آوردند وى براى بسيار اسيران و فرستاد روم جنگ به سپاه خمانى وقتى
 در بناهـا  از يكـى ، بسـازند  روم سـبك  به آورد شگفت و بلند بنايى استخر حوزه از گوشه هر در بودند انميان

 راه در شـهر  فرسـخى  چهـار  در سـومى  و بود شهر فرسخى يك در دارابگرد راه در ديگرى و بود استخر شهر
 رعيـت  از خـراج  و يافـت  ظفر و نصرت و بكوشيد سخت جل و عز خدا رضاى طلب در خمانى و بود خراسان
 .بود سال سى وى پادشاهى مدت و برداشت

  رويم مى باز اسرائيل بنى قصه به اكنون

 :كنيم مى ياد، اند بوده معاصرشان كه ايران شاهان تاريخ با انجام وقت به تا را ايامشان تاريخ و

 بيـت  بـه  بـود  برده بابل به خود با نصر بخت كه اسرائيل بنى اسيران از گروهى چرا كه گفتيم پيش از
 پادشـاهى  اسـفنديار  پسـر  بهمن جانب از كه بود اخشويرش پسر، كيرش روزگار به اين و گشتند باز المقدس

 پسـر  كيـرش  مـرگ  از پـس  خمـانى  و بـود  آنجا شاه خمانى جانب از نيز  وى از پس سال چهار و داشت بابل
 از المقـدس  بيت ويرانى مدت و بود سال سى وى پادشاهى همه و بود پادشاه سال شش و بيست اخشويرش

 هفتـاد  اند گفته اخبار عالمان و قديم كتب اهل چنانكه شد آباد وقتى تا كرد ويران آنرا نصر بخت كه وقت آن
 روزگـار  بـه  ديگـر  بعضى و بود لهراسب پسر بشتاسب پسر اسفنديار پسر بهمن روزگار به بعضى كه بود سال

 .آورديم كتاب اين در چنانكه بود خمانى

 ارش كـى  گوينـد  و اند شده سخن اين منكر ديگر بعضى و بود بشتاسب همان كيرش ها بعضى پندار به
 پسر شاه بشتاسب و بود بزرگ كيقباد پسر كيسه پسر كيكاوس برادر ارش كى يعنى، بود بشتاسب جد عموى

 .بود بزرگ كيقباد پسر كيسه پسر كيكاوس پسر كيمنوش پسر كبوجى پسر لهراسب كى

، نبـود  پادشـاه  لهراسـب  جانب از و سياوخش پسر خسرو كى و كيكاوس جانب از هرگز ارش كى: گويند
 .بود قدر واال و بزيست بسيار و داشت فرمانروايى بابل سرزمين از آن مجاور نواحى و خوزستان در بلكه
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 حكايت پيش از و بود آنها با نيز عزير بازگشتند آنجا به اسرائيل بنى و كرد آباد را المقدس بيت چون و
 معين ايران شاهان جانب از اسرائيل بنى پادشاه آن از بعد و آن از پيش و ام آورده را اسرائيل بنى حكايت و او

 روميـان  و يونانيـان  بـه  ايشـان  ناحيه كه وقتى تا بود اسرائيليان از يكى يا بود پارسيان از مردى با كه شد مى
 و هشـتاد  انـد  گفتـه  چنانكـه  آن مدت همه و يافت تسلط ناحيه اين بر بكشت را دارا وقتى اسكندر كه رسيد
 .بود سال هفت

 و القـرنين  ذو خبر و وى هالك كيفيت و كوچك داراى وى پسر و بزرگ داراى از اكنون

  : كنيم مى سخن، داشت چهرآزاد لقب كه بشتاسب پسر اسفنديار پسر بهمن پسر دارا پادشاهى

 فـارس  در و بودند وى خراجگزار اطراف شاهان و داشت تسلط پادشاهى بر و بود بابل مقيم وى گويند
 رو همـين  از، بـود  دلبسته سخت خويش پسر دارا به و كرد مرتب را پست اسبان و بساخت را بگرد دارا شهر
 كه جوانى نو با داشت نام رسين و بود خردمند مردى كه دارا وزير و كرد خويش وليعهد و داد بدو خويش نام
 چنانكـه  و. كـرد  گـرى  فتنـه  شـاه  نزد به و داشت دشمنى داشت نام ببرى و بود شده بزرگ كوچك داراى با

 ببـرى  ضـد  بـر  كـه  را سـران  از جمعـى  و رسـين  كينـه  دارا و بكشـت  را او داد ببرى به شربتى شاه اند گفته
 .بود سال دوازده دارا پادشاهى مدت و گرفت دل به بودند كرده همدستى

 مـرد  هـزار  دختـر  ماهياهنـد  وى مادر و رسيد پادشاهى به بهمن پسر دارا پسر دارا وى پسر آن از پس
 افتـد  آن در كـه  هـر  و نيندازيم هالك ورطه به را هيچكس«: گفت نهاد سر به تاج چون و. بود بهرادمه پسر

  ».نياريم برونش
 بـا  كه كرد خويش وزير و داد دبيرى را ببرى برادر و بساخت جزيره سرزمين به را دارا شهر وى: گويند

 عام و خاص و داد كشتن به را آنها از بعضى و كرد دل بد يارانش با را شاه او و بود داشته انس برادرش و وى
 .بود جبار و توز كينه و سر سخت و مغرور جوانى او و كردند بيزارى و افتادند وحشت به شاه از

 و كـرد  پادشـاهى  سال چهارده دارا پسر دارا، اردشير پسر دارا پس از كه اند كرده روايت كلبى هشام از
 جان به وى از مملكت مردم كه تاخت او بر اسكندر و بكشت را آنها سران و نبود پسنديده رعيت با وى رفتار
 دارا اسرار و پيوستند اسكندر به قوم بزرگان و سران از بسيارى و شوند آسوده او از خواستند مى و بودند آمده

 از چند تنى داد فرمان آنگاه بود جنگ سال يك و شدند رو به رو هم با جزيره سرزمين به و بگفتند وى با را
 كسـى  سزاى«: گفت و بكشتند را آنها تا داد فرمان و بردند اسكندر پيش را سرش و بكشتند را وى دارا ياران

  ».است چنين شود جرى خويش پادشاه بر كه
 آنجـا  از سـپس ، تاخـت  مشـرق  نـواحى  و هندوسـتان  بـه  و گرفت بزنى را دارا دختر روشنك، اسكندر

 .بردند اسكندريه به طال از تابوتى در را او و بمرد سواد سرزمين به و كرد اسكندريه آهنگ و بازگشت

 اسـكندر  از پـيش  و آمـد  فـراهم  روم ملـك  وى روزگـار  بـه  و بود سال چهارده اسكندر پادشاهى مدت
 .بود فراهم اسكندر از پيش و شد پراكنده پارسيان ملك و بود پراكنده
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 نوا دار و كرد بنياد وسيع شهرى جزيره سرزمين به رسيد پادشاهى به دارا پسر دارا وقتى: گويد ديگرى
 فيلقـوس  و آورد فراهم آن در بود بايسته چه هر و كرد آباد را شهر و دارد نام دارا اكنون كه همانست و ناميد
 ساله هر كه كرد صلح دارا با و بود ديگر واليتهاى و آنجا شاه و بود يونان مقدونيه مردم از يونانى اسكندر پدر

 دارا و نفرسـتاد  را پدر خراج و رسيد شاهى به وى پسر اسكندر بمرد فيلقوس چون و فرستد او سوى خراجى
 و اسـت  نـداده  را پـدر  مرسوم خراج نادانى و جوانى سر از كه كرد توبيخ را وى و نوشت نامه و شد خشمگين

 چوگـان  و گـوى  بـا  بايـد  و است كودك وى كه نوشت و فرستاد او براى كنجد اى پيمانه با را گويى و چوگان
 و ببـرد  را او و بفرسـتد  كـس  كنـد  پادشاهى امور تدبير و نكند چنين اگر و نپردازد پادشاهى به و كند بازى
 .است فرستاده او براى كه كنجدست هاى دانه اندازه به وى سپاهيان شمار

 بزنـد  را كره چوگان كه گرفت مبارك را گو و چوگان و فهميد را وى نامه كه نوشت پاسخ به اسكندر و
 بـه  را او واليـت  و كنـد  پيوسـت  خويش ملك  به را دارا ملك كه گفت و كرد مانند كره به را زمين و بكشد و

 اى كيسه و است دور به تندى و تلخى از و دارد روغن كه داند چوگان همانند نيز را كنجد و برد خويش حوزه
 و دارد بسـيار  قوت و تلخى و تندى ولى است اندك خردل كه نوشت و فرستاد دارا سوى نامه با خردل از پر

 .است چنان وى سپاه

 نيـز  اسكندر. شد اسكندر پيكار آماده و آورد فراهم را خويش سپاه رسيد دارا به اسكندر جواب چون و
 جنگى شدند رو به رو چون و تاخت اسكندر سوى به و يافت خبر دارا و شد روان دارا قلمرو سوى و شد آماده

 از را دارا بودنـد  همدان مردم از گويند كه دارا نگهبانان از تن دو و بشكست دارا سپاه كه انداختند در سخت
 .بود اسكندر به تقرب كار اين از مقصودشان و بينداختند اسب از و زدند ضربت پشت

 بـه  و رفـت  وى سـوى  يافت خبر دارا كار از چون و. نكشند و بگيرند اسير را دارا كه بود گفته اسكندر
 و نداشته او كشتن سر هرگز كه گفت و نشست وى سر باالى و آمد زير به اسب از و رسيد او دادن جان وقت
  ».رسانم انجام به كه بخواه خواهى چه هر«: گفت و بوده وى راى خالف به داده رخ آنچه

 را روشنك دخترم آنكه ديگر و بستانى قاتالنم از مرا انتقام آنكه يكى، هست حاجت دو مرا«: گفت دارا
  ».بگيرى زنى به

 قلمـرو  و كرد خويش زن را روشنك و بياويزند را دارا كشندگان تا بگفت و پذيرفت را دو هر اسكندر و
 .شد اسكندر آن از وى پادشاهى و گرفت را دارا

 داراى و بـود  وى بـرادر  كـرد  پيكار كوچك داراى با كه اسكندر اين اند گفته سلف اخبار مطلعان بعضى
 آوردند دارا پيش را او و داشت نام هالى و بود روم پادشاه دختر او و بود گرفته زنى به را اسكندر مادر بزرگ

 بـه  تن و كرد بايد عالج سندر بوته با را وى گفتند قوم دانايان. كنند تدبيرى تا بگفت شاه و داشت بد بوى و
 او از بـود  مانـده  كـه  بـوى  آن از شاهدو نرفت همه ولى برفت بد بوى آن از بسيارى و بشست سندر جوشانده
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 كه درختى نام به را او و آورد پسرى و بود گرفته بار شاه از زن و فرستاد كسانش پيش و كرد رها و شد بيزار
 .آمد آنجا از اسكندروس نام و ناميد سندروس شاه نام به و بود برده وى از بوى

 داراى به سال هر روم شاهان و رسيد كوچك داراى پسرش به پادشاهى بمرد بزرگ داراى چون و گويد
 وى دختـرزاده  بـه  پادشـاهى  بمـرد  اسكندر مادرى جد و روم پادشاه هالى پدر چون و دادند مى خراج بزرگ
 واليـت  خـراج ، شـد  ديـر  دادند مى تو اسالف و بدهى بايد كه خراجى كه فرستاد كس كوچك داراى و رسيد

 جـز  آن از و بخوردم آن گوشت و بكشتم را مرغ من كه آمد جواب و. آييم تو جنگ به وگرنه بفرست خويش
 .كنيم پيكار خواهى اگر و، باشم بصلح تو با خواهى اگر نماند پاى و پر

 چـه  هـر  بـه  بكشـيد  را او« :گفـت  دارا حاجب دو به اسكندر و كرد پيكار آهنگ و بياراست سپاه دارا و
 شـد  پيكـار  آمـاده  سـپاه  دو چـون  و نياوردند سخن خويش بقاى از اما خواستند چيزى حاجبان و »خواهيد
 آخـر  لحظات در بود خفته خود خون در او و بيامد اسكندر و زدند ضربت پيكار ميدان در را وى دارا حاجبان

 آزاده و شـريفان  شـريف  اى«: گفـت  و گرفـت  دامـن  به سرش و كرد پاك او چهره از خاك و آمد فرود و بود
  ».بگوى خواهى چه هر نبودم راضى كار اين به من و كشتند ترا حاجبانت شاهان شاه و آزادگان

 آنهـا  بـر  بيگانـه  و نگهـدارد  را پارسـى  آزادگان و بگيرد زنى به را روشنك دخترش كه كرد وصيت دارا
 .نگمارد

: گفت و بداد بودند خواسته را آنچه آمدند اسكندر پيش دارا قاتالن چون و. پذيرفت را او گفته اسكندر
 بـاقى  را پادشـاهان  قاتـل  كـه  بكشـم  را شـما  پـس  بوديد نخواسته خويش بقاى اما كردم كار شما شرط به«

 .بكشت را آنها و» .نباشد روا صريح امان به جز گذاشتن

 روم شـاه  اسكندر و بمرد او و داد مى خراج وى به روم شاه، بزرگ داراى روزگار به كه اند گفته ها بعضى
 خويشتن و يافت ظفر و رفت مغرب پادشاهان از يكى جنگ به و بود تدبير با و توانا و دورانديش مردى و شد

 هـاى  نامـه  و آورد خشـم  دارا و زد بـاز  سر ساالنه خراج فرستادن از و بشوريد كوچك داراى بر و ديد قوى را
 هـا  نامه و شدند مقابل مرز در و كردند ديگر يك آهنگ و آوردند فراهم سپاه و شد تيره ميانه و نوشت سخت

 زد راى خويش ياران با وى كار در دارا و خواند صلح به را وى و بترسيد دارا پيكار از اسكندر و رفت ميانه در
 .داشتند بد وى با دل كه كردند ترغيب جنگ به را او و

 و خراسـان  ناحيـه  در مقابله اند گفته ها بعضى، اند كرده اختالف سكندر و دارا تالقى محل و مرز درباره
 نام بوكفراسب كه بود عجيب اسبى بر اسكندر و افتاد كار به سالحها و كردند سخت پيكار كه بود خزر مجاور
 .داشت

 جـان  كـه  زد ضربتى شمشير به را اسكندر و بشكافت صفها و برد حمله پارسيان از يكى روز آن گويند
 دليريشـان  از كـه  اسـت  فارسـى  سواران از اين« :گفت و كرد شگفتى وى كار از اسكندر و افتاد خطر به وى
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 نامـه  اسـكندر  بـا  بودنـد  همـدان  مـردم  از كـه  وى نگهبانان از تن دو و بجنبيد دارا ياران كينه و »بود سخن
 .بگريختند و شد وى مرگ سبب كه زدند ضربت دارا به و جستند فرصتى و نوشتند

 وى رسـيد  دارا پيش چون و شد سوار خود ياران با رسيد اسكندر به خبر و برخاست بانگ وقتى گويند
 و ديـد  آسيب خويش نگاه اما از«: گفت و بگريست و نهاد دامن به را سرش و گفت سخن او با و داد مى جان

 را خويشـاوندى  كـه  بخـواه  مـن  از خواهى چه هر ماندى تنها دشمنان ميان و كردند خيانت تو با معتمدانت
 سـخت  وى حادثـه  از و بـود  افريذون پسر دو هيرج و سلم ميان خويشاوندى وى مقصود: گويد» .كنم رعايت
 را روشـنك  دختـرش  كه خواست او از دارا و. بود نيالوده وى خون به دست كه داشت سپاس را خدا و بناليد

 بودنـد  كـرده  حملـه  دارا بـه  كـه  كس دو آن و پذيرفت اسكندر و بگيرد را وى خون انتقام و كند خويش زن
 شـاه  بـا  كـه  هر كه دهند ندا و بياويزند و بزنند گردن را دو هر تا بگفت اسكندر و خواستند پاداش و بيامدند

 .باشد چنين سزايش كند خيانت خود واليت مردم با و شود جرى خود

 بـر  رومـى  بـه  سـپس  و سريانى به كه گرفت پارسيان از حكمت و نجوم و علوم و كتب اسكندر: گويند
 .شد گردانيده

 پادشاهى مدت و بود روشنك كه داشت دختر يك و بودند اردشير و را ننودا و اشك دارا پسران: گويند
 .بود سال چهارده وى

 بـه  اسـكندر  چـون  و بود طال تخمهاى داد مى پارسى شاهان به اسكندر پدر كه باجى اند گفته ها بعضى
 و كشـتم  ميكـرد  طاليـى  تخـم  كه را مرغى داد پاسخ اسكندر و خواست باج و فرستاد كس دارا رسيد شاهى
 .شد جنگ آماده و، خوردم

 پسـر  و دارا بـرادر  وى گويد كه را كسى سخن پيش از. رسيد پادشاهى به دارا پسر دارا از پس اسكندر
 .كردم ياد بود بزرگ داراى

 .بود فيلقوس پسر اسكندر كه گويند شناسان نسب از بسيارى و روميان

 مبطـون  پسـر  هردس پسر هرمس پسر مصريم قولى به و مطريوس پسر بيلبوس پسر اند گفته ها بعضى
 پسـر  نوفيـل  پسـر  مـربط  پسر روميه پسر سرحون پسر ثوبه پسر يافث پسر يونان پسر لمطى پسر رومى پسر

 .بود سلم و عليه اهللا صلى الرحمان خليل ابراهيم پسر اسحاق پسر عيص پسر يفز پسر اصفر پسر رومى

 و شد شام و مصر و روم و عراق پادشاه و پيوست خويش قلمرو به را وى ملك دارا مرگ از پس اسكندر
 و وى سـپاه  هـزار  هشتصـد  كـه  بـود  هـزار  صـد  چهار و هزار يك اند گفته چنانكه و ديد سان را خويش سپاه

 .بود دارا سپاه هزار ششصد

 توفيـق  وى تهديـد  خالف به و، كرد دارا عوض را ما خدا«: گفت نشست تخت به اسكندر وقتى: گويند
  ».داد
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 و بكشـت  را هيربـدان  و كـرد  ويـران  بـود  پارسيان قلمرو در كه را ها آتشكده و دژها و شهرها همه وى
 هندوسـتان  سوى و گماشت دارا مملكت به را خويش مردان از يكى و بسوخت دارا ديوانهاى با را كتابهايشان

 كرده هندوستان در كه كرد چنان و رفت چين به آنجا از و بگشود را وى شهر و بكشت را آنجا پادشاه و رفت
 جسـتجوى  بـه  مـرد  صـد  چهـار  با و آورد خويش قلمرو به را چين و تبت و شد وى مطيع جهان همه و بود

 در روز هيجـده  و است جنوبى خورشيد و است شمال قطب مجاور كه رفت ظلمات به جاويد زندگانى چشمه
 شـهر  در راه اثناى در و داد پادشاهى را الطوائف ملوك و بازگشت عراق سوى و آمد برون و پيمود راه ظلمات

 .بمرد زور

 .بردند مادرش پيش اسكندريه به را وى جثه و داشت سال شش و سى مرگ هنگام ها بعضى گفته به

 .بود سال چهارده اسكندر شاهى مدت فارسيان پندار به

 وى پادشاهى سوم سال به دارا قتل و بود ماه چند و سال سيزده وى پادشاهى مدت نصارى پندار به و
 .بود

 اصفهان به يكى: داد نام اسكندريه را همه و كرد بنياد شهر سيزده و بسازند شهرها تا بگفت وى: گويند
 بـه  و بـود  سـمرقند  و مرو و هرات كه بود خراسان به شهر سه و بود ساخته بهشت مانند و ناميد جى كه بود

 .ديگر شهرهاى با ساخت پارسيان براى شهرى نيز هيالقوس ديار و يونان سرزمين

 گوشـه  و عبادت و نپذيرفت كه كردند عرضه اسكندروس وى پسر به را پادشاهى بمرد اسكندر چون و
 هشتاد وى پادشاهى و برداشتند شاهى به را لوگوس پسر بطلميوس گويند چنانكه يونانيان و برگزيد را گيرى

 .بود سال هشت و

 از شـاهى  رسـد  روميـان  بـه  پادشـاهى  آنكه از پيش او از پس و اسكندر زندگى در، يونانيان روزگار به
 تـا ، پادشـاهى  طريـق  بـر  نـه  داشتند رياست و دين آن اطراف و المقدس بيت در اسرائيل بنى و بود يونانيان

 را خودشان و كردند ويران را آثارشان روميان و پارسيان السالم عليهما زكريا پسر يحيى قتل از پس كه وقتى
 .براندند آنجا از از

 نـواحى  و مصـر  و شـام  پادشـاهى  سـال  چهل دينانوس بطلميوس لوگوس پسر بطلميوس پس از آنگاه
 .داشت مغرب

 .داشت پادشاهى سال چهار و بيست اورگاطس بطلميوس او از پس

 .داشت پادشاهى سال يازده فيالفطر بطلميوس او از پس

 .داشت پادشاهى سال دو و بيست افيفانس بطلميوس او از پس

 .داشت پادشاهى سال نه و بيست اورگاطس بطلميوس او از پس

  .داشت پادشاهى سال هفده ساطر بطلميوس او از پس
 .داشت پادشاهى سال يازده احسندر بطلميوس او از پس
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 .داشت پادشاهى سال هشت شد گم پادشاهى از كه بطلميوسى او از پس

 .داشت پادشاهى سال شانزده دونسيوس بطلميوس او از پس

 .داشت پادشاهى سال هفده قالوبطرى بطلميوس او از پس

 چنانكـه  گرفتنـد  مـى  لقـب  بطلميـوس  اسـكندر  از پس يونانى شاهان همه و بودند يونانى اينان همه و
 .گفتند نيز مقدونى را يونانيان و گرفتند مى لقب خسرو پارسى شاهان

 پادشـاه  كه آنها از كس نخستين و شد خالص روميان از شام پادشاهى گويند چنانكه قالوبطرى از پس
 .كرد پادشاهى سال پنج كه بود يوليوس كايوس شد

 عيسـى  وى پادشاهى دوم و چهل سال به و داشت شام پادشاهى سال شش و سى اگوستوس او از پس
 .بود اسكندر قيام از پس سال سه و سيصد وى يافت تولد السالم عليه مريم پسر

 .آنهاست پادشاهى بر تاريخ سياق كه اسكندر مرگ از پس پارسيان خبر از سخن 

 كه الطوائف ملوك كار در و كرد پادشاهى عراق در اسكندر از پس كه كسى درباره سلف اخبار مطلعان
 .اند كرده اختالف داشتند بابل اقليم شاهى بابكان اردشير پادشاهى هنگام تا

. رسيد پادشاهى به انتيحس او از پس و شد پادشاه سليكس بالكوس اسكندر از پس: گويد كلبى هشام
 اهواز و جبال ناحيه در و بود پادشاهان اين تصرف در كوفه سواد و كرد بنياد را انطاكيه شهر انتيحس و گويد

 بـه  وى رشـد  و تولد و بود بزرگ داراى پسر او و كرد ظهور اشك نام به مردى تا داشتند آمد و رفت فارس و
 و رى تـا  موصـل  از و يافـت  تسلط سواد بر و كرد انتيحس آهنگ و آورد فراهم بسيار گروهى و. بود بوده رى

 الطوائـف  ملوك ديگر وى فيروزى سبب به هم و داشت كه شرف و نسب بسبب و افتاد وى دست به اصفهان
 نامـه  وقتـى  نيـز  او و داشـتند  مقـدم  را وى نـام  هـا  نامـه  در و بشناختند وى برترى و پرداختند او تعظيم به

 با آنها از هيچيك نصب و عزل ولى فرستادند هديه و ناميدند شاه را او و كرد مى آغاز خويش نام از نوشت مى
 .نبود وى

 حملـه  اسـرائيل  بنى به دوم بار كه بود او هم و رسيد پادشاهى به اشكان پسر گودرز وى از پس: گويد
 و كـرد  مسـلط  اسـرائيل  بنـى  بر زكريا پسر يحيى قتل سبب به را وى جل و عز خدا، حطلعان گفته به و برد

  .كرد زبونشان و بگرفت آنها از پيمبرى خدا و نشد پيش چون جماعتشان هرگز كه بكشت كس بسيار
 بود كشته را او بابل  پادشاه اشك كه انتيحس خونخواهى به بزرگشان پادشاه ساالرى به روميان: گويد و

 بالش و بكشت را وى بابكان پسر اردشير كه بود اردوان پدر بالش بابل پادشاه و بردند حمله پارسيان ديار به
 است چندان سپاهشان جمع و اند آمده فراهم ديارشان به حمله براى روميان كه نوشت نامه الطوائف ملوك به
 ملـوك  از يـك  هـر  و يابنـد  ظفـر  نيـز  ديگـر  شاهان بر نتواند آنها جلوگيرى اگر و ندارد مقاومت تاب وى كه

 و آمـد  فـراهم  او بـر  كس هزار چهارصد و فرستاد بالش سوى مال و سالح و مرد توانست كه چندان الطوائف
 برفت او و داد ساالرى بود جزيره تا سواد مرز از وى شاهى و بود الطوائف ملوك از يكى كه را حضر فرمانرواى
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 قسطنطنيه بنيان به را روميان قضيه همين و كرد غارت را اردويش و بكشت را او و شد رو به رو روم شاه با تا
 پادشـاه  نخستين او و بود قسطنطين شهر گزار بنيان و بردند آنجا به روميه از را پادشاهى جاى كه كرد وادار
 پنداشـته  كـه  رانـد  برون اردن و فلسطين از را اسرائيل بنى باقيمانده كه بود او هم و شد نصرانى كه بود روم
 آنـرا  روميـان  و بگرفـت  انـد  آويختـه  آن بر را مسيح پنداشتند كه را چوبى و اند كشته را مريم پسر عيسى بود

 .آنهاست نزد به كنون تا و بردند خويش خزاين به و شمردند بزرگ

 مـدت  امـا  گفتـه  را همـه  ايـن  هشـام . رسـيد  پادشـاهى  به اردشير تا بود پراكنده پارسيان ملك: گويد
 .است نگفته را قوم پادشاهى

 شاهان جز به كسانى دست به دارا ملك اسكندر مرگ از پس گويد فارسيان اخبار مطلعان از ديگر يكى
  .كردند مى وى اطاعت و بودند جبل ديار شاه مطيع همگيشان ولى افتاد پارسى

  :شوند مى خوانده الطوائف ملوك بعنوان اكنون كه بودند اشكانى شاهان اينان و

 .بود سال شش و شصت و دويست، الطوائف ملوك پادشاهى مدت: گويد

 .كرد پادشاهى سال ده اشكان پسر اشك مدت اين در

 عيسـى ، وى پادشـاهى  يكـم  و چهـل  سال به و، كرد پادشاهى سال شصت اشكان پسر شاپور او از پس
 پادشـاه  اسفسيانوس پسر بتوس عيسى عروج از پس سال چهل و، كرد ظهور فلسطين سرزمين به مريم پسر

 شـهر  تا بگفت و كرد اسير را فرزندشان و زن و بكشت را آنجا مردان همه و برد حمله المقدس بيت به روميه
  .نماند سنگ روى سنگ چنانكه، كردند ويران را

 .كرد پادشاهى سال ده، بزرگ اشكانان پسر گودرز، آن از پس 

 .كرد پادشاهى سال يك و بيست اشكانى بيژن او از پس

 .كرد پادشاهى سال نوزده اشكانى گودرز او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهل اشكانى نرسى او از پس

 .كرد پادشاهى سال هفده اشكانى هرمز او از پس

 .كرد پادشاهى سال دوازده اشكانى اردوان او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهل اشكانى خسرو او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهار و بيست اشكانى بالش او از پس

 .كرد پادشاهى سال سيزده اشكانى كوچك اردوان او از پس

 .رسيد پادشاهى به بابك پسر اردشير آن از پس

 او از پـس ، بـود  كـرده  تقسـيم  ميانشـان  را مملكـت  اسـكندر  كـه  الطوائف ملوك كه اند گفته ها بعضى
 بـه  اسـكندر  مـرگ  از پس سال چهار و پنجاه تا كه سواد جز به داشت پادشاهى ناحيه هر و كردند پادشاهى

 از پس و، داشت اصفهان و جبال پادشاهى، بود شاهان نسل از كه الطوائف ملوك از يكى و، بود روميان دست
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 ملوك ديگر ساالرى و شدند اصفهان و جبال و ماهات و آنجا پادشاهان و يافتند تسلط سواد بر فرزندانش وى
 نام شاهان سرگذشت كتب در رو اين از دهند تقدم را فرزندانش و وى كه بود چنين رسم كه يافتند الطوائف

 .نيامد ديگر شاهان نام و كردند بس همين به و آمد ايشان

 در الطوائـف  ملوك حكومت آغاز از پس سال يك و پنجاه سلم و عليه اهللا صلى مريم پسر عيسى: گويد
 وى شـاهى  اسـتقرار  و اردوان قتـل  و بابـك  پسـر  اردشـير  قيـام  تا اسكندر از روزگارشان هم و بزاد شلم اورى

 .بود سال شش و شصت و دويست

 شـدند  چيره سواد بر فرزندانشان آنها از پس و داشتند فرمانروايى جبال بر كه شاهانى جمله از و: گويد
 .بود بشتاسب پسر اسفنديار پسر ران پسر ساهم پسر هرمز پسر ارتشاك پسر رسان پسر حره پسر اشك

 .بود دارا پسر اشك كه پندارند پارسيان: گويد

 ده و بـود  كيقباد پسر كيسه فرزندان از وى و بود بزرگ اشكان پسر اشك كه اند گفته بعضيشان: گويد
 .كرد پادشاهى سال

 .كرد پادشاهى سال يك و بيست اشكان پسر اشك پسر اشك وى از پس

 .كرد پادشاهى سال سى اشكان پسر اشك پسر شاپور او از پس

 .كرد پادشاهى سال ده اشكان پسر شاپور پسر بزرگ گودرز او از پس

 .كرد پادشاهى سال يك و بيست گودرز پسر بيژن او از پس

 .كرد پادشاهى سال نه بيژن پسر كوچك گودرز او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهل كوچك گودرز پسر نرسه او از پس

 .كرد پادشاهى سال هفده اشكان پسر بالش پسر هرمز او از پس

 .كرد پادشاهى سال دوازده اشكان پسر بزرگ اردوان او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهل اشكان پسر خسرو او از پس

 .كرد پادشاهى سال نه اشكانى آفريد به او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهار و بيست اشكانى بالش او از پس

 بالشـر  پسـر  هرمـز  پسر فيروز پسر بالش پسر وى. رسيد پادشاهى به اشكانى كوچك اردوان او از پس
 همـه  از وى قلمـرو  گوينـد  كـه  بـود  كيقباد پسر كيسه جدش و بود بزرگ اشكان پسر اشك پسر شاپور پسر

 .بود چيره الطوائف ملوك بر همه از بيشتر و شد تر آوازه بلند و تواناتر همه از و بود بيشتر اشكانيان

 تسـلط  فارس نواحى ديگر و گور بر آنجا از و بگرفت بود پيوسته اصفهان به كه را استخر واليت اردوان
 و. بود سال سيزده پادشاهيش مدت و داشت الطوائف ملوك مهابت كه كردند وى اطاعت آنجا شاهان و يافت
 .شد آغاز اردشير پادشاهى وى از پس
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 كـه  داشـتند  پادشـاهى  قـوم  نود بر مصر و شام و عراق در پادشاه نود اسكندر از پس اند گفته ها بعضى
  .داشتند مى بزرگ، بودند اشكانيان كه را مداين پادشاهان همگى
 پسـر  سـياوش  پسـر  جبـار  اش پسـر  اشـكان  پسـر  شـاپور  پسر بالش پسر شاه افقور اشكانيان از: گويد 

 .كرد پادشاهى سال دو و شصت شاه كيكاوس

 روزگـار  بـه  السـالم  عليهما يحيى و مسيح و كرد پادشاهى سال سه و پنجاه افقور پسر شاپور او از پس
 .بودند وى

 خونخـواهى  بـه  كـه  بود او هم و، كرد پادشاهى سال نه و پنجاه افقور پسر شاپور پسر گودرز او از پس
 .برد حمله اسرائيل بنى به زكريا پسر يحيى

 .كرد پادشاهى سال هفت و چهل شاپور پسر بالش پسر ابزان اش برادرزاده او از پس

 .كرد پادشاهى سال يك و سى بالش پسر ابزان پسر گودرز او از پس

 .كرد پادشاهى سال چهار و سى ابزان پسر نرسى برادرش او از پس

 .كرد پادشاهى سال هشت و چهل بالش پسر هرمزان او از پس

 .كرد پادشاهى سال هفت و سى بالش پسر هرمزان پسر فيروزان او از پس

 .كرد پادشاهى سال هفت و چهل فيروزان پسر خسرو او از پس

 اردشـير  كه بود اشكانى پادشاه آخرين او و كرد پادشاهى سال پنج و پنجاه بالش پسر اردوان او از پس
 .بكشت را او بابكان

 سـه  و بيست و پانصد مختلف نواحى در الطوائف ملوك ديگر پادشاهى و اسكندر پادشاهى مدت: گويد
 .بود سال

  :بود الطوائف ملوك روزگار به كه حوادثى از سخن

 از پـس  سـال  يـك  و پنجاه بابل سرزمين بر اسكندر تسلط از پس سال پنج و شصت پارسيان پندار به
 تولـد  نصـارى  پنـدار  بـه  ولـى ، بزاد را السالم عليه مريم پسر عيسى عمران دختر مريم، اشكانيان شاهى آغاز

 پيش ماه شش زكريا پسر يحيى تولد كه اند پنداشته نيز و بود اسكندر تسلط از پس سال سه و سيصد عيسى
 .بود السالم عليه عيسى تولد از

 و سـال  دو و سـى  عـروج  هنگام به تا عيسى و گرفت بار را عيسى كه بود ساله سيزده مريم كه گويند
 .بود سال چند و پنجاه وى عمر و بود زنده وى عروج از پس سال شش مريم و بزيست روز چند

 عروج از پيش يحيى و بديد را يحيى اردن رود كنار بر كه بود ساله سه عيسى كه اند پنداشته ها بعضى
 داشـتند  زنى به را خواهر دو مريم پدر ماثان پسر عمران با يحيى پدر و برخيا پسر زكريا و، شد كشته عيسى

 وقتـى  و، بـود  مـريم  مادر بود ماثان پسر عمران زن كه ديگر آن و بود يحيى مادر، بود شده زكريا زن آنكه و
 وى سرپرسـت  مـادر  مرگ پس از زكريا، يافت تولد مريم چون و بود باردار مريم مادر بمرد ماثان پسر عمران
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 نـام  و بود قبيل پسر فاقود دختر حنه مريم مادر نام. بود زكريا زن، مادرش خواهر، وى خاله كه رو آن از شد
 يعقـوب  پسر يوسف نامزد وى، شد مريم سرپرست زكريا وقتى. بود فاقود دختر اشباع، يحيى مادر، خواهرش

 پسـر  زربابـل  پسر ابيوذ پسر الياقيم پسر عازور پسر صادوق پسر احين پسر اليوذ پسر اليعازار پسر ماثان پسر
 پسر يورام پسر عوزيا پسر يوثام پسر احاز پسر حزقيا پسر منشا پسر امون پسر يوشيا پسر يوحنيا پسر شلتيل

 مـريم  عموى پسر يوسف و بود السالم عليهما داود پسر سليمان پسر رحبعم پسر ابيا پسر اسا پسر يهوشافاط
 .بود

  :بود چنين مريم نسب اسحاق ابن روايت طبق ولى
 پسـر  عزريـا  پسر يوثام پسر احزيق پسر حزقيا پسر منشا پسر امون پسر ياشهم پسر عمران دختر مريم

 .سليمان پسر رحبعم پسر ابيا پسر اسا پسر يهشافاط پسر يارم پسر احزيهو پسر ياوش پسر امصيا

 آنگاه، بخواند را كسان و رفت شام به و شد پيمبر كه بود كوچك عيسى خاله پسر و زكريا پسر يحيى و
 .شدند جدا هم از داد تعميد را عيسى يحيى كه پس آن از و آمدند فراهم عيسى و يحيى

 كـه  چيزهـا  جمله از و دهند تعليم را كسان كه فرستاد حواريان از تن دوازده با را عيسى يحيى گويند
 .هست مضمون همين به روايتى نيز عباس ابن از. بود برادر دختر نكاح كردند حرام

 هر و بگيرد زنى به را وى خواست مى و بود بسته او در دل كه بود اى برادرزاده را اسرائيل بنى پادشاه و
 و شـدى  شـاه  پـيش  وقتى«: گفت بدو يافت خبر قضيه از دختر مادر چون و كرد مى روا او از حاجت يك روز

 .»ببرى سر را زكريا پسر يحيى كه خواهم مى بگو خواهى مى چه پرسيد

  »؟خواهى مى چه«: پرسيد شاه برفت دختر چون و
  ».ببرى سر را زكريا پسر يحيى كه خواهم مى«: گفت
  »بخواه چيزى اين جز«: گفت شاه

 .»خواهم نمى چيزى اين جز«: گفت دختر

 خون از اى قطره و بريد سر را يحيى و بخواست طشتى و بخواند را يحيى شاه، كرد اصرار دختر چون و
 اسـرائيل  بنى از زنى پير و برانگيخت را نصر بخت جل و عز خدا تا بجوشيد همچنان و ريخت زمين به را وى

 آرام خـون  كـه  بكشد چندان اسرائيل بنى از كه انداخت وى دل به خدا و بنمود بدو را خون و آمد وى پيش
 .ماند باز جوشيدن از خون و بكشت نسل يك از كس هزار هفتاد و شود

 خرابـى  كه ديد خواب به اسرائيل بنى از يكى كه اند كرده روايت پيمبر ياران از جمعى و مسعود ابن از
 بابل به خود بيوه مادر با كه نصر بخت نام به است يتيم پسركى دست به اسرائيل بنى هالك و المقدس بيت
 .شد مى راست خوابشان و دادند مى صدقه كه بود چنان اسرائيل بنى رسم و دارد مقر

 بيامـد  چون و بود رفته چينى هيزم به او و آمد فرود نصر بخت مادر نزد به تا رفت جستجو به اسرائيلى
 و داد بدو درم سه و كرد سخن وى با اسرائيلى و نشست خانه گوشه و بيفكند داشت سر به كه را هيزم بسته
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 شـد  دوم روز تا بنوشيدند و بخوردند و. شراب درم ديگر به و نان ديگر درم با و بخر گوشت درم يك با گفت
  ».شوى شاه روزى شايد نويسى اى نامه امان مرا كه خواهم مى«: گفت نصر بخت به آنگاه

  »؟اى كرده مسخره مرا«: گفت نصر بخت
 او بـا  النصـر  بخـت  مادر» .كنى كرم من با كار اين با كه زيان چه، ام نكرده مسخره ترا«: گفت اسرائيلى

  ».اى نداده كف از چيزى شدى شاه اگر زيان چه ترا«: گفت
 و باشـند  تـو  اطـراف  كسـان  و بيايم شايد«: گفت اسرائيلى و بنوشت وى براى اى نامه امان نصر بخت و
  ».شناخت توانى بدان مرا كه بگذار اى نشانه، آيم تو پيش نگذارند

  ».بشناسم ترا كه ببر باال نيى بر را خويش نامه امان«: گفت نصر بخت
 .داد عطا و بپوشانيد را وى اسرائيلى و

 كارهـاى  در و بـود  وى مقـرب  و داشت مى گرامى را زكريا پسر يحيى اسرائيل بنى شاه كه بود چنان و
 زن دختـر  كـه  بـود  آن سـر  بـر  شـاه  و برد نمى سر به وى رأى به جز را كارى و كرد مى مشورت او با خويش
 و يافـت  خبـر  دختـر  مـادر  و كرد منع زن دختر نكاح از را وى كه پرسيد يحيى از و بگيرد زنى به را خويش

 پوشانيد بدو سرخ و نازك اى جامه و رفت مى شاه شراب مجلس به دختر وقتى و گرفت دل به را يحيى كينه
 را شـاه  كـه  گفت و فرستاد شاه پيش و كرد وى تن به سياه پوششى آن روى و آويخت زيور و كرد خوشبو و

 گويـد  خواهـد  مى چه پرسيد اگر و بدهد خواهد چه هر تا نگذارد خواست را او اگر و كند عشوه و دهد شراب
 .بيارند طشتى در را زكريا پسر يحيى سر كه خواهم مى

: گفت و خواست را دختر بگرفت را او شراب چون و كرد عشوه و داد شراب شاه به و كرد چنان دختر و
  ».بدهى خواهم مى آنچه تا نگذارم«

  »؟خواهى مى چه«: گفت شاه
  ».آرند من پيش طشت اين در را وى سر و فرستى زكريا پسر يحيى پيش خواهم مى«: گفت دختر

  ».بخواه ديگر چيز تو بر واى«: گفت شاه
  ».خواهم نمى چيزى اين جز«: گفت دختر

 نهادنـد  شاه پيش آنرا وقتى تا و بياورد طشت در را يحيى سر كه فرستاد كس، نپذيرفت دختر چون و
  ».نيست حالل تو به«: گفت مى و كرد مى سخنى

 و آمد بر خاك از خون و ريختند آن بر خاك تا بگفت شاه و داشت جوشش يحيى خون شد صبح چون
 باز جوشش از خون و رسيد شهر ديوار بلندى به تا ريختند خاك همچنان و، آمد بر خون و ريختند خاك باز

 .نماند
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 را مـردى  و فرسـتد  اسـرائيل  بنـى  سوى سپاهى خواست مى و داد ندا را مردم و يافت خبر صيحائين و
 در شهر به من، است سست اى فرستاده كه را مرد اين« :گفت و آمد وى پيش نصر بخت و دهد سپاه ساالرى

  ».بفرست مرا ام شنيده آنجا مردم سخن و ام آمده
 حصـارى  خـود  شـهرهاى  در اسرائيل بنى و، رسيد بدانجا تا برفت او و فرستاد را نصر بخت صيحائين و

 خواسـتند  و ماندنـد  گرسنه يارانش و شد سخت او بر ماندن كار چون و نداشت آنها ياراى نصر بخت و شدند
  »؟كيست سپاه ساالر«: گفت و بيامد اسرائيل بنى از پيرزنى گردند باز

 سـپاه  شـهر  گشـودن  از پـيش  خـواهى  مى كه ام شنيده«: گفت آوردند نصر بخت پيش را پيرزن چون و
  »؟ببرى را خويش

  ».ندارم ماندن تاب اين از بيش و اند گرسنه يارانم و ام مانده دراز آرى«: گفت نصر بخت
 و كشى مى بگويم را كه هر و دهى مى من به خواهم چه هر بگشايم تو براى را شهر اين اگر«: گفت زن

  »؟دارى مى دست بردار دست بگويم چون
  »آرى«: گفت نصر بخت

 كـه  بـدار  شـهر  گوشـه  يك بر را گروه هر و كن گروه چهار را خويش سپاه شود صبح چون«: گفت زن
 فـرو  ديوارها و ده فيروزى را ما زكريا پسر يحيى خون حق به خدايا كه زنند بانگ و دارند بر آسمان به دست
  ».ريزد

 .آمدند در آن اطراف از و، ريخت فرو شهر و كردند چنان و

 بـرد  يحيـى  خون نزد به را او و» .گيرد آرام تا كن كشتار خون اين انتقام به«: گفت نصر بخت به زن و
 .بود بسيار خاك بر كه

 .شد كشته زن و مرد هزار هفتاد و گرفت آرام خون كه بكشت كس چندان نصر بخت و

 نشود راضى جل و عز خدا شود كشته پيمبرى وقتى كه بدار دست«: گفت زن گرفت آرام خون چون و
 از نصر بخت و بيامد نامه امان صاحب و» .شوند كشته اند داده رضا وى قتل به كه كسانى همه با وى قاتل مگر

 يى الشه كه هر و افكنند آن در الشه تا بگفت و كرد ويران را المقدس بيت و بداشت دست اش خانه اهل و او
 اسرائيل بنى كه رو آن از دادند يارى ويرانى بر را نصر بخت نيز روميان. ندهد را سال اين سرانه افكند آن در

 .بودند كشته را زكريا پسر يحيى

 و عزريا و عليا و دانيال با را اسرائيل بنى بزرگان و سران، كرد ويران را المقدس بيت نصر بخت چون و
 مرده صيحائين رسيد بابل سرزمين به چون و ببرد همراه الجالوت رأس با بودند پيمبران نسل از كه ميشائيل

 و بردنـد  حسـد  مجوسـان  و داشـت  گرامـى  همـه  از بيشـتر  را وى ياران و دانيال و شد شاه او جاى به و بود
 .خورند نمى تو ذبيحه از و پرستند نمى ترا خداى وى ياران و دانيال گفتند و كردند گرى فتنه
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 كنيم مى پرستش را او كه هست خدايى را ما«: دادند پاسخ كه كرد پرسش خواست را آنها نصر بخت و
 .»خوريم نمى شما ذبيحه از و

 انداختنـد  گـودال  به درنده شيرى با بودند كس شش كه را آنها و بكندند گودالى تا بگفت نصر بخت و
 و اند نشسته آنها كه ديدند گشتند باز چون و» .بياشاميم و بخوريم و برويم«: گفتند هم با و، بخورد را آنها كه

 بـر  را همـه  چـون  و، بـود  آنهـا  بـا  يكـى  و بود نكرده زخمى را هيچيك و نهاده زمين به دست جلوشان شير
 .بودند كس هفت شمردند

 نزديك بود فرشتگان از يكى كه هفتمى و، بودند كس شش آنها، كيست هفتمى اين«: گفت نصر بخت
  ».بود چنان سال هفت و شد وحوش جزو كه زد سيلى و آمد وى

 پسر يحيى اسرائيل بنى چون كه گويد و ام نياورده كه روايتها و ام آورده كه روايتها اين: گويد جعفر ابو
 سـاير  نزد به و سلف اخبار از اطالع و خبر و سيرت اهل نزد به، رفت آنها جنگ به نصر بخت: كشتند را زكريا
 را خـويش  پيمبـر  شعيا كه رفت اسرائيل بنى جنگ به وقتى نصر بخت كه دارند اتفاق همه كه خطاست ملل

 بـه  زكريـا  پسـر يحيى  تولد تا المقدس بيت ويرانى و ارميا روزگار از و بودند كشته خلقيا پسر ارميا روزگار به
 ويرانى هنگام از و است مشخص كتابهايشان در اين و بود سال يك و شصت و صد چهار نصارى و يهود گفته
 پسـر  بهمـن  اردشـير  جانـب  از بابـل  سپهبد اخشويرش پسر كيرش روزگار به كه آنرا آبادانى تا المقدس بيت

 بـه  را اسـرائيل  بنـى  مملكت كه اسكندر ظهور تا المقدس بيت آبادانى از و شمارند سال هفتاد، بود اسفنديار
 سيصد را زكريا پسر يحيى تولد تا اسكندر تسلط پس از و دانند سال هشت و هشتاد پيوست خويش مملكت

  .دانند سال سه و
 بيت بر اسكندر تسلط تا اسرائيل بنى با نصر بخت كار و المقدس بيت ويرانى مدت درباره نيز مجوسان 

 يحيـى  مولـد  و اسـكندر  پادشـاهى  فاصـله  در و موافقند يهود و نصارى با، دارا شدن كشته و شام و المقدس
 فاصـله  دربـاره  نصـارى  و مجـوس  ميـان  اخـتالف  و اسـت  بوده سال يك و پنجاه كه پندارند و دارند اختالف

 .گفتم كه همانست عيسى و يحيى مولد تا اسكندر پادشاهى

 اسـرائيل  بنـى  پادشـاهان  از يكى وى قاتل و يافت تولد عيسى از پيش ماه شش يحيى نصارى پندار به
 شـده  وى عاشـق  شاه و بود شاه برادر فيلقوس برادر زن كه نام هيروذيا زنى سبب به بود هيردوس به موسوم

 خـويش  بـرادر  زن هيروذيا با خواست مى هيردوس و دميى نام به داشت دخترى و داد رضايت فجور به و بود
 را او كه دختر روزى و بود وى دختر دلباخته هيردوس و نيست حالل گفت و كرد منع را او يحيى و كند زنا

 و بنـدد  كـار  را وى فرمان گفت خود ياران از يكى به و پذيرفت شاه و كرد خواهشى بود كرده خويش شيفته
 .بناليد سخت و شد حيران بدانست را خبر هيردوس چون و آوردند و بيارند را يحيى سر گفت دختر

 .ام آورده كلبى هشام روايت ضمن پيش از باب اين در را جاهليت امور و اخبار مطلعان گفتار
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 پديد بدعتها بابل سرزمين از بازگشت از پس اسرائيل بنى كه است چنين باب اين در اسحاق ابن گفتار
 آخرين و بكشتند را بعضى و كردند تكذيب را بعضى كه فرستاد آنها سوى رسوالن جل و عز خداوند و آوردند

 عليـه  داود خانـدان  از همـه  كه بودند مريم پسر عيسى و زكريا پسر يحيى و زكريا فرستاد خدا كه پيمبرانى
 پسـر  نحشـيان  پسر صدوق پسر مسلم پسر ادى پسر زكريا پسر يحيى: بود چنين يحيى نسب و بودند السالم

 پسـر  يهفاشاط پسر شلوم پسر فاحور پسر شفاطيه پسر برخيه پسر صديقه پسر مسلم پسر سليمان پسر داود
 .داود پسر سليمان پسر رحبعم پسر ابيا پسر، آسا

 زكريـا  پسـر  يحيـى  و بـرد  بـاال  اسرائيل بنى ميان از را السالم عليه عيسى جل و عز خدا چون و: گويد
 كـه  را بابـل  پادشـاهان  از يكـى  خداونـد ، بكشـتند  نيـز  را زكريا قولى به و بكشتند را سلم و عليهم اهللا صلى

 يكى با يافت غلبه آنها بر چون و شد شام وارد و رفت آنها سوى بابل اهل با كه برانگيخت داشت نام خردوس
 المقدس بيت اهل بر اگر كه ام خورده قسم من«: گفت داشت نام فيلدار نبوزراذان كه خويش سپاه ساالران از

 و» .نماند كشتن براى كسى آنكه مگر، شود روان من اردوگاه در خونشان كه بكشم آنها از چندان شدم غالب
 خونى و بايستاد قربانگاه در و شد المقدس بيت وارد نبوزراذان و شود روان خونشان تا بكشد آنها از داد فرمان

 چيزى و بگوييد من به چيست جوشان خون اين قصه اسرائيل بنى مردم اى«: گفت و بود جوشان كه ديد را
  ».نداريد مكتوم را

 از و جوشد مى پيوسته بينى مى چنانكه و نپذيرفته خدا و ايم كرده ما كه است قربانى خون اين«: گفتند
  »است شده پذيرفته همه يكى اين جز و ايم كرده قربان پيش سال يكصد

  ».بياوريد راست سخن«: گفت
 پذيرفته رو اين از برفته ما از پيمبرى و پادشاهى ولى شد مى پذيرفته بود اول روزگار چون اگر«: گفتند

  ».است نشده
 تـا  بگفـت  و نشد آرام خون و بكشت را آنها سران از كس هفتاد و هفتصد خون آن مقابل در نبوزراذان

 بنـى  اى«: گفـت  بديـد  ايـن  چـون  و نيفتـاد  جوشش از و بريدند سر خون روى را آنها جوانان از تن هفتصد
 بـه  و گوييـد  راسـت  سـخن  بكشـم  را همه و نگذارم زنده را شما از يكتن كه پيش آن از شما بر واى اسرائيل

 ايـد  خواسـته  چـه  هـر  و ايـد  داشـته  پادشـاهى  زمين در روزگاريست دير كه نهيد گردن خويش خداى فرمان
  ».ايد كرده

 ما كه ماست پيمبران از يكى خون اين«: گفتند بديدند را كشتار شدت و كار سختى اسرائيليان چون و
 و بوديم يافته هدايت بوديم كرده وى اطاعت اگر و فرمود مى منع بود خدا خشم مايه كه چيزها بسيارى از را
  ».بريختيم خونش و نكرديم او تصديق اما داد مى خبر شما آمدن از را ما

  »؟بود چه وى نام«: گفت نبوزراذان
  ».بود زكريا پسر يحيى نامش«: گفتند
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 كـه  ديـد  نبوزراذان چون و» .گيرد مى شما از را وى خون انتقام خدايتان و گفتيد راست اكنون«: گفت
 از كـس  هـر  و ببنديـد  را شهر درهاى«: گفت خود كسان به آنگاه، كرد شكر سجده آوردند راست سخن آنها

 من خداى زكريا پسر يحيى اى«: گفت و بماند اسرائيل بنى با و. بريد بيرون هست اينجا كه را خردوس سپاه
 آنكـه  از پـيش  خـدا  اذن به، اند داده كشته مقدار چه و اند كشيده چه تو سبب به قومت كه دانند تو خداى و

 آنهـا  كشتن از دست نبوزراذان و گرفت آرام يحيى خون خدا اذن به و» .گير آرام نگذارم زنده ترا قوم از يكى
 نيست او جز پروردگارى كه دارم يقين و كنم مى او تصديق و دارم ايمان اسرائيل بنى بخداى: گفت و بداشت

 فرزند اگر و ماند نمى جاى به زمين و آسمانها داشت شريك اگر، نداشت سامان كارها بود او جز خدايى اگر و
 را آسمان هفت كه رواست را الملوكى ملك، تعظيم و كبريا و تسبيح و تقديس و تبارك و نبود سامان داشت

 و نلـرزد  كـه  نهـاده  آن در ميخهـا  و بگسـترده  را زمـين  و بـدارد  خـويش  عزت و جبروت و حكمت و علم به
 ».باشد چنين ملكش و بود بايد چنين مرا پروردگار

 .است صادق ايمانى نو نبوزراذان كه آمد وحى باقيمانده پيمبران از يكى به و

 خونتان كه بكشم شما از چندان گفته من به خردوس خدا دشمن كه گفت اسرائيل بنى به نبوزراذان و
 .كنم چنين بايد و نتوانم او نافرمانى من و شود روان اردوگاه در

  ».بند كار دارى فرمان را چه هر«: گفتند
 بياوردند شتر و گوسفند و گاو و خر و استر و اسب از خويش چهارپايان از و بكندند خندقى تا بگفت و

 پايـان  چهـار  بـر  بودنـد  كشـته  پـيش  از كه را كشتگانى تا بگفت و شد روان اردوگاه در خون تا بريدند سر و
 چـون  و اسـت  اسرائيل بنى مردم از هست خندق در چه هر پنداشت خردوس و بگرفت آنرا روى كه افكندند

 مـن  نـزد  به خونشان كه بدار دست آنها كشتن از كه فرستاد نبوزراذان پيش كس رسيد وى اردوگاه به خون
 .گرفتم انتقام بودند كرده آنچه از و رسيد

 ايـن  و بودنـد  هـالك  نزديـك  يـا  بودنـد  شده هالك اسرائيل بنى و گشت باز بابل سوى خردوس آنگاه
 و عليـه  اهللا صـلى  محمـد  خويش پيمبر به و فرمود نازل اسرائيل بنى به جل و عز خدا كه بود آخرين حادثه

 وى سپاه و خردوس از كه بياورد ديگر حادثه خدا آنگاه، بود وى سپاه و نصر بخت از اول حادثه. داد خبر سلم
 عز خدا و شدند اسير فرزندشان و زن و شدند كشته مردانشان و شد ويران ديارشان كه بود بزرگتر اين و، بود

  ».كامل كردن نابود، كنند نابود يافتند تسلط چه بهر و«: فرمايد جل و
 :بريم مى باز او مادر و مريم پسر عيسى حكايت به سخن اكنون

 آب مـريم  وقتـى  انـد  گفتـه  چنانكـه  و بودند كنيسه خدمت به، وى عم پسر، يعقوب بن يوسف و مريم
 را خويش كوزه و رفتند مى بود آنجا خوشگوار آب كه غارى به و گرفتند مى كوزه نداشت آب يوسف و نداشت

 روز گرمتـرين  و درازتـرين  و بديـد  را مـريم  جبرئيل كه روز آن و گشتند مى باز كنيسه به و كردند مى آب پر
 »؟برويم گرفتن آب براى آيى مى«: گفت يوسف به و نداشت آب مريم بود سال
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  ».كنم بس بدان فردا تا كه دارم آب آنقدر من« گفت يوسف
 آنجا را جبرئيل و آمد در غار به و برفت تنها و گرفت بر كوزه و» .ندارم آب من بخدا ولى«: گفت مريم

 ُغالماً لَك لأَهب ربك رسولُ أَنَا إِنَّما«: گفت بدو كه بود آورده در مردى صورت به را وى جل و عز خدا كه ديد
 لَنجعلَـه  و هينٌ عَلي هو ربك قال كَذلك قال. بغيا أَك َلم و بَشرٌ يمسسني َلم و ُغالم لي يُكونُ أَنَّى قالَت. زكيا
  ».21 -19: 19 مْقضيا أَمراً كانَ و منَّا رحمةً و للنَّاسِ آيةً

 كسـى  كه باشد پسرى مرا كجا گفت. دهم پاكيزه پسرى ترا كه توام پروردگار فرستاده من گفت: يعنى
 و كسـان  آيـت  آنـرا  تـا  اسـت  آسـان  من بر اين كه گفته چنين پروردگارت گفت. ام نبوده زناكار و نديده مرا

 .بود شده انجام كارى و كنم خويش رحمت

 كـوزه  مـريم  و برفـت  و دميـد  وى گريبـان  در جبرئيل و شد خداى فرمان تسليم گفت چنين چون و
  .كرد آب را خويش
 بـه  فرشـته  فرسـتاد  مـريم  سـوى  را جبرئيـل  جل و عز خدا وقتى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از 
 گريبـان  در جبرئيـل  و »بـرم  مى پناه رحمان به تو از باشى پرهيزكار اگر«: گفت مريم و درآمد مردى صورت
 .گرفت بار را عيسى و رسيد رحم به جبرئيل دم و دميد وى پيراهن

 و رفتنـد  مى بود صهيون كوه نزديك كه مسجدى سوى و بود وى با نجار يوسف مريم خويشاوند: گويد
 خـدمت  كـه  بودند در مسجد خدمت به يوسف و مريم و بود اسرائيل بنى مسجدهاى بزرگترين از مسجد اين
 و داشتند عهده به كردن پاك و رفتن و روشنى از آنرا كار همه و داشتند رغبت بدان و بود بزرگ فضيلتى آن

 .نبود آنها از عابدتر و كوشاتر روزگار مردم از هيچكس

 چـه  ندانسـت  و شـمرد  زشت و بزرگ آنرا كه بود يوسف بدانست را مريم دارى بار كه كس نخستين و
 و است نبوده غايب او از هرگز اينكه و آورد مى ياد به را او پارسايى كند متهم را وى خواست مى اگر كه گويد

 و كـرد  سـخن  مـريم  بـا  شد سخت او بر كار چون و ديد مى را او آبستنى داند گناه بى را وى خواست مى اگر
 ولـى  ببـرم  يـاد  از داشـتم  دوسـت  كـه  دارم دل در چيـزى  تـو  درباره«: گفت كه بود آن وى سخن نخستين
  ».است بهتر آن از گفتگو كه پندارم و. نتوانستم

  ».بگوى نيكو سخن«: گفت مريم
  »جز سخن نيكو نگويم به من بگو آيا كشت بي بذر برويد؟«: يوسف گفت
  ».آري«: مريم گفت

  »درختي بي باران برايد؟آيا «: يوسف گفت
  ».آري«: مريم گفت

  »؟آيد مرد بى فرزندى آيا«: گفت يوسف
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  »؟آرى«: گفت مريم
 آمـد  كشـتى  از بذر و آفريد بذر بدون آنرا بيافريد را كشت وقتى خدا كه ندانى مگر«: گفت مريم آنگاه

 درخت وقتى خويش قدت به و برويانيد باران بى را درخت خدا كه ندانى مگر. بود رويانده بذر بى آنرا خدا كه
 كمـك  آب از و برويانـد  را درخـت  نميتوانسـت  خـدا  كه پندارى مگر. كرد آن زندگى مايه را باران بيافريد را

  ».نداشت را آن روياندن قدرت نبود آب اگر و گرفت
 و ببـاش  گويـد  خواهـد  را چـه  هـر  خويش قدرت به خدا كه دانم مى و گويم نمى چنين«: گفت يوسف

  ».بباشد
  »؟آفريد زن و مرد بى را او همسر و آدم جل و عز خدا كه ندانى مگر«: گفت بدو مريم
  ».چرا«: گفت

 و عـز  خـدا  جانـب  از وى حالت كه يافت راه يوسف خاطر به انديشه اين بگفت سخن اين مريم چون و
 و گرفـت  عهـده  به را مسجد خدمت يوسف و .نتوانست او از پرسيدن بديد را وى پوشى راز چون و است جل
 و ضـعف  و شـكم  برجسـتگى  و چهـره  تيرگـى  و زرد رنـگ  و الغـر   تن كه داد مى انجام را مريم كارهاى همه

 .نبود چنين پيش آن از مريم و ديد مى را وى نگاه آشفتگى

 كـه  شـو  بيرون خويش قوم سرزمين از كه كرد وحى بدو جل و عز خدا رسيد مريم وضع وقت چون و
 را يحيى هنگام آن در كه رفت خويش خواهر پيش او و بكشند را فرزندت و گيرند عيب يابند دست تو به اگر

 .آورد ايمان عيسى به و افتاد سجده به بديد را وى آبستنى يحيى مادر و كردند ديدار چون و بود آبستن

 به تا برفتند و نبود چيزى جل جز به خر بر و كرد مصر آهنگ و نشاند خود خر بر را مريم يوسف آنگاه
 نخلـى  كنـار  در خرى آخور به و گرفت زادن درد را مريم و رسيدند اسرائيل بنى قوم ديار انتهاى و مصر مرز
 در را او فرشتگان و گرفت بر به آنرا و برد پناه نخل به و شد سخت زادن درد و بود زمستان هنگام و برد پناه

ا  شد گفته بدو و بود غمگين بزاد چون و كشيدند صف او دور به و گرفتند ميان ي  أَلـَّ زَنـَتح  لَ  قَـد عـج  ك بـر 
تَكا َتحرِيس .زِّي وه كطْ النَّْخَلةِ ِبجِذْعِ إَِليتُساق كَليَطباً عا ريني. جفَُكل اْشرَِبي و ناً َقرِّي ويا عمـن  تَـرَيِنَّ  فَإِم 
  ».26 -24: 19 إِنْسيا اْليوم أَُكلِّم َفلَنْ صوماً للرَّحمنِ نَذَرت إِنِّي َفُقولي أَحداً اْلبَشرِ

 خرمـاى  كـه  بجنبان خويش سوى را بن خرما تنه. نهاد تو پيش آقايى پروردگارت كه مخور غم: يعنى
 نـذر  اى روزه خـدا  بـراى  بگـو  ديدى را كسى آدميان از اگر، بياسايد دلت و بنوش و بخور. افكند تو پيش تازه

 .نكنم سخن كسى با امروز و ام كرده

 بـود  كجـا  هر شد مى پرستيده خدا جاى به كه ها بت و بود زمستان وقت به اين و افتاد مى او بر خرما و
 بـه  كـه  شـدند  ابليس پيش شتاب با و ندانستند آن سبب و كردند وحشت و بترسيدند شيطانها و شد وارونه
 رحمـان  روى پيش كه تور هاى پرده تقليد به و داشت جاى سبز اى لجه در بود آب بر كه خداى عرش تقليد

 را آنهـا  گـروه  ابلـيس  چـون  و رسيدند وى پيش كه بود گذشته روز از ساعت شش و داشت  پرده بود آويخته
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 بـه  دسـته  را آنهـا  و بـود  نديده فراهمشان كر هر بودند شده پراكنده كه پس آن از كه افتاد وحشت به بديد
 بنى هالك براى. كرده وارون را بتان كه شده اى حادثه زمين در«: گفتند بپرسيد حال چون و ديد مى دسته

 سـامان  را كارشـان  و كـرديم  مـى  سـخن  كسـان  بـا  و شديم مى بتان شكم به كه نبود آن از بهتر چيزى آدم
 شده زبون و حقير آدميان چشم در بتان حادثه اين پس از و كند مى سخن كه است بت پنداشتند و داديم مى

 را زمـين  همـه  شـويم  تـو  پـيش  آنكـه  از پيش بدانكه و نكنند آن پرستش هرگز اين از پس كه هست بيم و
  ».ندانستيم چيزى و كرديم رو و زير را درياها و بگشتيم

  ».باشيد خود جاى به اند داشته نهان من از كه دانم و است بزرگ اى حادثه اين«: گفت ابليس
 را فرشتگان چون و كرد گذر السالم عليه عيسى تولد محل به و بگشت ساعت سه و آمد پرواز به آنگاه

 بازوهـاى  و سـرها  امـا  آيـد  فـرود  بـدانجا  بـاال  از خواست و آنجاست بزرگ حادثه كه بدانست ديد آن دور به
 آنجا از تر پائين فرشتگان قدمهاى اما شود در آنجا به زمين زير از خواست و نبود راه و بود آسمان تا فرشتگان

 ناچـار  بـه  و كردنـد  دور را او اما كند گذر آنها ميان از خواست، بود رفته فرو كند گذر خواست مى ابليس كه
 و بگشـتم  باال فضاى و دريا و خشكى و مغرب و مشرق از را زمين همه«: گفت و برگشت خويش ياران سوى

 داشـته  نهـان  مـن  از آنـرا «: گفت و داد خبر مسيح تولد از را آنها و» .رسيدم جا همه به ساعت سه اثناى در
 هست اميد و بودم حاضر مگر نزاد زنى و ندانستم كه نگرفت جا زنى رحم در مولودى هيچ او از پيش و بودند
 من براى پيمبرى هيچ كه بكشانم گمراهى به او وسيله به شوند مى هدايت بدو آنچه از بيشتر خيلى را كسان

  ».است نبوده او از تر سخت شما و
 از و بودند نديده هرگز كه بود كرده طلوع اى ستاره كه شدند برون عيسى آهنگ به قومى شب همان و

 بـه  و، هسـت  سـخن  او از دانيال كتاب در كه  مولوديست هاى نشانه از ستاره آن طلوع كه شد مى گفته پيش
 كجا پرسيد كه گذشتند شام پادشاهان از يكى به و داشتند همراه كندر مرو و طال و بودند شده برون او طلب

  »؟بريد مى هديه وى براى كندر مرو و طال چيزها همه از چرا«: گفت بگفتند وى با را حكايت چون و، ميرويد
 خود روزگار مردم ساالر نيز پيمبر اين و كاالهاست همه ساالر طال كه اوست مثال چيزها اين«: گفتند

 آسـمان  بـه  كنـدر  دود و دهـد  شفا را بيمارى هر نيز پيمبر اين و، كند به را ها شكستگى و زخمها مر و است
 بـاال  ديگـر  كـس  هيچ وى روزگار به و برد باال آسمان به خدا نيز را پيمبر اين و نرسد ديگر دود هيچ و رسيد
  ».نرود

 را او جاى چون و برويد« :گفت و گرفت دل در را مولود كشتن انديشه شاه بگفتند سخنان اين چون و
  ».ام دلبسته وى كار به شما چون نيز من كه بگوييد من به يافتيد

 بـاز  پادشاه آن سوى خواستند چون و، دادند مريم به داشتند همراه كه را هايى هديه و برفتند گروه آن
 را مولـود  مكـان  و نگرديد باز وى سوى«: گفت و بديد را آنها اى فرشته، بگويند وى با را عيسى جاى و گردند

 .گشتند باز ديگر راه از آنها و» .دارد وى كشتن سر كه مگوييد او به
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 ايـن  و آمدنـد  در مصـر  سـرزمين  بـه  و بود او با نيز يوسف و نهاد خر همان بر را خويش مولود مريم و
 :فرمود جل و عز خداوند كه بود فالتى همان

»ما وناهيةٍ  إِلى آووبر َقرارٍ ذات ينٍ وع50: 23 م«  
  ».داديم جايشان داشت جارى آب با جايگاهى كه فالتى بر و: يعنى

 او بـر  را هـيچكس  و نـداد  خبر او از را كس و داشت نهان مردم از را خويش مولود سال دوازده مريم و
 آن در خوشـه  كـه  ظرفى و داشت شانه يك به گهواره و رفت مى چينى خوشه به درو وقت به و ندانست امين
 بود چنان ديدند او از مردم كه آيتى نخستين و شد ساله دوازده عيسى كه  وقتى تا، ديگر شانه به ريخت بايد
 در كـس  مسـتمندان  جز و بودند دزديده را وى گنج كه داشت مقر مصر مردم از دهقانى خانه به مادرش كه

 مـادر  غم عيسى چون و شد غمين دهقان بليه از مريم و كند متهم را آنها خواست نمى و نداشت مقر او خانه
  »؟بيابم را او مال كه دارى دوست، مادر«: گفت بديد خانه صاحب بليه از را

  ».پسرم آرى«: گفت مريم
 او و بگفـت  دهقان به مريم و» .آرد فراهم من پيش را خويش خانه مستمندان بگو او به«: گفت عيسى

 يكـى  كـه  رفت مرد دو سوى به عيسى، شدند فراهم چون و آورد فراهم عيسى پيش را خانه مستمندان همه
  ».بردار را او«: گفت و كرد سوار كور گردن به را شل و بود شل ديگرى و بود كور

  ».ندارم كار اين توان«: گفت كور
  »!برداشتى را او ديشب چگونه پس«: گفت سلم و عليه اهللا صلى عيسى

 خزانـه  پنجـره  به شل بايستاد چون و برداشت را شل تا انگيختند بر را كور بشنيدند سخن اين چون و
 خـويش  نيروى از كور كه كردند حيله تو مال ربودن براى صورت همين به نيز ديشب«: گفت عيسى و رسيد

  ».گرفت كمك خويش چشمان از شل و
 مـريم  اى«: گفـت  و نهـاد  خزانـه  در كـه  بدادند را دهقان مال و» .ميگويد راست«: گفتند شل و كور و

  ».بگير آنرا نصف
  ».كرد نخواهم كار اين من«: گفت مريم

  ».بده پسرت به«: گفت دهقان
  ».است من از بيش وى حرمت و شأن«: گفت مريم

 چـون  و آورد فـراهم  را مصـر  مـردم  همـه  و كـرد  بپا جشنى و كرد عروسى خويش پسر براى دهقان و
 دهقـان  و آمدند فرود او بر تا بيامدند بود نكرده دعوتشان دهقان كه شام اهل از جمعى رسيد سر به عروسى
 دو كـه  درآمد دهقان هاى خانه از يكى به است مشغول بدين وى خاطر كه بديد عيسى چون و نداشت شراب
 سـال  دوازده هنگـام  ايـن  در و شـد  شـراب  از پر كه كشيد ها خمره دهان به دست و بود آن در خمره رديف
 .داشت
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 و عـز  خـدا  و كردند حيرت بود داده بدو خدا كه نيرويى و وى شأن از مردم كرد چنين عيسى چون و
 و شـد  ساله سى عيسى تا ببود شام در همچنان و كرد چنان او و ببر شام به را او كه كرد وحى مريم به جل

 .برد باال خويش سوى را وى خدا آنگاه. بود سال سه او پيمبرى مدت و آمد بدو وحى

 شيطان دو و آمد در منظر نيك و سالخورده مردى صورت به و نداشت وى تاب بديد را عيسى ابليس چون و
 .آمدند مردم ميان و بودند آمده در وى صورت به كه داشت همراه ديگر

 كـه  هـر  و شـد  مـى  فـراهم  عيسـى  نـزد  بـه  بيمار هزار پنجاه يكبار كه بود گاه منبه بن وهب پندار به
 دعـا  بـه  و شـد  مـى  او سـوى  سـلم  و عليه اهللا صلى عيسى رسيد نتوانست كه هر و رسيد مى بدو توانست مى

 را او چـون  و آمـد  وى پـيش  بودند شگفت به منظرش نيكى از مردم كه صورتى به ابليس و كرد مى عالجش
 اسـت  عجيـب  مرد اين كار«: گفت جمله از و كرد سخن عجايب از آنها براى و آمدند فراهم دورش به بديدند

  ».خداست او و داد شفا بيمار و داد خبر غيب از و كرد زنده مرده و كرد سخن گهواره در كه
 نمايـان  بندگان بر خدا نباشد روا كه گفتى بد و گفتى نادرست! پير اى«: گفت ابليس همراه دو از يكى

  ».خداست پسر مرد اين ولى، نباشد وى جاى زنان شكم و گيرد جاى رحم در و شود
 او ولى گيرد فرزند خدا كه نباشد روان، ندانستيد و كرديد خطا دو هر: گفتيد نادرست«: گفت ديگر آن

  ».خداست همانند خدايى نيز
 .نديد را آنها كسى ديگر و شدند نهان بگفتند خويش سخن وى همراه دو و ابليس چون و

 يكسـو  بـه  محراب از و شد  حيض دچار مريم كه اند كرده روايت پيمبر ياران از گروهى و مسعود ابن از
 مـن  فَاتَّخَـذَت  َشرْقيا مكاناً أَهلها من اْنَتبذَت إِذ«: فرمايد او درباره جل و عز خدا و شد نهان ديوار پس و رفت

ِهمونجاباً دْلنا حسها َفأَرنا إَِليوحثَّلَ رَشراً لَها َفتَما بوِيس .وذُ إِنِّي قالَتمنِ أَعبِالرَّح نْكإِنْ م ا ُكنْتيإِنَّمـا  قـال  َتق 
  ».19 -16: 19 زكيا ُغالماً لَك لأَهب ربك رسولُ أَنَا

 روح و آويخت اى پرده آنها مقابل در گرفت دورى خود كسان از آفتاب به رو جايى در كه دم آن: يعنى
 از رحمـان  خداى به پرهيزكارى اگر گفت شد نمودار او بر تمام خلقت به انسانى كه فرستاديم بدو را خويش

 .دهم پاكيزه پسرى ترا كه توام پروردگار فرستاده من گفت. برم مى پناه تو

 و بـود  باز رو پيش از كه دميد پيراهنش گريبان در و بگرفت او آستين دو و برگرفت وى روپوش آنگاه
 وى پيش، بگشود در چون و آمد وى ديدار به شبى زكريا زن خواهرش و گرفت بار و آمد در وى سينه به دم

  »آبستنم من كه دانى مى مريم اى«: گفت و نشست
  »؟آبستنم نيز من كه دانى مى«: گفت مريم

 خدا گفتار معنى و» .كند مى سجده است تو شكم در آنچه به است من شكم در آنچه«: گفت زكريا زن
 هنگـام  چـون  و بيـاورد  را يحيـى  زكريا زن و »كرد تصديق را خدا كلمه و«: فرمود كه است همين جل و عز

: گفـت  مـى  درد حـال  به و كشانيد نخلى سوى را او زادن درد و شد محراب شرقى جانب به رسيد مريم وضع
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 ربـك  جعـل  قـد  تحزنـى  اال داد نـدا  بـدو  جبرئيل و »بودم شده فراموش و بودم مرده پيش اين از كاش اى«
  ».سريا تحتك

  ».نهاد تو پيش آقايى پروردگارت كه مخور غم«: يعنى
 را او و بيامدنـد  شتابان و بزاييد مريم كه داد خبر اسرائيل بنى به و برفت شيطان بزاد را عيسى چون و

 مـا  هـارونَ  أُخْت يا َفرِيا َشيئاً ِجئْت َلقَد مرْيم يا«: گفتند و داشت بغل به را مولود و آمد قوم پيش و بخواندند
  »28 -27: 19 بغيا أُمك كانَت ما و سوء امرَأَ أَبوك كانَ

 مادرت نه و بود بدى مرد پدرت نه هرون خواهر اى. اى كرده انگيز شگفت كارى كه حقا مريم اى: يعنى
 .بود كار زنا

 خواسـتند  چـون  و خواندنـد  هارون خواهر را او قرابت سبب به و بود موسى برادر هارون اعقاب از مريم
 و كنـد  مـى  تمسـخر  را مـا  اينكـه «: گفتند و شدند خشمگين كه كرد اشاره عيسى به كنند سخن او با بيشتر
د  فـي  كانَ من نَُكلِّم َكيف«: گفتند مريم به و» .است بدتر كردنش زنا از كنيم سخن كودك اين با گويد هـالْم 
  »29: 19 صِبيا

 ؟كنيم سخن است گهواره در و كودك كه اين با چگونه: يعنى

: 19 ُكنْت ما أَينَ مباركاً جعَلني و َنِبيا جعَلني و الْكتاب آتاني اهللا عبد إِنِّي«: گفت و كرد سخن عيسى و
30- 31.«  

 .است كرده ام مايه فزون باشم كجا هر و كرده پيغمبرم و داده كتابم كه خدايم بنده من: يعنى

 جستجوى به و رفت مى او پيش پيوسته كه نكرده آبستن را وى زكريا جز هيچكس گفتند اسرائيل بنى
 اكنون هم زكريا اى«: گفت و شد نمودار او بر چوپانى صورت به شيطان و بگريخت آنها از زكريا و آمدند بر او
 و بشكافت درخت و بخواند را خدا او» .شوى آن داخل و بشكافد را درخت اين تا بخواه خدا از رسند مى تو به

 آيـا  چوپـان  اى« :گفتنـد  و گذشـتند  شـيطان  به اسرائيل بنى و ماند بيرون وى رداى گوشه و شد آن داخل
  »؟نديدى اينجا را مردى

  .»اوست رداى رشته اين و شد آن وارد و بشكافت كه كرد جادو را درخت اين چرا«: گفت شيطان
 در رشته اين كه بينى نه را  يهودى هيچ و. بود آن در زكريا و ببريدند ها اره با را درخت و بيامدند قوم و 

 .نباشد او رداى

 .افتاد در رو به پرستيدند مى خدا جاى به كه بتها همه بزاد عيسى كه هنگامى و

 از شـد  خواهد برون دنيا از كه گفت عيسى به جل و عز خدا وقتى كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 من پيش امشب«: گفت و كرد درست آنها براى غذايى و بخواست را حواريان و بود سخت او بر و بناليد مرگ
 چون و ايستاد خدمتشان به و داد شامشان شدند فراهم وى پيش چون و» .هست كارى شما با مرا كه باشيد
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 خـويش  جامـه  به را دستهايشان و كرد شان پاكيزه خود دست به و شست را دستهايشان يافتند فراغت غذا از
 .نپسنديدند و شمردند بزرگ را كار اين و ماليد

 خـاموش  آنهـا  و» .نباشـم  او از نيـز  مـن  و نباشـد  من از كند انكار مرا كار امشب كه هر«: گفت عيسى
 .ماندند

 دسـتان  و ايسـتادم  شـما  خدمت به و كردم امشب آنچه«: گفت يافت فراغت كار اين از عيسى چون و
 خـدمت  و نكنيـد  تكبر ديگر يك با. بهترم شما از من كه باشد شما سرمشق، شستم خويش دست به را شما

 ايـن  گيـرم  كمـك  شـما  از خواستم و داشتم شما با كه كارى و كردم شما خدمت من چنانكه كنيد همديگر
  ».اندازد عقب مرا مرگ خدا كه بكوشيد دعا كار در و كنيد دعا كه است

 را آنهـا  عيسى و كرد نتوانستند دعا و گرفت خوابشان بكوشند دعا كار در و كنند دعا خواستند چون و
  ».نكنيد كمك من با و نياريد صبر من كار بر شب يك اهللا سبحان«: گفت و گرفت كردن بيدار

 چـون  و نداريم صحبت تاب امشب و شد دراز صحبت و بوديم صحبت به شد چه ندانيم بخدا«: گفتند
  ».نتوانيم كنيم دعا خواهيم

 خويش مرگ از و گفت اين نظير سخنانى و» .شود پراكنده گوسفندان و ببرند را چوپان«: گفت عيسى
 درهم اندكى به مرا و شود من منكر شما از يكى زند بانگ بار سه خروس آنكه از پيش«: گفت آنگاه. داد خبر

  ».بخورد مرا بهاى و بفروشد
 از يكـى  كـه  را شـمعون  و بودند عيسى جستجوى به يهودان و شدند پراكنده و رفتند برون حواريان و
 سپس» .نيستم عيسى ياران از من«: گفت و كرد انكار او و، اوست ياران از اين گفتند و بگرفتند بود حواريان
 از يكـى  آمـد  در صـبح  چـون  و، بگريسـت  و شـنيد  خـروس  بانگ و كرد انكار همچنان و گرفت را او ديگرى

 معـين  او بـراى  درم سـى  و» ؟بنمـايم  شما به را مسيح كه دهيد مى چه«: گفت و آمد يهودان پيش حواريان
 ريسـمان  بـه  و كردنـد  بنـد  و بگرفتنـد  را او و، بود عيسى همانند كه نمود آنها به را يكى و بگرفت كه كردند
 چرا دادى شفا را ديوانه و براندى را شيطان و كردى زنده مرده كه تو«: گفتند و بكشيدند را ريسمان و بستند

 كه بردند دارى پيش تا افكندند او بر خار و انداختند او بر دهان آب و» ؟نكنى رها ريسمان اين از را خويشتن
 بـردار  روز هفت و بياويختند را وى همانند و برد باال آسمان به را او خدا و بياويزند آن بر را وى خواستند مى
 و بگريستند مصلوب پيش و بيامدند بود داده شفا جنون از و بود كرده عالج را او كه زنى و عيسى مادر و بود

 .گفتند او به و» ؟چيست براى شما گريه«: گفت و بيامد سلم و عليه اهللا صلى عيسى

 در كـه  بگوييد حواريان به گرفتند مرا همانند و نرسيد من به بدى و برد باال آسمان به مرا خدا«: گفت
 بـه  و بـود  فروختـه  را او كه كس آن و بديدند آنجا در را وى، حواريان از كس يازده و» .بينند به مرا جا فالن

 خفـه  را خود و شد پشيمان خويش كار از«: گفتند كه گرفت را او سراغ ياران از و نبود بود نموده وا يهوديان
  ».بكشت و كرد
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  ».پذيرفت مى را او توبه خداوند بود كرده توبه اگر«: گفت عيسى
 ببريـد  را او شماست با نيز او«: گفت و كرد پرسش بود آنها دنبال به كه نام يحيى جوانى حال از آنگاه

 ».كند دعوت و دهد بيم را آنها و كند سخن قومى زبان به شما از يك هر كه

 را وى آنگـاه  كرد جان بى را عيسى ساعت سه مدت جل و عز خدا كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 .برد باال آسمان به

 و كـرد  زنده آن از پس كرد بيجان را او ساعت هفت خداوند نصارى پندار به كه: گويد اسحاق ابن ولى
 وى ماننـد  هـيچكس  و نگريسته تو بر او چون هيچكس كه رو مجدليه مريم پيش كوه در و آى فرود«: گفت

» .نكردى كار اين تو كه كنند خدا دعوت تا بپراكن زمين در را آنها و آرد فراهم را حواريان او و نخورده تو غم
 گفـت  و بپراكنـد  را آنهـا  و آمدنـد  وى نزد به حواريان و شد نور پر كوه و برد مجدليه مريم پيش را او خدا و

 .بگويند مردم با وى جانب از داده فرمان بدو خدا را آنچه

 از نوش و خور لذت و كرد تن به نور جامه و داد بال و برد باال خويش سوى را وى جل و عز خدا آنگاه
 .است زمينى -آسمانى فرشته -انسان و است عرش دور به آنها با و آمد پرواز به فرشتگان با و ببرد او

 كـه  اسـت  شبى همان آمد فرود عيسى كه شبى و شدند پراكنده بود گفته كه آنجاها سوى حواريان و
 وى بـا  را پـولس  كـه  بـود  حـوارى  پطرس فرستاد عيسى كه پيروانى و حواريان جمله از. سوزند بخور نصارى
 سـرزمين  بـه  را متـى  و انـدراييس  و شـد  فرسـتاده  روميـه  سوى كه نبود حوارى و بود پيروان از كه فرستاد

 كارتاژ و قيروان به را فيلبس و فرستاد بابل سرزمين به را توماس و بود سودان سرزمين كه فرستاد آدمخوران
 يعقوب و بود كهف اصحاب جوانان دهكده كه فرستاد دفسوس به را يحنس و باشد افريقيه همان كه فرستاد

 حجـاز  سـرزمين  كه فرستاد عرابيه به را تلما ابن و بود المقدس بيت ايلياى همان كه فرستاد شلم اورى به را
 اريوبس سوى نبود حواريان از كه را يهودا و است افريقيه از پيش كه فرستاد بربر سرزمين به را سيمن و بود

 .بود فروخته را او كه نهاد يوذس جاى به را يوطا زكريا و فرستاد

 و عقيـق  در اسـت  كـوهى  كه رود جماء باالى كه داشت نذر ما زنان از يكى كه اند كرده روايت زرقى از
 بود آن بر بزرگ سنگ دو كه ديديم بزرگ گورى شديم كوه باالى به چون و برفتم وى با من و مدينه بيرون
 دو و چيست ندانستم من كه بود آن بر مسند خط به اى نوشته و پاها نزديك به ديگرى و سر نزديك به يكى

 مـردم  بـه  و آوردم پـايين  را ديگرى و بينداختم را يكى و كرد سنگينى كوه سرازيرى در و برداشتم را سنگ
 خط كه كسانى و يمن نويسان زبور به و نشناختند و؟ شناسند آنرا نوشته آيا: گفتم و دادم نشان زبان سريانى
 .نشناختند آنرا و دادم نشان نوشتند مى مسند

 آنگـاه ، بمانـد  سـالها  و انـداختم  صندوقى زير را سنگ بشناسد را خط كه نيافتم را كسى چون و: گويد
  »؟داريد خط شما آيا«: گفتم آنها به و رفتند مى خزران طلب به كه بيامدند پارسيان ديار از كسانى

  .»آرى«: گفتند
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 پسر عيسى خدا پيمبر قبر اين«: بود چنين و بود آنها خط به و بخواندند كه دادم نشان آنها به را سنگ
 بـه  كـوه  سـر  بـر  و بـود  مـرده  آنها ميان عيسى روزگار آن در كه بود ديار اين مردم به خطاب و »است مريم

 .بودند كرده گورش

 ميـان  و دادنـد  عذابشان و انداختند آفتابشان در و تاختند حواريان باقيمانده به آنگاه: گويد اسحاق ابن
: گفتنـد  بـدو  و بشنيد قضيه اين بود پرست بت و بودند وى تسلط زير يهودان كه روم شاه و بگردانيدند كسان

 و خداسـت  پيمبـر  كـه  گفت مى و بكشتند را وى و تاختند او بر كه بود اسرائيل بنى قوم اين ميان در يكى«
 دميده آن در و بود ساخته مرغى شكل گل از و بود داده شفا بيمار و بود كرده زنده مرده و بود نموده عجايب

  ».بود داده خبر غيب از و بود شده مرغى خدا اذن به كه بود
 بـه  را وى داشتم خبر اگر كه بوديد نگفته من با را آنها و وى حكايت چرا شما بر واى«: گفت روم شاه

 عيسـى  كـار  و ديـن  از و آورد در آنها چنگ از را حواريان و فرستاد كس آنگاه» .كردم نمى رها يهودان دست
 آن بـر  كـه  را دارى و بيافت و بجست را سرجس و شد آنها دين پيرو كه بگفتند شاه با را وى خبر و بپرسيد
 و تاخـت  اسـرائيل  بنـى  به و بود خورده وى تن به كه نگهداشت و داشت گرامى و گرفت بر بود شده آويخته
 .بود آنجا از روم نصرانيگرى ريشه و بكشت آنها از كس بسيار

 و بـود  اوگوستوس پادشاهى دوم و چهل سال به السالم عليه عيسى مولود كه اند گفته خبر اهل بعضى
 چنـد  قولى به و بود سال شش و پنجاه وى پادشاهى مدت همه و كرد پادشاهى مدتها آن از پس اوگوستوس

 .بود بيشتر روز

 بيـت  پادشـاه  و بـود  قيصـر  با المقدس بيت رياست برخاستند مسيح ضد بر يهودان كه هنگامى: گويد
 خطـا  بـه  بـود  فرستاده مسيح سوى كه پارسيان شاه رسوالن كه بود بزرگ هيردوس قيصر جانب از المقدس

 مسيح به دارند همراه كه را كندر مرو و طال تحفه تا فرستاده را آنها پارسيان شاه كه گفتند و شدند وى پيش
 بيـت  در را ها تحفه و بود دانسته را وى تولد نجوم روى از و بودند ديده را وى ستاره طلوع كه كنند پيشكش

 بكشد را او كه آمد بر مسيح جستجوى به بدانست را آنها خبر هيردوس چون و دادند مسيح به فلسطين لحم
 را كـودك  كه داد فرمان و بگويد بود كيسه به مريم با كه يوسف به را شاه قصد تا داد فرمان فرشته به خدا و
 .برد مصر به وى مادر با

 پسرش اركالوس و بمرد هيردوس كه داد خبر بود مصر در كه يوسف به فرشته بمرد هيردوس چون و
 شـعياى  سخن تا برد فلسطين ناصره به را مسيح او و برفت داشت كودك جان قصد آنكه و نشست جايش به

  .»باشد مصر از تو دعوت«: گفت كه شود محقق پيغمبر
 خـويش  واليـت  در را مسيح همانند كه بود همو و شد پادشاه كوچك هيردوس بمرد اركالوس چون و

 آنهـا  جانـب  از فرزنـدانش  و هيـردوس  و بود رومى و يونانى شاهان آن از رياست وقت آن در و كرد صليب بر
 كـردن  صـليب  وقـت  بـه  المقـدس  بيـت  شاه. داشتند قيصر لقب بزرگ شاهان و داشتند شاه لقب ولى بودند
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 و نداشـت  قضـا  منصـب  اما داشت اكوستوس پسر طيباريوس جانب از شاهى كه بود  كوچك هيردوس مسيح
 .داشت جالوت رياست نهرين پسر لئونن و داشت قضا منصب قيصر جانب از فيالطوس بنام رومى مرد يك

 پسـر  ايشـوع  كـه  بـود  اسـرائيلى  مـرد  يك شد آويخته او جاى به و بود عيسى همانند كه كسى گويند
 .داشت نام فنديرا

 عـروج  وقـت  بـه  تـا  روز چنـد  و سال هيجده كه بود روز چند و سال سه و بيست طيباريوس پادشاهى
 .بود آن از پس سال پنج و بود مسيح

 ما پيمبر روزگار به تا مسيح عروج از شام سرزمين به رومى پادشاهان از سخن

 پسـر  گـايوس  بـه  غيـره  و فلسطين از شام پادشاهى طيباريوس پس از نصارى پندار به: گويد جعفر ابو
 .بود سال چهار وى پادشاهى مدت و رسيد طيباريوس

 .كرد پادشاهى سال چهارده كلوديوس نام به طيباريوس ديگر پسر او از پس

 .بياويخت وارونه و بكشت را پولس و فطرس كه بود همو و كرد پادشاهى سال چهارده نيرون او از پس

 .كرد پادشاهى ماه چهار بوطاليوس او از پس

 چهلـم  سال را خويش پادشاهى سوم سال به و كرد پادشاهى سال ده تتوس پدر اسفسيانوس او از پس
 بـه  و كـرد  ويـران  را آنجـا  كـه  فرسـتاد  المقـدس  بيـت  سـوى  را خـود  پسر تتوس السالم عليه عيسى عروج

 .بكشت اسرائيل بنى از كس بسيار مسيح خونخواهى

 .كرد پادشاهى سال دو اسفسيانوس پسر تتوس او از پس

 .كرد پادشاهى سال شانزده دومطيانوس او از پس

  .كرد پادشاهى سال شش نارواس او از پس
  .كرد پادشاهى سال نوزده طرايانوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال يك و بيست هدريانوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال دو و بيست بطياتوس پسر تتورس او از پس
  .كردند پادشاهى سال نوزده پسرانش و مركوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال سيزده كوذوموس او از پس
  .كرد پادشاهى ماه شش فرطناجوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال چهارده سبروس او از پس
  .كرد پادشاهى سال هفت انطنياوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال شش مرقيانوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال چهار انطينانوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال سيزده الحسندروس او از پس
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  .كرد پادشاهى سال سه كسميانوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال شش جورديانوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال هفت فليفوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال شش داقيوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال شش گالوس او از پس
 .كردند پادشاهى سال پانزده كاليونس و والرييانوس او از پس

 .كرد پادشاهى سال يك كلوديوس آنها از پس

  .كرد پادشاهى ماه دو كريطاليوس او از پس
  .كرد پادشاهى سال پنج اورليانوس او از پس
 .كرد پادشاهى ماه شش تيقتوس او از پس

 .كرد پادشاهى روز پنج و بيست فولوريوس او از پس

 .كرد پادشاهى سال شش فرابوس او از پس

 .كردند پادشاهى سال دو پسرش دو و كوروس او از پس

 .كرد پادشاهى سال شش دوقلطيانوس آنها از پس

 .كرد پادشاهى سال بيست محسميانوس او از پس

 .كرد پادشاهى سال سى قسطنطينوس او از پس

  .كرد پادشاهى سال بيست قسطنطين او از پس
 .كرد پادشاهى سال دو منافق اليانوس او از پس 

 .كرد پادشاهى سال يك يويانوس او از پس

 .كردند پادشاهى سال ده گرطيانوس و والمطيانوس او از پس

 .كردند پادشاهى سال يك كوچك والنطيانوس و خرطانوس آنها از پس

 .كرد پادشاهى سال هفده بزرگ تياداسيس آنها از پس

 .كردند پادشاهى سال بيست انوريوس و اركاديوس او از پس

 .كردند پادشاهى سال شانزده والنطيانوس و كوچك تياداسيس آنها از پس

 .كرد پادشاهى سال هفت مركيانوس آنها از پس

 .كرد پادشاهى سال شانزده اوالون او از پس

 .كرد پادشاهى سال هيجده زانون او از پس

 .كرد پادشاهى سال هفت و بيست انسطاس او از پس

 .كرد پادشاهى سال هفت اويوسطنيانوس او از پس
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 .كرد پادشاهى سال بيست پير اويوسطنيانوس او از پس

 .كرد پادشاهى سال دوازده يوسطنيس او از پس

 .كرد پادشاهى سال شش طيباريوس او از پس

 .كردند پادشاهى سال بيست پسرش تاداسيس و مريقيس او از پس

 .شد كشته و كرد پادشاهى ماه شش و سال هفت فوقا آنها از پس

 نامـه  او بـه  سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  خـدا  پيمبر كه بود همو و كرد پادشاهى سال سى هرقل او از پس
 .نوشت

 بيست و هزار هجرت وقت به تا نصر بخت ويرانى پس از المقدس بيت آبادى هنگام از اينان گفته طبق
 ظهـور  وقـت  از كـه  بـود  سال چند و بيست و نهصد هجرت وقت به تا اسكندر پادشاهى از و بود سال چند و

 تـا  عيسى عروج از و بود سال دو و سى عيسى عروج تا تولد از و بود سال سه و سيصد عيسى تولد تا اسكندر
 .بود ماه چند و سال پنج و هشتاد و پانصد هجرت وقت به

 پسـر  اردشـير  روزگار به اسرائيل بنى مردم دست به زكريا پسر يحيى قتل كه اند گفته خبر اهل بعضى
 يهوديـان  پيكـار  براى بابك اردشير پسر شاه شاپور جانب از نصر بخت و بود وى پادشاهى هشتم سال و بابك
 .رفت شام سوى

 انبار و حيره در عربان اقامت از سخن

 از قبايـل  ايـن  و بـود  انبـار  و حيـره  در عـرب  قبايـل  بعضى اقامت الطوائف ملوك ايام حوادث جمله از
 .بودند آمده عراق روستاهاى

 بـه  بـود  داده مقرشـان  حيره در كه عربانى بمرد نصر بخت وقتى كه اند كرده روايت محمد بن هشام از
 انبـار  در و نيامـد  عرب ديار از كسى و كردند سر بدينسان مدتى و ماند سكنه بى حيره و پيوستند انبار مردم
 عدنان پسر معد نسل و اسماعيل اعقاب و عرب قبايل از بودند آمده حيره از كه كسانى و بودند آن مردم فقط

 .بودند

 و تهامـه  سـرزمين  و شـدند  بسيار بودند آنها با كه عرب قبايل ديگر و عدنان پسر معد فرزندان چون و
 ديـار  سـوى  ييالق و وسيع جاى طلب به و بود ها حادثه و داد رخ ميانشان جنگها كردند پر آنرا مجاور نواحى

 ازد از جمـاعتى  و آمدنـد  فرود بحرين ناحيه به تا برفتند نيز قبايل بعضى و شدند برون شام مرتفعات و يمن
 مـاء  عـامر  و بودنـد  عـامر  بنى باقيمانده از و بودند آمده آنجا عمرو پسر عمران روزگار به كه داشتند مقر آنجا

 .بود ازد پسر مازن پسر القيس امرؤ پسر ثعلبه پسر غطريف حارثه پسر و داشت لقب السماء

 پسـر  تغلـب  پسر وبره پسر اسد پسر اهللا تيم پسر فهم پسر دو عمر و مالك آمدند تهامه از كه عربانى و
 .بودند قضاعه پسر الحاف پسر عمران پسر حلوان

  .قومشان از جمعى با وبره پسر اسد پسر اهللا تيم پسر فهيم پسر و عمر پسر زهير پسر مالك و
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  .قنص بنى همه با عدنان پسر معد پسر قنص پسر عمير پسر حيق پسر حيقار و
 :پيوستند آنها به نيز كسان اين و

 پسـر  فزار پسر اياد پسر دعمى پسر افصى پسر يقدم پسر مناة عوذ پسر طمثان پسر عمرو پسر غطفان
 .عدنان پسر معد

 .اياد پسر زهر پسر شلل پسر حارث پسر زهره و

 .اياد پسر دعمى پسر حارث پسر صبح پسر صبح و

 كـه  كردند تعهد و، اقامت يعنى، بستند تنوخ پيمان آمدند فراهم بحرين در كه عرب قبايل از جمعى و
 .بودند اى قبيله گويى كه شد چنان و بماند آنها بر تنوخ نام و باشند همديگر پشتيبان و يار

 .شدند مقيم آنها با نيز لخم بن نمارة از قبايلى و گويد

 خـواهر  لميس و شود مقيم وى با كه كرد دعوت را ازدى مالك پسر االبرش جذيمة، زهير پسر مالك و
 و مالـك ، مقـيم  قبايل از و شدند مقيم آنجا ازد قوم از گروهى با جذيمه و كرد او زن را زهير دختر و خويش

 .بودند سخن يك و شدند پيمان هم ازد و فهم پسران عمرو

 از پس اسكندر كه بود الطوائف ملوك دوران به شدنشان پيمان هم و بحرين در قبايل اين آمدن فراهم
 پسـر  اردشير وقتى و بود كرده تقسيم آنها بر را واليتها و بود داده پادشاهيشان پارسيان شاه پسر دارا كشتن
 بـر  پادشـاهى  و شـدند  وى مطيع مردم همه كرد مغلوبشان و يافت ظفر الطوائف ملوك بر پارسيان شاه بابك
 .شد استوار وى

 خانـه  و قصـر  چنـد ، بود اندك زمينى يكيشان هر قلمرو كه يافتند نام رو آن از الطوائف ملوك و: گويد
 به برق چون يكيشان و داشت اندك زمينى وى مانند و بود وى نزديك دشمن و بود خندقى آن اطراف و بود

 بسـته  عـراق  روسـتاى  در دل داشـتند  مقر بحرين ناحيه در كه عربانى و گشت مى باز و برد مى حمله ديگرى
 الطوائف ملوك اختالفات و شوند شريك آنها با يا برانند آن مجاور عرب ديار از را عجمان خواستند مى و بودند

 همداسـتانى  كـار  ايـن  بـا  جماعتشـان  و رونـد  عراق سوى كه شدند همسخن سرانشان و دانستند فرصتى را
 بـه  كـه  ارمانيان و رسيدند بدانجا كه بودند گروهى نخستين ديگر جمعى و وى قوم و حيق بن حيقار. كردند

 و بودنـد  جنـگ  بـه  الطوائـف  ملوك يعنى اردوانيان با داشتند مقر موصل تا آن مجاور نواحى و بابل سرزمين
 .ندادند راه خويش ديار به را عربان و بود باديه حدود و ابله تا عراق سواد در نفر دهكده الطوائف ملوك قلمرو

 باقيمانده سواد نبطيان يعنى ارمانيان و، گفتند ارم را ثمود شد فنا عاد چون و گفتند ارم را عاد و: گويد
 .گفتند ارم نيز را دمشق كه بودند ارم

 حيره عربان و انبار عربان ميان و گرفتند دورى عراق سواد از بودند آمده بحرين از كه قوم اين و: گويد
 عمـرو  بن ربيعه بن نصر بن عدى بن عمرو تيره و هستند آنها از معد بن قنص باقيماندگان كه شدند پراكنده

 .دارند انتساب آنها به لخم بن نماره بن عمم بن مالك بن مسعود بن حارث بن
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 از درسـتتر   چيـزى  معـد  بـن  قـنص  درباره و نيست درست كه است حمادراويه و مضر گفته اين: گويد
 .بود وى اعقاب از نعمان گويد كه نيست مطعم بن جبير سخن

 آنجا از را خويش كسان روزى كسرى و بود آن در آذوقه ذخيره كه گفتند انبار رو آن از را انبار و گويد
 .داد مى

 بـن  غطفـان  و اهللا تـيم  بـن  فهم بن زهير بن مالك و اهللا تيم بن فهم پسران و عمر و مالك آن از پس
 و رفتنـد  ارمانيـان  شـاه  پيش انبار به آنها با مقيم عشاير و صبح بن صبح و حارث بن زهر و طمثان بن عمرو
 بـا  داشتند انتساب كنده بن ملكان و كنده به و بودند عماليق از اى قبيله كه نجده با نماره بن قيس بن نمارة
 كـه  اى قلعـه  در را آنهـا  كـه  رفتند اردوانيان شاه پيش نفر به خويش پيمانان هم با فهم پسران عمرو و مالك
 بر عجمان از و ببودند همچنان انبار مقيمان و نفر مقيمان و داد جاى بود كرده بنا عرب تجار براى نصر بخت
 و رفـتن  ياراى كه را سپاه ضعيفان و رسيد آنجا خويش سپاه با مليكرب پسر كرب ابو اسعد تبع تا بودند كنار

 .آميختند در آنها با و شدند ملحق نشينان قلعه اين به كه گذاشت آنجا نداشتند بازگشتن

 بـه  رفـت  مى جنگ به حمير قوم با كه سفرى در تبع: مضمون باين دارد شعرى تغلبى جعيل بن كعب
 .آمد فرود عدن مردم حيره

 .گشت باز يمن سوى و گذاشت باز خويش حال به بودند شده مقيم كه را آنها و بازگشت و برفت تبع و

 آنها ميان كس تميم و كلب و طى و جعفى از بودند جرهميان باقيمانده كه لحيان بنى قبايل همه از و
 .نباشند حيره به جز جرهم باقيماندگان و بود

 .جرهميانند باقيمانده لحيان: گويد كلبى ابن

 و سايبانها در انبار حدود تا آن مغرب و فرات ساحل به حيره اطراف و حيره و انبار مقيمان از بسيارى و
 ميـان  جماعتشـان  و نكردنـد  آميزش شهرى مردم با و نيامدند در ساخته هاى خانه به و گرفتند مقر ها خيمه

 .گرفتند نام بيرونى عربان و بود پيوسته حيره و انبار

 حدود در وى مقر و بود فهم بن مالك رسيد شاهى به الطوائف ملوك ايام در كه آنها از كس نخستين و
 بـن  مالـك  بـن  االبرش جذيمة بمرد عمرو چون و شد شاه فهم بن عمرو برادرش بمرد مالك چون و بود انبار
 .يافت شاهى ازدى دوس بن غانم بن فهم

 بن كعب بن زهران بن نصر بن اهللا عبد بن عدنان بن دوس: بود چنين وى نسب دنباله گويد كلبى ابن
  .سبا بن كهالن بن زيد بن مالك بن غوث بن ازد بن نصر بن مالك بن اهللا عبد بن كعب بن حارث

 و بـود  نـوح  بـن  سام بن لوذ بن اميم بن بار و بنى از، قديم عاربه عربان از االبرش جذيمة بقولى گويد 
 شـاهى  كـه  بـود  كس نخستين و بود سر عرب شاهان همه از انديشى دور و دليرى و تدبير و راى به جذيمه

 عربـان  و داشـت  بـرص  وى. رفـت  جنـگ  بـه  سـپاه  با و پيوست خويشتن به را عرب و داشت عراق سرزمين
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 دو يعنـى  ابـرش  و گفتنـد  ابـرش  جذيمه يا روشن جذيمه را او و آرند سخن وى برص از بصراحت نخواستند
 .رنگ

 و غميـر  تـا  دشـت  حـدود  و التمـر  عين و آن اطراف و هيت و بقه و انبار و حيره بين ما جذيمه قلمرو
 و جـو  ناحيـه  در وى. شدند مى وى نزد به كسان و رسيد مى وى به خراج و بود آن مجاور و خفيه و قطقطانه

 بـه  يمامـه  در كه خورد بر كرب ابى بن اسعد تبع بن حسان به و برد حمله جديس و طسم قوم به آن اطراف
 جذيمـه  فرستادگان از اى دسته به تبع سپاه و بازگشت خود سپاه با جذيمه و بود برده حمله جديس و طسم
 .گفت سوزناك شعرى باب اين در جذيمه و كردند نابودشان و يافتند دست

 :گويد كرد كه غارتها و عاربه عربان و كهن اقوام با وى پيكارهاى درباره جاهلى شاعر

 ».دارد مقر يبرين در جذيمه«

 ».داشت خود روزگار به عاد كه را چيزها همه و«

  ».است كرده تصرف«
 حيره در ضيزنان جايى و گفتند ضيزنان آنرا كه داشت بت دو و پرداخت پيشگويى و كاهنى به جذيمه 
 ابـاغ  و بـود  ابـاغ  عين در اياد قوم و جست مى ظفر دشمن بر و خواست مى باران آن وسيله به و است معروف

 صـاحب  جوانى كه رو آن از بود پيكار به اياد با جذيمه و بود داشته مقر چشمه اين بر كه بود عماليق از يكى
 و بودند كرده سخن وى از جذيمه با و بود خويش ايادى خالگان پيش نصر پسر عدى بنام لخم قوم از جمال

 .رفت اياديان پيكار به جذيمه

 پيـام  جذيمـه  بـه  و ببردنـد  و بربودند را بت دو و كردند مست را جذيمه كه فرستادند كسان اياديان و
 نيـايى  ما جنگ به كه كنى پيمان اگر شدند ما پيش كه بودند راغب ما به و بودند بيزار تو از بتانت كه دادند
 .دهيم باز تو به را بتان

 گذاشـت  وا را اياديان و دادند بدو بتان با را عدى و» .دهيد من به نيز را نصر پسر عدى«: گفت جذيمه
 .كرد خويش شرابدار و پيوست خويشتن به را عدى و

: گفـت  و نوشت نامه و شد او عاشق و بديد را عدى، جذيمه خواهر و مالك دختر رقاش كه شد چنان و
  ».دارى مقام و نسب كه كن خواستگارى شاه از مرا«

  ».كند من زن ترا كه ندارم اميد و آرم سخن باب اين در وى با كه نيارم جرئت«: داد پاسخ عدى
 شـراب  و بـده  خـالص  شـراب  را وى داشـتند  حضـور  نديمانش و نشست شراب به وقتى«: گفت رقاش

 چـون  و نيـارد  دريغ و نكند رد كه كن خواستگارى او از مرا گرفت را او شراب چون و بياميز آب با را ديگران
  ».گير وى گفتار شاهد را قوم داد تو زنى به مرا
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 خواستگارى او از را رقاش گرفت را جذيمه شراب چون و بود گفته رقاش كه كرد چنان لخمى جوان و
 را او جذيمه صبحگاهان و كرد عروسى وى با شب همان و برفت عدى و داد او زنى به را خواهر جذيمه و كرد
  »؟چيست اين عدى اى«: گفت و ندانست سبب و بود ماليده خوشبوى زعفران كه ديد

  ».است عروسى آثار«: گفت
  »؟كى با عروسى«: گفت
  ».رقاش با«: گفت
  »؟كرد تو زن را او كى، تو بر واى«: گفت
  ».كرد من زن را او شاه«: گفت

 .بگريخت عدى و غلطيد زمين بر پشيمانى از و زد خويش پيشانى به جذيمه و

 :داد پيام مضمون اين به شعرى و فرستاد خواهر پيش كس جذيمه و نكرد او ياد كس و

  ».گفت نخواهى دروغ و بگو من به«
  ».رگه دو مرد با يا كردى زنا اى آزاده با آيا«
  ».غالمى سزاوار تو كه غالمى با يا«
  ».آنى شايسته كه اى سفله با يا«

 اختيار من و نكردى مشورت من با و كردى نژاد واال و معروف عرب مردى زن مرا تو«: داد پاسخ رقاش
  ».نداشتم خويش
 .پذيرفت را عذرش و بداشت دست او از جذيمه و

 كه بزد تيرى يكيشان و شد شكار به جوانان از چند تنى با روزى و ببود آنها با و رفت اياد سوى عدى و
 .بمرد و بيفتاد عدى

 و زد عطـر  را او شـد  بـزرگ  چـون  و بپـرورد  و كرد عمرو را وى نام و بزاد پسرى و بود آبستن رقاش و
 فرزنـدان  به و گرفت دل به را محبتش بديد را او چون كه آورد جذيمه پيش و بياراست و پوشيد فاخر لباس

 .ببود آنها با و پيوست خويش

 با نيز عمرو گستردند فرش او براى باغى در و شد برون شاه بود فراوان قارچ كه علف پر سالى در اتفاقا
 به عمرو چون و ميخوردند آوردند مى دست به خوبى قارچ  كودكان وقتى، شد مشغول قارچ چيدن به كودكان

 بـدين  گفـت  مـى  شعرى و بود آنها پيشاپيش عمرو و آمدند دوان كودكان آنگاه. داشت مى نگه آورد مى دست
 :مضمون

  ».نهاد مى دهان به چيد مى چيزى كه هر كه چيدم وقتى، دارم آنرا اختيار و ام چيده را اين من«
 .داد جايزه و خواند حضور به را او جذيمه و
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 از دست و نشنيد او از خبرى و بگشت آفاق در او جستجوى به مدتى جذيمه و بربود را عمرو جن آنگاه
 چيزى آنكه قصد به بودند فارج پسر دو هر كه عقيل ديگرى و مالك بنام يكى مرد دو اتفاقا، بداشت جستجو

 براى ديگرى كه داشتند همراه عمر ام نام به كنيزى و آمدند فرود آبى لب بر و كردند سفر كنند هديه شاه به
 ناخنهاى كه موى ژوليده آلود خاك مردى خوردند مى غذا كه اثنا آن در و كرد آماده غذايى و گذاشت بار آنها
 بخورد كه داد بدو اى پاچه استخوان كنيز. كرد دراز دست و نشست كنارى به و بيامد داشت تباه حالى و دراز

 و» .خواهد مى بازو استخوان بدهى بنده به ساق استخوان اگر« گفت كنيز كرد دراز دست باز و نداد كفافش و
 عدى بن عمرو .بست را مشك دهان و داد شراب شخص دو آن به آنگاه، شد مثال طلب زياده مردم براى اين

 :گفت

 ايـن ، عمـر  ام اى ولى است راست طرف به جام گردش كه صورتى در ندادى ما به را جام، عمر ام اى«
  ».نيست ديگران آن از بدتر نگرفته جام يار

  »؟كيستى تو«: گفتند مرد دو آن
  ».هستم عدى بن عمرو من، شناسيد مى را نسبم نشناسيد مرا اگر«: گفت

 از و كردنـد  كوتـاه  مـويش  و بگرفتنـد  نـاخن  و بشسـتند  را سـرش  و ببوسيدند را او و برخاستند آنها 
 كـه  او خـواهرزاده  از مرغـوبتر  و گرانقـدرتر  پادشـاه  بـراى «: گفتند و پوشانيدند بدو خودشان خوب لباسهاى
 ».نيست اى هديه فرستاد پسر خدايش

 بـه  را او و شد خرسند بسيار كه دادند مژده عمرو وجود به را او و رسيدند جذيمه در به تا برفتند آنگاه
  ؟خواهيد مى چه شما«: گفت آنها به و فرستاد مادرش نزد

  ».باشيم تو نديم هستيم ما و هستى تو كه مادام خواهيم مى«: گفتند 
 رثاى در يربوعى نويره بن متمم و، بودند همانها جذيمه معروف نديمان و» .باشد شما از نديمى«: گفت

: گويـد  كـه  دارد منظـور  را ايشان هم بود شده كشته بطاح جنگ در وليد بن خالد وسيله به كه خويش برادر
 پراكنـده  چـون  و شد نخواهند جدا هم از گفتند كه آنجا تا بوديم جذيمه نديمان چون ما دراز روزگاران به«

  ».ايم نبوده هم با شب يك دراز انس آن با مالك و من گويى شديم
 :گويد هذلى خراش ابو و

  ».اند شده جدا جانى دوستان، عقيل و مالك ما از پيش كه ندانى مگر«
 شـد  بـرون  چـون  و دهـد  سـامان  را وى كـار  حمـام  در تا بفرستاد را خدمه و پرداخت بدو عمرو مادر

 بـه  گفـت  و كـرد  او گـردن  بـه  طـال  طوق يك داشت كه نذرى مطابق و پوشانيد بدو شاهانه خوب هاى جامه
 »است گذشته طوق سن از عمرو«: گفت بديد گردنش طوق با را او ريش داييش چون. رود خود دايى حضور
 .گرفت عهده به را او كارهاى همه و ببود خود دايى جذيمه با عمرو
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 بـن  سـميدع  بن اذينة بن حسان بن ظرب بن عمرو، شام مرتفعات و جزيره سرزمين به عرب پادشاه و
  .بود عمليقى قولى به و عملقى هوبر

 سپاه با ظرب بن عمرو و داشت او پيكار آهنگ و شد او سوى و آورد فراهم عربان از سپاهى جذيمه و 
 پراكنده سپاهش و شد كشته ظرب بن عمرو و كردند سخت پيكارى و شدند رو به رو و بيامد شام از خويش

 .بازگشت غنيمت و سالمت با خود سپاه با جذيمه و شد

 .بود نائله وى نام و رسيد پادشاهى به زبا دخترش عمرو از پس و

 كنـاره  بر و نام زبيبه داشت  خواهرى و بود قضاعه قبايل و عاربه عربان و عماليق باقيمانده از زبا سپاه و
 النجـار  بطـن  در را بهـار  كـرد  مـى  سـر  به وى پيش را زمستان و بساخت وى براى استوار قصرى فرات غربى

 .رفت مى تدمر به و گذرانيد مى

 زبيبـه  وى خواهر و داشت االبرش جذيمة جنگ آهنگ پدر خونخواهى به يافت استقرار زبا كار چون و
 باشـى  گرفته خويش انتقام شوى فيروز و روى جذيمه پيكار به اگر«: گفت بود راى صاحب و هوشيار زنى كه
 سختى و توفيق و است ناپذير تالفى آن خطاى و نيست حال يك به جنگ كه برود ملكت شوى كشته اگر اما
  ».برگردد كه از بخت و باشد چه كار سرانجام ندانى و اى نديده حادث و

 پادشاهى كه نوشت جذيمه به و گرفت فريب و مكر راه و بگردانيد نيت و »صوابست تو راى«: گفت زبا
 فـراهم  مـن  شاهى با خويش شاهى و آى من پيش، ندانم خويش همشان تو جز را كسى و نباشد خوش زنان
  ».كن عهده خويش كار با مرا كار و كن ملحق خويش ديار به من ديار و كن

 راغب وى دعوت قبول به و بجنبيد وى طمع بيامدند وى فرستادگان و رسيد جذيمه به زبا نامه چون و
 به را او شاهى و برود كه بودند همسخن و كرد مشورت و آورد فراهم را خويش خردمند و قديمى ياران و شد
 بود گرفته زنى به را جذيمه كنيزكان از يكى سعد پدرش و بود لخمى سعد بن قصير او و قصير مگر آرد كف

 و نداد موافق راى داشت مقامى جذيمه نزد به و بود دورانديش و خردمند مردى كه وى. بود آورده را قصير و
 گويـد  راسـت  اگـر  بنـويس  بدو«: گفت جذيمه به و شد مثل اين و »عيان خيانت و است سست راى«: گفت
  ».اى كشته را او پدر كه اى نيفتاده وى دام در وگرنه آيد تو پيش

 خواست راى او از او بخواست را عدى بن عمرو خويش خواهرزاده و نپذيرفت را قصير راى جذيمه ولى
 به توانستند مى اگر و اند رفته زبار صف به منند قوم كه نماره مردم«: گفت و كرد ترغيب رفتن به را او عمرو و

 اطاعـت  را قصـير  راى«: گفـت  قصير و كرد قصير راى خالف و بست كار را او راى جذيمه و» .پيوستند مى تو
 .شد مثل اين و »نكنند

 :گويد باب اين در تميمى جابر بن ضمره بن حرى بن نهشل و

  ».بست كار به را خويش راى و كرد من خالف كه مواليى«
  ».نكرد قصير اطاعت كس بقه در چنانكه«
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  ».شد عيان كار سرانجام چون و«
  گفتند عربان و» .بود كرده من اطاعت كه كرد آرزو«
 .شد مثل اين و »شد تمام كار بقه در«

 .داد سپاه ساالرى را الحى عبد بن عمرو و كرد خود جانشين را عدى بن عمرو، جذيمه و

 پيش را قصير رسيد فرضه به چون و شد رهسپار فرات غربى كناره از و برفت خويش قوم سران با آنگاه
  »؟چيست تو راى«: گفت و خواند

 .شد مثل اين و» .پوشيدى چشم راى از بقه در«: گفت قصير

  »؟بينى مى چه« :گفت قصير به و آمدند جذيمه استقبال به ها تحفه و ها هديه با زبا فرستادگان آنگاه
  .شد مثل اين و »بزرگ اى حادثه در اندك چيزى«: گفت قصير
  ».گويد مى راست زن اين شدند تو روى پيش اگر رسد مى تو به سپاه«: گفت سپس

 بـه  عصـا  بر من كه نشين عصا بر و دارند خيانت سر كردند احاطه پس از ترا و شدند سوى دو به اگر و
 قصـير  و شـد  حايل عصا و وى ميان و بيامد سپاه و نداشت مانند كه بود جذيمه اسب عصا و ميĤيم تو دنبال
 ايـن  و »اسـت  عصـا  پشـت  بر انديشى دور«: گفت رود مى عصا بر كه بديد را وى جذيمه چون و بود آن سوار
 عصـا  بر آفتاب غروب تا قصير و. شد مثل نيز اين و» .نشود گمراه باشد عصا بر كه هر«: گفت نيز و. شد مثل

: گفـت  عـرب  و گرفـت  نام عصا  برج كه بساختند آنجا برجى و بود رفته دراز راهى كه شد سقط اسب و برفت
 .شد مثل اين و »آورد عصا كه چيزى بهترين«

 بافته آنرا موهاى و كرد برهنه را خود تنه پايين بديد را وى زبا چون و  آمد در زبا بر تا برفت جذيمه و
 .شد مثل اين و» .است چنين عروس رسم«: گفت و بود

  ».شد نمايان خيانت و بخشكيد زمين و رسيد نهايت به كار«: گفت جذيمه
 .شد مثل اين و »است چنين ها بعضى رسم، نيست تنگدستى يا تيغ كميابى بسبب اين«: گفت زبا

 و نشـانيد  چـرمين  سـفره  بر را او سپس» .كند عالج را هارى پادشاهان خون كه ام شنيده«: گفت آنگاه
 بزدند ويرا رگهاى تا بگفت و شد مست كه داد بدو شراب چندان و بنهادند و بياوردند طال از طشتى تا بگفت

. برخيزند او خونخواهى به، بريزد طشت برون جذيمه خون از چيزى اگر بودند گفته بدو برد پيش را طشت و
 شد سست دستش چون و بود پادشاهى حرمت از اين و پيكار در جز بزنند گردن را پادشاهان كه نبود رسم و

 .ريخت طشت بيرون وى خون از چيزى و بيفتاد

  ».مكنيد هدر را شاه خون«: گفت زبا
 .شد مثل اين و »مدهيد اهميت داده هدر صاحبش كه خونى به«: گفت جذيمه

 .نهاد اى جعبه در و پيچيد پنبه به و بجوشانيد را وى خون زبا و بمرد جذيمه و
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 وفـاق  كسـان  ميـان  و بود حيره در كه رفت عدى بن عمرو پيش بود شده سقط عصا كه آنجا از قصير
 صـلح  تا بيامد و برفت ميانه در و بودند عدى بن عمرو با گروهى و بودند جرمى الجن عبد با گروهى كه آورد

  .آوردند روى بدو نيز مردم و شد عدى بن عمرو مطيع الجن عبد بن عمرو و كردند
 چون كه زبا با«: گفت عمرو» .مگذار وا را داييت خون و شو آماده«: گفت عدى بن عمر به قصير آنگاه 

  »؟كرد توانم چه است دور به من دسترس از عقاب
 .شد مثل اين و

 ؟چيست وى پادشاهى و كار سرانجام كه بود پرسيده خويش كاهنه از زبا

 بـه ، دارد نـام  عـدى  بن عمرو كه باشد امين غير و زبون غالمى دست به تو هالك«: بود گفته كاهنه و
  ».باشد او سبب به اما، بميرى خويش دست به، نميرى وى دست

 رخ اى حادثه اگر گفت و زد نقبى بود شهر داخل اى قلعه به بود كه جايى از و شد بيمناك عمرو از زبا و
: گفـت  و خوانـد  پـيش  نبود كس او از بهتر وى ديار در كه را مصورى مرد و روم خويش قلعه به نقب از دهد

 و نشسـته  را عمـرو  تصـوير  و بنمـاى  خـويش  هنـر  و بياميز وى كسان با و رو عدى بن عمرو پيش ناشناس«
 را زبـا  فرمان و رسيد عمرو پيش تا برفت مصور و» .آر من پيش و كن آماده سالح با و عادى لباس با ايستاده

 حـذر  او از و بشناسـد  ببينـد  حـال  هر به را عدى بن عمرو خواست مى زبا كه گشت باز وى پيش و داد انجام
  .كند

  ».كن زخمدار مرا پشت و ببر مرا بينى«: گفت عدى بن عمرو به قصير و: گويد 
  ».نيستى كار اين سزاوار كه نكنم چنين«: گفت عمرو
  ».نكند تو مالمت كس و واگذار بخودم مرا پس«: گفت قصير

 .بود وى خواهر از شهر داخل قلعه و بود كرده آماده خواهرش و او براى را نقب زبا پدر: گويد كلبى ابن

 عـرب  و كـرد  زخمدار را خود پشت و ببريد خود بينى قصير و »دانى بهتر تو«: گفت بدو عمرو و: گويد
 .شد مثل اين و» .بريد اى حقه براى را خويش بينى قصير«: گفت

 چنـين  و بـود  فـرارى  گويى شد برون كرد زخمدار را خويش پشت و ببريد خويش بينى قصير چون و
 فريـب  را وى دايى زبا كار در قصير بود پنداشته كه روز آن از و بود كرده وى با را كارها اين عمرو كه وانمود

 بريده بينيش كه بردند زبا پيش را او و» .است در بر قصير«: گفتند بدو و رسيد زبا پيش تا برفت و است داده
 .بود زخمدار  پشتش و بود

  ».بينم مى كه چيست اين«: گفت
 ترغيب تو پيش آمدن به را وى و ام داده فريب را او دايى من كه پنداشت عدى بن عمرو«: گفت قصير

 دانم و ام آمده تو پيش اينك و. ميبينى كه كرد چنين و ام بوده همدست تو با و ام كرده خيانت او با و ام كرده
  ».نيستم تو از خوارتر هيچكس نزد به كه
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  .يافت دانا و مجرب پادشاهان كار در و دورانديش مردى را وى و كرد حرمت و آورد مالطفت وى با زبا
 تحفه آنجا و هست بسيار مال عراق در مرا«: گفت وى با كرده اعتماد بدو زبا كه بدانست قصير چون و 

 آنجـا  خوش بوى و كاال و نكو هاى جامه از و بيارم خويش مال تا فرست عراق سوى مرا هست عطر و جامه و
 و» .نيسـت  عـراق  هـاى  تحفـه  چون اى تحفه كه باشد نياز بدان را شاهان و برى فراوان سود كه بيارم تو براى

 تـو  به كه را كااليى و رو عراق سوى«: گفت و داد بدو كاروانى و كرد رها را وى تا كرد ترغيب را زبا همچنان
  ».بخر ما براى ديگر چيزهاى و جامه از آنجا هاى تحفه از و بفروش ام داده

 حكايت و شد عدى بن عمرو پيش و آمد حيره به ناشناس و شد عراق سوى بود داده زبا آنچه با قصير
 بگيرى خويش انتقام و دهد دسترس زبا به ترا خدا شايد ده من به كاال و تحفه و پارچه«: افزود و بگفت او با
  ».بكشى را دشمن و

 پيش را همه كه كرد مجهز ديگر چيزهاى و جامه اقسام به و داد بدو بود بايسته را آنچه عدى بن عمرو
 بـدو  كـاال  اول بار از بيشتر و گرفت فزونى بدو اعتمادش و شد خرسند و كرد شگفتى كه بنمود بدو و برد زبا
 كرد بار پسندد مى زبا پنداشت كه چيزها وى پيش از و بديد را عدى بن عمرو و رسيد عراق به تا برفت و داد

 .برداشت توانست چه هر خوب كاالهاى و تحفه و نماند وا كوششى هيچ از و

 فـراهم  را خويش معتمد سربازان و ياران كه افزود و گفت باز عمرو با حكايت و آمد عراق به سوم بار و
 .كن آماده جوالها و آر

 .ساخت جوال كه بود كس اول قصير گويد كلبى ابن

 در زبـا  بشـهر  چون كه نه درون به را جوالها در گره و كن بار جوال دو در مرد دو شتر هر بر«: گفت و
 با آيد چنگشان به كه هر و زنند بانگ شهر مردم بر و آيند در جوالها از مردان و واگذارم او نقب در بر ترا آيند

  ».بزنى شمشير با را او آمد نقب آهنگ به زبا اگر و كنند جنگ او
 بـار  اسـلحه  و مـرد  كـه  را شـتران  و كرد بار جوالها در را مردان و بود گفته قصير كه كرد چنان عمر و
 و جامـه  كه داد خبر و داد مژده و رفت جلوتر قصير، رسيدند وى شهر نزديك به چون و، برد زبا سوى داشت
  .ببيند آن بارهاى با را شتر قطارهاى و بيايد كه خواست او از و آورده بسيار تحفه

 كمـين  روز بـه  كه بود كس نخستين او و سپرد مى راه شب و كرد مى كمين روز قصير: گويد كلبى ابن
 .سپرد راه شب به و كرد

 قصـير  بـه  و شـد  مـى  فـرو  زمين در آن پاهاى گويى بار سنگينى از كه ديد را شتران، بيامد زبا چون و
  »؟دارد بار آهن يا سنگ مگر، رود مى كند شتران چرا«: گفت

 دسـت  بـه  كه را سيخى و بود شده حوصله بى بان دروازه رسيد آخر شتر چون و شد شهر وارد شتران و
: گفـت  بـان  دروازه و شد رها او از بادى و رفت فرو بود آن در كه مردى كفل به كه كرد فرود جوالى به داشت

 .شد مثل اين و، هست شرى جوالها در يعنى نبطى زبان به اين و» .بسقا بشتا«
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 مـردان  و بنمود بدو را آنجا و برد نقب در به را عمرو قصير و بخفت رسيد شهر وسط به شتران چون و
 و ايستاد نقب در بر عدى بن عمرو و نهادند ايشان در شمشير و زدند بانگ شهر مردم به و آمدند در جوالها از

 را او بـود  كـرده  وى مصـور  كـه  صـورتى  روى از و ديـد  ايستاده را عمرو و آيد در نقب به كه بيامد فرارى زبا
 ايـن  و »عمـرو  دسـت  بـه  نه خودم دست به«: گفت و بود آن در زهر كه بمكيد را خويش انگشتر و  بشناخت

  .بازگشت عراق به و گرفت غنيمت شهر از و بكشت را او و بزد شمشير با و آمد پيش عمرو آنگاه شد مثل
 مقر را حيره كه بود كس نخستين او و رسيد عدى بن عمرو اش خواهرزاده به پادشاهى، جذيمه از پس

 ياد بزرگى به او از خويش كتب در حيره مردم كه بود عراق عربى شاهان از كس نخستين و كرد عرب شاهان
 .دارند او از نسب نصر بنى شاهان و، كردند

 پادشـاهى  دراز روزگـار  ايـن  در و رسيد سال بيست و يكصد به عمرش تا كرد پادشاهى عدى بن عمرو
 كـارى  و سر الطوائف ملوك با و آمدند وى پيش كسان و گرفت غنيمتها و كرد جنگها، بود مستبد و مستقل
 .بيامد پارسيان با بابك پسر اردشير تا نداشتند او با كارى نيز آنها، نداشت

 شاهان درباره اين از پيش كه رو آن از بگفتيم عدى بن عمرو اش خواهرزاده و جذيمه درباره سخن اين
 اگـر  و نبـود  بيش آن از و بود خويش واليت بر يافت ساالرى كه هر و نداشت نظام ملكشان كه ايم گفته يمن

 دراز مسـافتى  چـه  اگـر  رفت دورتر خويش واليت از و كرد تجاوز خويش محل از و برداشت سر آنها از كسى
 رهزنـان  بعضـى  چـون  بلكـه  بودنـد  داشـته  مستقر پادشاهى آنجا در پدرانش يا او كه بود رو اين از نه پيمود

 ثبـات  شدند مى تعقيب چون و بردند مى هجوم اى ناحيه به اى ناحيه از مردم غافلگيرى به كه بودند سرگردان
 غنيمـت  و شـد  مـى  بـرون  خـويش  واليـت  از يكيشـان  بيگاه و گاه و بود چنين يمن پادشاهان كار، نداشتند

 مطعـيش  وى واليت مردم جز به هيچكس و شد مى باز خويش جاى به رفت مى تعاقب بيم چون و گرفت مى
 فرزنـدانش  و او و آورديـم  سخن او از كه جذيمه زاده خواهر عدى بن عمرو روزگار به تا داد نمى خراج و نبود

 عربـان  كـار  و داشـتند  پادشاهى پارسى شاهان جانب از عرب حجاز صحراى و عراق نواحى در گفتيم چنانكه
 آنها پادشاهى پارسى شاهان و بكشت را منذر بن نعمان، خسرو پسر پرويز تا دادند مى سامان را خويش قلمرو

 همـه  خـواهيم  مـى  كه گفتيم رو اين از عدى بن عمرو و جذيمه درباره سخنان اين و دادند ديگر كسان به را
 كـار . بيـاريم  شـاهد  انـد  آورده آنهـا  درباره كه ها حكايت صحت بر و كنيم ياد پارسى شاهان سياق بر را تاريخ

 و بود روشن حيره مردم نزد به عراق صحراى عربان مرز بر پارسى ملوك عامالن ديگر و ربيعه بن نصر خاندان
 .بود مشخص كتابهايشان و ها كنيسه در

 خسـروان  عامـل  كـه  را آنهـا  عمر مدت و ربيعه بن نصر آل انساب و عرب اخبار من: گويد كلبى هشام
 .آنجاست كارشان همه و پادشاهى كه آوردم در حيره ديرهاى از را پادشاهيشان تاريخ و بودند

 خـواب ، يمن بر حبشه تسلط ذكر از پسر كه ديد خوابى لخمى نصر بن ربيعة كه گويد اسحاق ابن ولى
 ايـن  يافـت  فراغت سطيح و شق سؤال از نصر بن ربيعة چون و بياريم آن درباره سطيح و شق تعبير با را وى
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 خويش خاندان و فرزندان براى و دهد مى رخ بناچار حبشه كار درباره آنها پيشگويى كه افتاد دلش در انديشه
 .داد مقر حيره در را آنها كه نوشت نامه خرزاد پسر شاپور به و آورد فراهم عراق سفر لوازم

 پسر منذر پسر نعمان پسر منذر پسر نعمان وى. بود نصر بنى باقيمانده از حيره پادشاه منذر بن نعمان
  .بود نصر پسر ربيعه پسر عدى پسر عمرو

 ملـوك  روزگـار  بـه  نيـز  آنهـا  حكايـت  كه كنيم مى سخن جديس و طسم كار از اكنون: گويد جعفر ابو
 .بود الطوائف

 پارسـيان  ملـوك  روزگـار  بـه  كـه  حميـر  تبعان از سابقا و بود تبع پسر حسان دست به جديس فناى و
 .ايم كرده سخن اند بوده

 آن در كه بودند يمامه ساكنان از جديس و طسم كه اند كرده روايت عرب مطلعان ديگر و اسحاق ابن از
 بلند قصور و انگيز شگفت باغهاى و ميوه جور همه از و بود حاصلخيزتر و آبادتر و سبزتر سر جا همه از روزگار
 وى نـام  و شـد  نتوانسـت  او هـوس  مـانع  چيـزى  و بود جبار و ستمگر كه داشتند طسم از پادشاهى و داشت
 بـود  آن وى سـتمهاى  جمله از و بود زده خسارت و بود كرده زبون را جديس مردم پادشاه اين و بود عمليق

 دوشيزگى و برند شاه پيش را او مگر نبرند شوهر پيش را جديس مردم از اى دوشيزه هيچ بود داده فرمان كه
 .دارد بر او

 را زبـونى  و ننـگ  ايـن « :گفت خويش قوم سران با داشت نام غفار بن اسود كه جديس مردم از يكى و
  ».است مذلت رفع و روزگاران عزت مايه كه كنيد من اطاعت نيست روا سگ بر كه بينيد مى

  »؟چيست تو فرمان«: گفتند
 آنهـا  بـه  شمشير با بيامدند چون و كنم مى آماده غذايى طسم قوم از وى كسان و شاه براى من«: گفت

  ».بكشد را آنها از يكى شما از يك هر و كشم مى را شاه من و بريم مى حمله
 را خـويش  قوم و كرد آماده غذايى اسود آنگاه، شدند همسخن وى با و پذيرفتند را او راى جديسيان و

 دامـن  زيورشان با قوم وقتى«: گفت آنها به و كردند نهان ريگ در و آوردند در غالف از را شمشيرها تا بگفت
 وقتـى  كه بكشيد را قوم بزرگان و بريد حمله آنها به بنشينند آنكه از پيش و گيريد بر شمشير بيامدند كشان

  ».نباشند چيزى مايگان فرو كشتيد را آنها
 .كردند نابودشان و بردند هجوم سفلگان به و بكشتند نيز را قوم سران، شد كشته و بيامد شاه و

 و خواست كمك او از و رفت تبع بن حسان نزد به و بگريخت مره بن رياح نام به طسم مردم از يكى و
 مـرا  مبـاد  گزنـدت «: گفـت  حسان به رياح رسيدند يمامه منزلى سه به چون و شد برون حمير قوم با حسان

 راه شب سه از را سوار و نيست او از تر دوربين جهان در هيچكس و دارد جديس از شوهر كه هست خواهرى
 و بكنـد  زمـين  از درختى تا بده فرمان خود ياران از يك هر به. كند خبردار تو از را قوم كه دارم بيم و بيندب 
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 بديد را آنها و كرد نظر يمامه و پيمود راه و بكردند و داد فرمان چنان حسان و» .رود راه و گيرد خود جلو آنرا
  ».است افتاده راه به حمير«: گفت جديس قوم به و

  »؟بينى مى چه«: گفتند
  ».دوزد مى را پاپوشى يا زند مى گاز را كتى استخوان كه درختى ميان بينم مى مردى«: گفت

 و تاخـت  آنها بر صبحگاهان حسان و بود گفته او كه بود همچنان كار و نداشتند باور را او سخن قوم و
 جو را يمامه ناحيه روزگار آن در. كوفت هم در را دژهايشان و قصرها و كرد ويران را ديارشان و كرد نابودشان

 .گفتند مى دهكده و

 بدو. بود آن در سياه رگهاى و آرند در را وى چشم تا بگفت و آوردند حسان پيش را مره دختر يمامه و
  »؟چيست سياه رگهاى اين«: گفت

 را جـو  ناحيه تا بگفت حسان و كشيدم مى سرمه آن از و دارد نام اثمد كه است سياهى سنگ از: گفت
  .كنند نام يمامه

 مليكـرب  پسـر  كـرب  ابو اسعد تبان تبع پسر و بود معاهر ذو كرد نابود را جديس كه تبع بن حسان و 
 اين مطابخ دره و پوشانيد جامه را كعبه و رفت مكه سوى يمن اهل پندار به كه بود حسان بن تبع پدر و بود
 وى اسـبان  كه گرفت نام اجياد رو آن از اجياد و داد غذا را مردم و كرد بنا آن در ها مطبخ كه يافت آن از نام

 .است اسبان بمعنى اجياد و بود آنجا

 يهـودان  از كس بسيار و آمد فرود دارد نام شاه منزل اكنون هم كه جايى به و آمد يثرب به وى گويند
 خويش پسر او هم و ندارند جوار حسن كه بودند كرده شكايت آنها از خزرج و اوس مردم كه رو آن از بكشت
 سبقت چين به وصول براى تا بگفت و فرستاد سمرقند به را الجناح ذو شمر و فرستاد سند سوى به را حسان

 و گرفـت  غنيمـت  و اسير و بكشت مردان و بگشود را شهر تا ببود آنجا و گذشت سمرقند به شمر و شوند جو
 ديگـر  بعضى و بمردند چين در آنها كه پندارند يمن اهل بعضى و رسيد حسان به آنجا در و رفت چين سوى

 .گشتند باز تبع سوى غنيمت و مال با

 .بردند پناه غار به كه بود جوانانى حكايت الطوائف ملوك ايام حوادث جمله از و

  : كهف اصحاب از سخن

 را ايشان وصف جل و عز خداى چنانكه داشتند ايمان پروردگارشان به كه بودند جوانانى كهف اصحاب
ف  أَصحاب أَنَّ حسبت أَم«: فرموده سلم و عليه اهللا صلى محمد خويش پيمبر به و آورده مجيد قرآن در الْكَهـ 
يمِ ونا من كاُنوا الرَّقباً آياتج9: 18 ع.«  

 .اند بوده انگيز شگفت رقيم و غار اهل ما هاى آيه جمله از اى پنداشته مگر: يعنى
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 در بـر  و نمودند باز را آنها حكايت و خبر و نوشتند لوحى در كهف اصحاب قوم كه بود مكتوبى رقيم و
 صـندوقى  در و نوشتند لوحى بر يا كردند حك بودند رفته آن سوى كه كوهى بر يا آويختند پناهگاهشان غار

 .نهادند غار پناهنده جوانان پيش آنرا و نهادند

  .بود سگشان هشتميشان و بودند كس هفت گفته عباس ابن چنانكه، غار جوانان
 آن از مـن  و »نداننـد  را آنها اندكى جز و« :فرموده جل و عز خدا گفت كه اند كرده روايت عباس ابن از

 .بودند كس هفت، اندكم

 دراز خواب از وقتى كه فرموده او درباره جل و عز خدا و بود يمنيح خريد مى غذا كه يكيشان نام: گويد
: 18 منْـه  ِبرِزقٍ َفْليأْتُكم َطعاماً  أَزكى أَيها َفْليْنُظرْ الْمديَنةِ إَِلى هذه ِبورِقُكم أَحدُكم فَابعُثوا«: گفتند شدند بيدار
19.«  

 و اسـت  تـر  پـاكيزه  يكيشـان  كـدام  طعـام  بنگـرد  تـا  بفرسـتيد  شـهر  به پولتان اين با را يكيتان: يعنى
 .بيارد شما براى آنجا از اى خوردنى

 .بود يمليخا وى نام كه هست اسحاق ابن روايت در ولى

 او هـم  و بـود  نهمينشـان  سگشان او گفته مطابق و بود هشت جوانان شمار كه گويد اسحاق ابن هم و
 ديگـرى  و داشـت  نـام  مكسـملينا  كـرد  سـخن  همـه  جانب از پادشاه كه بزرگترشان: گويد جوانان نام درباره

 و رسمونس هفتمى و بيرونس ششمى و كسوطولش پنجمى و مرطوس چهارمى و يمليخا سومى و محسملينا
 .بودند جوان همه و بود قالوس نهمى و بطونس هشتمى

 از و بـود  سـپيد  نقـره  چون دندانهايشان كه بودند جوان چندان بعضيشان كه اند كرده روايت مجاهد از
 علمـاى  از جمعى قول به و فرمود هدايتشان اسالم به خدا و كردند مى بتان پرستش كه بودند روميانى جمله
  .بود السالم عليه عيسى شريعت شريعتشان سلف

 و عليـه  اهللا صـلى  مـريم  بـن  عيسى دين بر رقيم و كهف اصحاب كه اند كرده روايت مالئى قيس ابن از
 .بود كافر پادشاهشان و بودند اسالم پيرو و بودند سلم

 مسـيح  و بـود  السـالم  عليـه  مسيح از پيش غار به رفتنشان و آنها حكايت و كار كه اند پنداشته بعضيها
 اهللا صلى محمد و وى ميان فاصله در مسيح عروج از پس جل و عز خدا و بگفت خويش قوم با را آنها حكايت

 .برانگيخت خواب از را آنها سلم و عليه

 خالف سلف مردم اخبار  مطلعان از هيچيك و بود مسيح پس از آنها قصه كه آنند بر اسالم علماى ولى
 .بود الطوائف ملوك ايام در قصه كه ندارند

 بـه  جوانـان  كـه  يافـت  خبر و بود پرست بت و داشت نام دقينوس كه داشتند پادشاهى روزگار آن در و
 طبق كه رسيدند كوهى به تا بگريختند او از خويش دين حفظ براى كه آمد بر طلبشان به و ويند دين خالف
 .داشت نام نيخلوس مجاهد روايت
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 پسـر  عيسـى  حواريـان  از يكـى  كه گويد قوم با مخالفتشان و جوانان ايمان سبب درباره منبه بن وهب
 آيد در خواهد كه هر كه هست بتى شهر در بر« :گفتند آيد در خواست و رفت كهف اصحاب شهر سوى مريم
 صاحب مزدور و كرد مى كار آنجا در و آمد در حمامى به شهر نزديك و نيامد شهر به او و كند سجده آنرا بايد

 و آسمان از كه شدند او دلبسته شهر جوانان از گروهى و شد فراخ او روزى و شد بركت پر حمام و بود حمام
 و شـدند  وى ماننـد  و كردنـد  تصـديقش  و آوردنـد  ايمـان  او به سرانجام و داد مى خبر آنها به آخرت و زمين

 تـا  بـود  چنـين  و نشوى خواندن نماز از من مانع و باشم آزاد شب كه بود كرده شرط حمام صاحب با حوارى
 زن ايـن  با و شاهى پسر تو«: گفت و كرد مالمت را او حوارى و آورد در حمام به را او و بيامد زنى با شاه پسر

 بـا  نيـز  زن آن و آمـد  در حمام به و بيامد ديگر بار و برفت و شد شرمگين شاه پسر و» .شوى مى در حمام به
 نكـرد  اعتنا شاه پسر اما، كرد مالمت سخت و گفت ناسزا و بود گفته اول بار كه گفت چنان حوارى و بود وى

 كشت را پسرت حمامى كه دادند خبر شاه به و بمردند حمام در دو هر و بشد وى با نيز زن و شد حمام به تا
 را جوانـان  نـام  و پرسـيد  وى مصاحبان از و. نيافت دست بدو و بود گريخته كه آمد بر حوارى طلب به شاه و

 مزرعـه  در كـه  خوردند بر دوستان از يكى به و شدند برون شهر از جوانان و آمد بر ايشان طلب به كه گفتند
 نيـز  سـگش  و برفـت  آنهـا  با نيز او و هستند ما جستجوى در كه گفتند او با و داشت آنها دين و بود خويش
 .كرد بايد  چه ببينيد شود صبح چون و ميمانيم اينجا شب گفتند و بردند پناه غار به شبانگاه و بود همراه

 و بودنـد  شـده  غـار  وارد كه بيافتند را آنها و برخاستند آنها تعاقب به يارانش و شاه و رفتند خواب به و
: گفـت  شـاه  بـه  يكيشان و آيد در نتوانست هيچكس و شد مى ترسان آيد در غار به خواست مى يكيشان چون

  »؟بكشى را آنها خواهى مى يابى دست آنها بر اگر«
  ».آرى«: گفت شاه

  ».بميرند تشنگى و گرسنگى از بگذار و بگير را غار در«: گفت
 نزديـك  به چوپانى كه شد چنان و گذشت روزگارها گرفتند را غار در كه پس آن از و. كرد چنين شاه

 آن درون بـه  را خـويش  گوسـفندان  و گشـودم  مـى  را غـار  در اگر ميشد چه«: گفت و افتاد گير باران در غار
 و داد جـان  را خفتگان خدا بعد روز صبحگاه و رفت درون به و گشود روزنى تا بكوشيد همچنان و» .بردم مى

 سـرانجام  و، ديـد  شگفت چيزهاى رسيد شهر در به چون و بخرد برايشان غذايى كه فرستادند پول با را يكى
  ».ده من به خوردنى و بگير را درهمها اين«: گفت و رفت مردى پيش

  »؟اى آورده كجا از را درهمها اين«: گفت مرد
  ».اند فرستاده مرا صبحگاه و بخفتيم شب و شديم برون شب يارانم و من«: گفت
  ».رسيده تو دست به چگونه بود شاه فالن روزگار به درهمها اين«: گفت

  »؟اى آورده كجا از را درهمها اين«: پرسيد و بود پارسا مردى كه برد شاه پيش را او و
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 غـذايى  كه گفتند من به آنگاه رفتيم غار فالن به درآمد شب و شديم بيرون يارانم و من ديروز«: گفت
  ».بخرم برايشان

  »؟هستند كجا تو ياران«: گفت شاه
 ».غار در«: گفت

  ».شوم يارانم نزد به شما از تر پيش بگذاريد«: گفت او و رسيدند غار در به تا برفتند وى با و: گويد
 خواسـت  مـى  كه هر و شدند خواب به نيز آنها و رفت خواب به شد آنها نزديك چون كه بديدند را او و

 نمـاز  آن در كه ساختند آنها نزديك به كليسايى و شوند آنها نزديك نتوانستند و شد مى ترسان شود غار وارد
 .كردند مى

 و كـرد  آنها نصيب را اسالم خدا و بودند روم پادشاه فرزندان كهف اصحاب كه اند كرده روايت عكرمه از
 روزگارى و برد خوابشان به خدا و شدند غار به و گرفتند گوشه خود قوم از و بودند خوش سر خويش دين با

 روح درباره و بود مسلمان شاهشان كه آمد آنها جاى به مسلمان قومى و شدند هالك قومشان تا بماندند دراز
 برانگيخته روح گفت مى ديگرى» .شود برانگيخته هم با جسم و روح«: گفت مى يكى داشتند اختالف جسم و

 خاكسـتر  بر و پوشيد خرقه و بود ناخشنود اختالفشان از شاه و» .نماند چيزى و بخورد زمين را جسم و شود
 آنهـا  براى كه برانگيز را كسى نگرى مى را اينان اختالف پروردگارا«: گفت و بخواند را جل و عز خدا و نشست

 بـازار  بـه  او و بخـرد  برايشـان  غذايى كه فرستادند را يكيشان و برانگيخت را كهف اصحاب خدا و» .كند بيان
 مـردى  پـيش  تـا  برفـت  نهـانى  و ديد رايج شهر در را ايمان و ميدانست را راهها اما نشناخت را كسان و رفت

  ».است شتر بچه پنداشتم«: گفت و كرد شگفتى بديد را پول چون و بخرد غذايى او از خواست كه رسيد
  »؟نيست شما پادشاه فالن مگر«: گفت جوان
 و كرد پرسش او از كه برد شاه نزد به را او تا كردند سخن همچنان و» ؟است فالن ما پادشاه نه«: گفت

 و روح كـار  در شـما «: گفـت  و آورد فراهم را مردم و فرستاد كس شاه و بگفت را خويش ياران حكايت جوان
 كـه  شـاهى  يعنـى » .فـالن  قـوم  از مـردى  اينك، فرستاد نشانى را شما جل و عز خدا و كرديد اختالف جسم

 .بود گذشته

 ».ببريد يارانم پيش مرا«: گفت جوان و

 پـيش  بگذاريـد «: گفـت  جوان رسيدند غار در به چون و شدند سوار وى با نيز كسان و شد سوار شاه و
 بـاز  و شـد  ديرى چون و برد خواب به نيز را آنها و برد بخواب را او خدا بديد را آنها چون و» .شوم خود ياران
 كـه  اسـت  آيتـى  ايـن «: گفـت  شاه و نداشت جان كه بديدند را پيكرها و آمدند در مردم و آمد در شاه نيامد

  ».است فرستاده شما سوى خداى
 بود استخوان آن در كه گذشتند غار به و بودند رفته غزا به مسلمه بن حبيب با عباس ابن: گويد قتاده

 ».شد نابود استخوانشان پيش سال سيصد« :گفت عباس ابن. است كهف اصحاب استخوان اين گفت يكى و
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 :گويد جعفر ابو

 بود متى بن يونس پيمبران جمله از و

 و بودنـد  پرست بت وى قوم و. گفتند مى نينوى آنرا كه بود موصل هاى دهكده از يونس اند گفته چنانكه
 .گرايند توحيد به و كنند توبه كفر از تا كند وادارشان و كند منعشان پرستى بت از تا برانگيخت را يونس خدا

 َقرْيةٌ كانَت ال َفَلو«: فرموده و آورده خويش كتاب در جل و عز خدا كه بود چنان قومش و وى حكايت و
نَتها آمإِلَّا إِيمانُها َفَنَفع مَقو ونُسا يُنوا لَمكََشْفنا آم منْهع ذابزْيِ عياةِ في اْلخْنيا اْلحالد و مناهتَّعينٍ   إِلـى  م حـ 

10 :98.«  
 كـه  يـونس  قـوم  مگر دهد سودش ايمانش و بيارد ايمان) عذاب از پس( كه نبود اى دهكده هيچ: يعنى

 .كرديم ورشان بهره مدتى تا و برداشتيم آنها از را خفت عذاب دنيا زندگى در و آوردند ايمان

 إِلـه  ال أَنْ 87: 21 الظُّلُمات في  َفنادى عَليه َنقْدر لَنْ أَنْ َفظَنَّ مغاضباً ذَهب إِذْ النُّونِ ذَا و«: فرمود نيز و
ؤْمنينَ  ُنْنجِـي  كَذلك و اْلَغم من َنجيناه و َله فَاسَتجبنا، الظَّالمينَ من ُكنْت إِنِّي سبحانَك أَنْت إِلَّا 87: 21 الْمـ- 

88.«  
، پس. گرفت نخواهيم سخت او بر داشت گمان و برفت خشمناك كه دم آن كن ياد را ذوالنون و: يعنى 

 و كـرديم  اجابتش پس، ام بوده ستمگران از من كه گويم تو تسبيح نيست تو جز خدايى كه داد ندا ظلمات از
 .دهيم مى نجات چنين نيز را مؤمنان و داديم نجاتش تنگنا از

 بـود  پنداشته كه يونس رفتن خشمگين درباره سلم و عليه اهللا صلى محمد ما پيمبر امت سلف علماى
 قـوم  دعوت از پيش قصه اند گفته ها بعضى اند كرده اختالف بود وقت چه اينكه و گرفت نخواهند سخت وى با
 عـذاب  قـوت  از و رود آنهـا  پيش يافت فرمان شد نزديك وى قوم به خدا عذاب وقتى زيرا بود رسالت ابالغ و

  .شد خشمگين خدا شتاب از و نداد مهلت خدا و خواست مهلت او و آيند باز خدا سوى تا دهد خبرشان

 :سخن اين گوينده ذكر

 نينوى مردم سوى«: گفت و آمد يونس پيش السالم عليه جبرئيل كه اند كرده روايت حوشب بن شهر از
  ».بجويم چهارپايى تا«: گفت يونس »است نزديك عذاب كه ده بيمشان و رو

  ».است اين از تر عاجل كار«: گفت جبرئيل
  ».بجويم پاپوشى«: گفت يونس

  ».است اين از عاجلتر كار«: گفت جبرئيل و
 و: گويد. نرفت پس و پيش و بماند كشتى و نشست آن بر و رفت كشتى سوى و شد خشمگين يونس و

 نكرديم تو روزى را يونس ما ماهى اى كه آمد ندا و داد مى تكان دم و بيامد ماهى و شد او نام به و زدند قرعه
 .كرديم وى نمازگاه و حرز ترا بلكه
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 ببـرد  را او بـاز  و گذشت دجله از تا ببرد را او سپس گذشت ابله از تا ببرد آنجا از و ببلعيد را او ماهى و
 .انداخت نينوى در تا

 .بينداخت را او ماهى كه بود آن از پس يونس رسالت كه اند كرده روايت عباس ابن از

 ولـى  بگزاشت خويش رسالت و كرد دعوت را خويش قوم كه بود آن از پس حادثه اند گفته ديگر بعضى
 و شـد  جـدا  آنهـا  از بازگشـتند  خداى اطاعت به و آوردند توبه چون و داد وعده معين وقتى به را عذاب نزول
 برداشت آنها از عذاب آورده عزيز تنزيل در جل و عز خدا چنانكه و كرد احاطه را آنها و بيامد خدا عذاب چون

 قوم به كه اى وعده« :گفت و شد خشمگين يافت خبر بود داده وعده كه عذابى رفع و قوم سالمت از يونس و
  .بودند ديده را وى دروغ كه گردد باز قوم سوى نخواست و برفت پروردگار از خشمگين و» .شد دروغ دادم

 :سخن اين گوينده ذكر

 دعـوت  و برانگيخـت  اش دهكده اهل به را يونس تعالى و تبارك خداى كه اند كرده روايت عباس ابن از
 .نياوردند ايمان و كردند رد را وى

 قـوم  بـه  را قضـيه  او و شو برون قوم ميان از فرستم عذاب فالن و فالن روز به كه كرد وحى بدو خدا و
 .داد خبر خويش

 .است آمدنى عذاب شد برون شما ميان از اگر باشيد او مراقب: گفتند

 در شـهر  از و افتادنـد   راه بـه  وى دنبـال  از قوم، بيامد بود آن صبحگاه به عذاب وعده كه شبى چون و
 طلبيدند بخشش و كردند تضرع خدا پيشگاه به و كردند جدا فرزند از را چهارپايان و رفتند اى تپه بر و آمدند

 چـه  شـهر  مـردم «: پرسـيد  او از و كـرد  گـذر  او بـر  يكـى  كه بود آنجا مردم و دهكده خبر انتظار در يونس و
  »؟كردند

 را فرزندان همه و رفتند اى تپه سوى شهر از و بدانستند وى وعده صدق برفت پيمبرشان وقتى«: گفت
  ».نيامد عذاب و شد پذيرفته آنها توبه و گشتند باز خدا سوى و كردند تضرع و كردند جدا مادر از

 وعده آنها به من، ام شده دروغگو كه نروم باز آنها سوى هرگز بخدا«: گفت و شد خشمگين يونس: گويد
 .بلغزانيد را وى شيطان و رفت خويش راه به پروردگار از خشمگين و» .نيامد و دادم عذاب

 سـخن  يونس قوم از، داشت بر از را قرآن كه يكى، خطاب بن عمر روزگار به كه اند كرده روايت ربيع از
 شد جدا آنها از و رسد مى آنها به عذاب كه داد خبر آنها به و كردند وى تكذيب و داد بيمشان يونس كه آورد

 و رفتنـد  بلنـد  جـايى  بـه  و شـدند  برون خويش مساكن از كرد احاطه را آنها عذاب و بديدند اين قوم چون و
 عذاب خداى و آرد باز را پيمبرشان و دارد بر آنها از عذاب كه بخواندند اخالص روى از را خدا و كردند تضرع

 .برداشت آنها از
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 خدا با بديد اين يونس چون و، شد برداشته سپس و كرد احاطه را آنها عذاب كه بودند يونس قوم تنها
 بـدان  طوفـان  و نشسـت  كشـتى  به و گرفت نخواهند سخت او با كه پنداشت و برفت خشمگين و كرد عتاب
 .است نشينان كشتى از يكى گناه از اين گفتند و رسيد

 و نپذيرفتنـد  اما» .افكنيد دريا به مرا، است من گناه از اين«: گفت و اوست گناهكار كه بدانست يونس
 دريـا  بـه  را او نخواستند و» .است من گناه از اين كه گفتم شما به«: گفت و آمد در گنهكار او و كردند قرعه

 و» .اسـت  مـن  گنـاه  از ايـن  كـه  گفـتم  شما به«: گفت و آمد در گناهكار او و كردند قرعه ديگر بار تا افكنند
 بـه  را خويشـتن  بديـد  اين چون و آمد در گناهكار او و كردند قرعه سوم بار تا افكنند دريا به را او نخواستند

 .ببلعيد را او ماهى و بود شب هنگام به اين و افكند دريا

 كـه  گـويم  تـو  تسبيح نيست تو جز خدايى: داد ندا تاريكى در و بود دانسته را خويش گناه كه يونس و
 :فرمود وى درباره خدا و بود داشته نكو عمل پيش از و ام بوده ستمگران از من

»ال َفَلو ينَ من كانَ أَنَّهحبسفي َلَلبِثَ الْم هْطنمِ  إِلى بوُثونَ يعبي ذْناهَفَنب راءبِاْلع و  و هـ  يمق 143: 37 سـ- 
145.«  

 او پـس ، ماند مى شوند زنده مردمان كه روزى تا نهنگ شكم در، نبود گويان تسبيح جمله از اگر: يعنى
 .بود بيمار و افكنديم صحرا به را

 شـير  او بر كدو درخت اند گفته چنانكه و برويانيد او بر كدوئى درخت خدا شد افكنده ساحل به چون و
 و بگريسـت  و شـد  غمـين  و يافـت  خشكيده آنرا و رفت درخت نزديك روزى و بازگشت وى نيروى تا افشاند
 غمـين  بيشتر يا كس هزار يكصد بر و بگريستى و شدى غمين درختى براى«: شد گفته او به و شنيد مالمت
  ».كنى هالك را همه خواستى و نشدى

 و رود خـويش  قوم سوى تا داد فرمان و برد پارسايان صف به و كرد كنار بر گمرهى از را وى خدا آنگاه
 آنهـا  حـال  و يـونس  قـوم  از و رسـيد  چوپانى به و شد روان قوم سوى او و پذيرفت را آنها توبه خدا كه بگويد
  ».دارند خويش پيمبر بازگشت انتظار و نيكند«: گفت چوپان و پرسيد

  ».ام ديده را يونس من كه بگو آنها به«: گفت يونس
  ».گفت نتوانم شاهد بى سخن اين«: گفت

 ».اى ديده را يونس كه دهد شهادت اين«: گفت و داد نشان را او گله از بزى، يونس

  »؟چه ديگر«: گفت
  ».اى ديده را يونس تو كه دهد شهادت مكان اين«: گفت
  ».اى ديده را يونس تو كه دهد شهادت درخت اين و«: گفت» ؟چه ديگر«: گفت

 چوپـان  و كنند آزارش خواستند و كردند او تكذيب و ديده را يونس كه گفت و رفت قوم نزد به چوپان
 و بود ديده آنجا را يونس كه برد مكانى به را آنها آمد در صبح چون و» .آيد در صبح تا مياريد شتاب«: گفت
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 يونس كه داد خبر نيز آن و پرسيد بز از و ديده را يونس وى كه داد خبر قوم به مكان و خواست سخن آن از
 و آمـد  قـوم  پـيش  يـونس  آن از پس ديده را يونس كه داد خبر آنها به و خواستند سخن درخت از و ديده را

 :فرمود باب اين در جل و عز خدا

»و ْلناهساَئةِ  إِلى أَرم أَلْف ونَ أَوزِيدُنوا يمĤَف مناهتَّعينٍ  إِلى فَم148 -147: 37 ح.«  
 .كرديم برخوردارشان مدتى تا و آوردند ايمان پس، فرستاديم بيشتر يا هزار صد به را او و: يعنى

 داد عذاب وعده خويش قوم به يونس كه گفت المال بيت در روايت اين و اند كرده روايت مسعود ابن از
 استغفار و بناليدند خدا درگاه به و شدند برون و ببريدند فرزند از مادر قوم و »بيايد عذاب روز سه تا«: گفت و

 خشمگين و بود نشده راست سخنش كه آمد در دروغگو و نديد چيزى و بود عذاب انتظار در يونس و، كردند
 .بود دريا ظلمت و شب ظلمت و ماهى شكم ظلمت اين و، داد ندا ظلمات در و برفت

 شكم در را يونس خواست خدا وقتى فرمود سلم و عليه اهللا صلى پيمبر كه اند كرده روايت هريره ابو از
 و. مشـكن  را اسـتخوانش  و مخـراش  را وى گوشـت  امـا  بگير را او كه كرد وحى ماهى به كند زندان به ماهى
 بـا  و شـنيد  صـدايى  يـونس  رفـت  دريا عمق به چون و برد خويش مكان به دريا در و بگرفت را يونس ماهى

  »؟چيست اين« :گفت خويش
 شكم در نيز او و گويد درياست جنبندگان تسبيح اين كه كرد وحى بود ماهى شكم در كه او به خدا و

 غريـب  زمينـى  از ضـعيف  صـدايى  خـدايا « :گفتنـد . بشنيدند او تسبيح فرشتگان چون و گفت تسبيح ماهى
  ».شنويم مى

 :فرمود جل و عز خدا

  ».ام كرده زندان به ماهى شكم در دريا به را او و كرده من نافرمانى كه است يونس من بنده اين«
  »؟آمد مى باال تو سوى او از نيكى كار، روز و شب هر كه پارساست بنده همان«: گفتند

  ».آرى« فرمود جل و عز خدا
 بيمار فرمود خداى چنانكه و افكند ساحل به را او ماهى تا بفرمود خدا و كردند وى شفاعت فرشتگان و

 .بود نرم استخوانش و گوشت و بود افكنده نوزاد طفل چون را وى ماهى كه بود آن وى بيمارى و بود

 و بـود  نـوزاد  طفـل  چـون  كه افكند دريا ساحل به و ببرد را وى ماهى كه اند كرده روايت عباس ابن از
  .بود نشده كم او از چيزى

 كـه  برويانيـد  او بر كدويى درخت خدا و افكند ساحل به را يونس ماهى كه اند كرده روايت هريره ابو از
 .گرفت قوت تا داد شير را او صبح روز هر

 فرستاد رسول سه خداى كه بود اين الطوائف ملوك ايام حوادث از و

 :فرمود و آورد سخن آنها از تنزيل در جل و عز خدا و
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»و اْضرِب مَثلًا لَهم حابةِ أَصا إِذْ اْلَقرْيهُلونَ جاءرْسْلنا إِذْ الْمسأَر ِهمنِ  إَِليما  اْثنَـيوهنـا  فَكَـذَّبزَّزَفع  ث ِبثالـ 
  ».14 -13: 36 مرْسُلونَ إَِليُكم إِنَّا َفقاُلوا

 سويشان تن دو وقتى آمدند سويشان فرستادگان وقتى، بزن مثل را دهكده آن مردم ايشان براى: يعنى
 .شمائيم آوران پيغام ما: گفتند و داديم نيرويشان سومى به و كردند تكذيبشان و فرستاديم

 كرده يادشان آيه اين در خداى كه كسى سه اند گفته ها بعضى اند كرده اختالف ايشان درباره گذشتگان
 بود انطيخس او و شدند فرستاده روم شاهان از يكى سوى كه بودند رسوالنى و پيمبران آورده را حكايتشان و
 .بود انطاكيه فرستاد بدانجا را رسوالن خدا و بود آن در شاه كه شهرى و

  سخن اين گوينده ذكر

 نـام  حبيـب  كـه  بـود  انطاكيـه  در مردى كه اند كرده روايت اسحاق ابن از هم و يمنى منبه بن وهب از
 جـا  شـهر  افتـاده  دور درهاى از يكى بر و بود افتاده او در جذام كه بود بيمار مردى و بافت مى حرير و داشت
 را نيمـه  يك كرد مى نيمه دو را خويش كسب حاصل شبانگاه اند گفته چنانكه و بود بخشنده مؤمنى و داشت
 بيمارى داشت استوار فطرت و پاك دل چون و داد مى صدقه را ديگر نيم و گرفت مى خويش عيال روزى براى

 .شمرد نمي چيزى به را كار و ضعف و

 و بـود  مشـرك  و بود پرست بت كه انطيخس پسر انطيخس پسر انطيخس نام به بود فرعونى شهر در و
 و فرعـون  سـوى  را آنهـا  از تـن  دو، داشتند نام شلوم و صدوق و صادق كه برانگيخت را گانه سه رسوالن خدا

 .فرستاد را سومى و كردند تكذيبشان كه فرستاد شهر مردم

 پسر عيسى رسوالن بلكه نبودند خدا رسوالن و بودند مريم پسر عيسى حواريان از اند گفته ديگر بعضى
 تـن  دو چون فرمود كه بودند نيز خدا رسوالن بود فرستاده را آنها خدا فرمان به عيسى چون ولى بودند مريم

 .كرديم تأييدشان سومى به و كردند تكذيبشان و فرستاديم را

  سخن اين گوينده ذكر

 شهرهاى از كه فرستاد انطاكيه سوى را حواريان از تن دو مريم پسر عيسى كه اند كرده روايت قتاده از
 .. آيه آخر تا اند فرستاده شما سوى را ما گفتند و فرستاد را سومى و كردند تكذيب را آنها و بود روم

 خـويش  رسـالت  و كردنـد  اعـالم  را خدا فرمان و كردند دعوت را شاه، رسوالن چون: گويد اسحاق ابن
نَُّكم  و َلنَـرْجمنَُّكم  َتْنتَهوا َلم َلئنْ بُِكم َتَطيرْنا إِنَّا«: قالوا گرفتند عيب قوم دين از و وانمودند سـما  َلي ذاب  منـَّ عـ 

يمقاُلوا، أَل رُُكمطائ ُكمعإِنْ أَ م لْ ذُكِّرُْتمب أَْنُتم مرُِفونَ َقوس19 -18: 36 م.«  
 بـه  ما از انگيز الم عذابى و كنيم مى سنگسارتان نكنيد بس اگر ايم زده بد شكون شما به ما گفتند: يعنى

 .كاريد افراط گروهى شما كه است همراهتان بدتان بخت آيد ميان به نامتان جا هر گفتند. رسد مى شما
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 خبـر  بـود  شهر افتاده دور در بر كه حبيب و شدند سخن هم رسوالن كشتن بر وى قوم و شاه چون و
وا  قَـومِ  يـا «: گفت و كرد دعوتشان رسوالن پيروى به و آورد يادشان به را خدا و بيامد يافت ينَ  اتَِّبعـل رْسـالْم .
  .21 -20: 36 مهتَدونَ هم و أَجراً يسَئلُُكم ال من اتَِّبعوا

 هـدايت  خودشـان  و خواهنـد  نمـى  شـما  از مـزدى  كه را كسانى شويد رسوالن اين پيرو قوم اى: يعنى
 .كنيد پيروى اند يافته

 مـزدى  كـار  ايـن  بـراى  آيـا «: گفـت  رسـيد  رسـوالن  نـزد  بـه  حبيب چون كه اند كرده روايت قتاده از
  »؟خواهيد مى

  ».نه«: گفتند
 هـدايت  مـزد  شـما  از و انـد  يافتـه  هـدايت  كـه  شـويد  كسانى پيرو، شويد رسوالن پيرو قوم اى«: گفت

  ».خواهند نمى
 عيان را پروردگار عبادت و خويش دين و آورد مخالفت قوم پرستى بت با حبيب آنگاه: گويد اسحاق ابن

. ُترْجعونَ إَِليه و َفَطرَني الَّذي أَعبد ال لي ما و«: گفت و رساند تواند زيان و سود خدا فقط كه كرد اعالم و كرد
ذُونِ  ال و شَـيئاً  شَـفاعتُهم  عنِّي ُتغْنِ ال ِبُضرٍّ الرَّحمنُ يرِدنِ إِنْ آلهةً دونه من أَتَّخذُ أَ ْنقـي . ي ي  إِذاً إِنـِّ ضَـاللٍ  َلفـ 

  ».25 -22: 36 فَاسمعونِ ِبرَبُكم آمنْت إِنِّي، مِبينٍ
 او جـز  آيـا ، نكـنم  عبـادت  ميرويد باز وى سوى به و كرده ايجادم كه را خدايى كه شده چه مرا: يعنى

، نكننـد  خالصم و نسازد برايم كارى شفاعتشان خواهد من براى گزندى رحمان خداى اگر كه بگيرم خدايانى
 مـرا ) آوردن ايمان( دارم ايمان پروردگارتان به من) پيغمبران اى(، آشكارم ضاللتى در من صورت اين در كه

  ».بشنويد
 او بـر  همـدل  همگـى  پـس . بشـنويد  من سخن و دارم ايمان اند شده او كافر كه شما پروردگار به يعنى

 .كند دفاع او از كه نبود كسى و بود بيمار و زبون كه بكشتند را او و تاختند

: گفـت  جـل  و عـز  خـداى  و آمـد  در دبـر  از نـايش  كه كردند لگدمال چندان را وى: گويد مسعود ابن
 و ببـرد  وى از دنيا رنج و غم و بيمارى خدا و خورد روزى آنجا كه آمد در بهشت به زنده و »آى در ببهشت«

ونَ  َقومي َليت يا« :گفت رسيد خدا كرم و بهشت و رحمت به چون لَمـعي  َغفَـرَ  بِمـا  ي ي  لـ بـر ي  و َلنـعمـن  ج 
 ».27 -26: 36 الْمْكرَمينَ

 خـاطر  بـه  خـدا  و. است كرده نواختگانم از و آمرزيده مرا پروردگارم كه، بدانند من قوم كاش اى: يعنى
  على أَْنزَْلنا ما و«: فرمايد جل و عز او. نماند جاى به آنها از چيزى كه كرد عذاب را قوم و آورد خشم چنان وى

هممن َقو هدعمن ب نْدمن ج ماءالس ينَ ُكنَّا ما وْنزِلإِنْ م ةً إِلَّا كانَتحيةً صدفَإِذا واح مونَ هد29 -28: 36 خام. 

 يـك  بجـز ، نبـوديم  كن نازل) سپاه( ما كه نكرديم نازل ايشان سوى آسمان از سپاهى آن پى از: يعنى
 .شدند حركت بى همگيشان وقت آن و نبود صيحه
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 .نماند ايشان از كس و شدند نابود و كرد هالك را انطاكيه مردم و شاه، خدا و

 افتـاده  او در خوره و داشت نام حبيب هست يس به او قصه كه رسولى كه اند كرده روايت عباس ابن از
 .بود

 .بود مزى پسر حبيب وى نام كه اند كرده روايت مخلد ابو از هم و

 بود الطوائف ملوك ايام در نيز شمشون و

 حكايـت  و. بودند پرست بت وى قوم و: ،بود كرده هدايت را وى خدا و، بود روم شهرهاى از يكى در وى
 نذر را او مادرش و، بود مسلم مردى شمشون كه آمده يمنى منبه بن وهب روايت در كه بود چنان قوم با وى

 تنهـايى  به و، بود شهر ميلى چند در وى مقر و بودند پرست بت و كافر مردمش كه بود شهرى از و، بود كرده
 مال و اسير و كشت مى و گرفت مى بر خويش حوائج و كرد مى جهاد آنها با خدا راه در و رفت مى قوم غزاى به

 كمـك  به گفتند عاقبت و نداشتند وى تاب قوم و شد نمى بسته بند و آهن به و داشت بسيار نيروى و برد مى
 .نهادند او براى مزدى و رفتند وى زن  پيش و يافت توانيم دست او به زنش

  ».بندم مى شما براى را او من«: گفت زن
 را او و بيـاييم  تـا  ببنـد  گـردن  بـه  را وى دسـت  بخفـت  وقتى«: گفتند و دادند بدو محكم ريسمانى و
  ».بگيريم
 دست با را ريسمان شد بيدار چون و بست گردن به ريسمان با را وى دست زن بخفت شمشون چون و
  »؟كردى چنين چرا«: گفت زن به و بيفتاد گردنش از كه بكشيد خويش

  ».ام نديده تو چون هرگز كه بيازمايم را تو قوت خواستم«: گفت زن
  ».نداشت سودى اما بستم ريسمان با را وى«: گفت و فرستاد قوم پيش كس و 
 غل زن بخفت شمشون چون و» .بنه او گردن به را غل بخفت وقتى«: گفتند و فرستادند آهنين غلى و
 .كرد محكم و نهاد وى گردن به را آهنين

  »؟كردى چنين چرا« :گفت زن به و بيفتاد وى دست از و بكشيد را غل شد بيدار شمشون چون و
 كـه  نيسـت  چيزى جهان در آيا، ام نديده دنيا در تو چون هرگز كه بيابم را تو قوت خواستم«: گفت زن

  ».شود چيره تو بر
  ».هست چيز يك فقط«: گفت
  »؟چيست آن و«: گفت
  ».نگويم تو با«: گفت

 چيزى و كرده نذر مرا مادرم«: گفت وى به داشت بسيار موى كه شمشون و. كرد اصرار همچنان زن و
  ».نشود چيره من بر و نبندد مرا مويم بجز
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 قـوم  پـيش  كـس  و ماند بسته كه بست گردن به سرش موى با را او دست زن بخفت شمشون چون و
 پـيش  مـردم  ديـدن  بـراى  و كردند كور را چشمانش و ببريدند اش بينى و بگرفتند را او و بيامدند كه فرستاد

 .ببيند شمشون با را قوم رفتار كه بود رفته آن باالى شاه و بود ستوندار اى مناره و بداشتند اى مناره

 دهد تسلط آنها بر را وى كه خواست خدا از، داشتند بپا را او و كردند ناقص را شمشون اعضاى چون و
 را سـتونها  و بكشد خود سوى و بگيرد بودند آن بر همراهان و شاه كه را مناره از ستون دو كه يافت فرمان و

 همگـى  و بيفتـاد  بود آن بر كه هر و شاه با مناره و ببرد وى تن از زخم و داد باز را او چشم خداوند و بكشيد
 .شدند هالك

  جرجيس حكايت از سخن

 و بـود  ديده را مسيح حواريان باقيمانده و فلسطين مردم از بود پارسا اى بنده اند گفته چنانكه جرجيس
 يكبار و كرد مى بذل مستمندان به آنرا مازاد و نبود محتاج مردم به خويش تجارت حاصل با و داشت تجارتى

 .رفت موصل پادشاه سوى

 خـداى  جز و بود گردنكش جبارى و داشت شام همه پادشاهى و بود موصل به داذانه گويد اسحاق ابن
 نهـان  خـويش  ايمـان  و بـود  فلسـطين  مـردم  از مؤمن و پارسا مردى جرجيس و نداشت وى تاب كس تعالى
 ديده را عيسى حواريان باقيمانده و داشتند مى نهان خويش ايمان كه بود پارسا مردم جمله آن از و بود داشته
 .بودند گرفته تعليم آنها از و بودند

 بـه  را خـويش  مال همه كه شد مى گاه و داد مى فراوان صدقه و داشت بسيار تجارت و مال جرجيس و
 كار و، آورد مى دست به رفته مال برابر چند و كوشيد مى آنگاه، شد مى بينوا و ماند نمى چيزى و داد مى صدقه

 از و داشـت  دوسـتتر  تـوانگرى  از را بينوايى نه گر و، كرد مى صدقه براى مال كسب كه بود چنين مال با وى
 بـه  و بگرداننـد  ديـنش  از يـا  بيازارنـد  دينش سبب به را وى داشت بيم و بود دل آشفته مشركان فرمانروايى

 .ندهد تسلط او بر را ديگر شاهان تا كند هديه بدون كه برد همراه مالى و شد برون موصل شاه آهنگ

 افروختـه  آتشـى  و بودند وى پيش قومش شاهان و بزرگان و بود انجمن در وى رسيد شاه نزد به وقتى
 بر مردم و دارند بپا داشت نام افلوق كه را وى بت تا بود گفته و، بود فراهم مخالفان براى شكنجه لوازم و بود
 بغض بديدخدا اين جرجيس چون و. بيند شكنجه و افكنند آتشش در نبرد سجده آن بر كه هر و بگذرند آن

 و كـرد  بخـش  مـردم  بـه  داشت همراه كه را مالى و، كند جهاد وى با كه انديشيد و افكند وى دل در را شاه
 كـرده  جـان  به را كار اين داشت دوست و، باشد كرده جهاد مال كمك به خواست نمى كه نماند آن از چيزى
 ديگـرى  بـراى  يا خويشتن براى كارى و مملوكى بنده تو كه بدان« :گفت و آمد شاه پيش خشمگين و، باشد

 زيـان  و كنـد  زنـده  و بميرانـد  ترا كه اوست و داده روزى و آفريده ترا كه هست پروردگارى تو باالى و نتوانى
 قبال در و ندارد زيان و سود و نبيند و نكند سخن كه را او گنگ و كر مخلوق از يكى تو و رساند سود و دهد
 مردم و اى كرده پرستش خدا جاى به و كنى مردم فتنه كه اى آراسته نقره و طال با نتواند تو براى كارى خدا
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 حـال  بيـان  و خـداى  تعظيم در سخنان اينگونه از و» .اى ناميده پروردگار آنرا و اى كرده وادار آن عبادت به را
 .گفت شاه با نيست پرستش خور در كه بت

 ؟كجاست از و كيست او كه پرسيد شاه

 بندگان همه از وى پيشگاه به و اويم كنيز فرزند و او بنده فرزند و خدا بنده من كه داد پاسخ جرجيس
 .رفت خواهم باز خاك به و اند آفريده خاكم از، فقيرترم و زبونتر

 ؟چيست او خيال و آمده چه براى كه گفت شاه

 .خواند پرستى بت ترك و جل و عز خدا عبادت به را شاه او و

 چنـان  اسـت  شاهان شاه پندارى  كه تو پروردگار اگر«: گفت و خواند پرستى بت به را جرجيس نيز شاه
 .شود مى ديده قوم شاهان بر من اثر چنانكه شود ديده تو بر وى اثر بايد مى گويى كه بود

 تـو  از نعمت و تست قوم بزرگ كه را طرقبلينا«: ،گفت و پرداخت خدا تعظيم به وى پاسخ به جرجيس
 و خواسـت  مى غذا كه بود انسانى آغاز در الياس، كرد نتوانى قياس يافته خدا از كه نعمت آن و الياس با يافته

 بـا  كـه  شـد  زمينـى  -آسـمانى  فرشـته  -انسـان  و پوشـيد  نور و آورد در بال خداى كرم از و رفت مى بازار به
 و مريم پسر مسيح با شده تو قوم بزرگ و يافته تو از كه نعمت آن با را مجليطيس و. كند مى پرواز فرشتگان

 آيـت  را مادرش و او و، داد برترى جهانيان همه بر را او كه كرد توانى برابر چگونه داده بدو خداى كه نعمتى
  ».كرد آموزان عبرت

 خـداى  كـه  را مـادرى  چگونه« :گفت و آورد سخن داده وى به خدا كه كرامت آن و مسيح كار از آنگاه
 ازبيـل  با، كرد خويش كنيزان ساالر و كرد پاكيزه خويش روح براى را وى درون و برگزيد خويش كلمه براى

 وا خـود  بـه  را وى خـدا  و بـود  تو دين بر و بود تو پيروان از ازبيل كه كرد توانى قياس، يافته نعمت تو از كه
  ».بدريد را اعضايش گرگان و شغاالن و بخورد خونش و گوشت و برد هجوم او خانه به سگان تا گذاشت

 نـزد  به آوردى سخن آنها از كه را مرد دو اين، ندانيم ما كه كنيم مى سخن چيزهايى از تو«: گفت شاه
  ».نباشد بشر در چنين چيزى كه گيريم عبرت كارشان از و ببينيم تا بيار ما

 نياينـد  تـو  پيش و ديد نتوانى را مرد دو اين و نشناسى را خدا كه آنجاست از تو انكار«: گفت جرجيس
  ».يابى ايشان منزلت و گرايى آنها عمل به مگر

  ».نتوانستى كردن اثبات كه گفتى چيزها كه شد عيان تو دروغگويى اينك«: گفت شاه
 .بيند پاداش و برد سجده افلوق بر يا شود شكنجه يا كه كرد مخير را جرجيس شاه آنگاه

 صـواب  سـخن ) شـمرد  بـر  خـداى  قدرت از چيزها و( افراشته بر را آسمان اقلون اگر«: گفت جرجيس
  ».باش گم و ملعونى و نجس وگرنه اى كرده نيكخواهى و اى آورده
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 و شـد  خشـمگين  سـخت  وى گفتار از، گويد مى او خدايان و او ناسزاى جرجيس كه شنيد شاه چون و
 بدريـد  را وى پيكر كه نهادند آن بر آهنين هاى شانه و كردند نصب وى شكنجه براى و بياورند دارى تا بگفت

 .ريختند آن بر خردل و سركه و شد پاره پاره عروقش و پوست و گوشت و

 كـه  كردنـد  سـرخ  و بياوردنـد  آهنين ميخ شش تا بگفت نمرد شكنجه اين با جرجيس كه ديد چون و
 .شد روان مخش كه بردند فرو او سر در و شد آتش مانند

 سـرخ  تـا  افروختنـد  آتش آن زير و آوردند مسين حوضى تا بگفت نمرد شكنجه اين از كه ديد چون و
 .شد خنك تا ببود همچنان و ببندند و نهند آن در را جرجيس تا بگفت و شد

  »؟نديدى صدمه شكنجه اين از مگر«: گفت و خواند پيش را وى نمرد شكنجه اين از كه ديد چون و
 بـه  چـرا «: گفـت  شاه» .است نزديكتر تو به، تو از كه هست خدايى ترا كه نگفتم مگر«: گفت جرجيس

  ».گفتى من
  ».كند تمام تو بر حجت كه داد صبورى تو شكنجه تحمل بر مرا كه بود همو«: گفت جرجيس

 را وى كـرد  عزم و شد بيمناك خويش جان و پادشاهى بر و كرد وحشت بشنيد سخن اين شاه چون و
 هسـت  بـيم  كند سخن مردم با كه كنى رها زندان در را او اگر گفتند شاه كسان. كند زندان به هميشه براى

 .ماند باز كسان با سخن از كه كنند اش شكنجه زندان در بگو بكشاند تو بخالف را آنها كه

 كـه  كوفتند پايش و دست چهار بر آهنين ميخ چهار و انداختند در رو به زندان در را وى تا بگفت شاه
 را ستون كس هفت. نهند وى پشت بر و بياورند مرمر از ستونى تا بگفت آنگاه، بود ميخى پا هر و دست هر به

 آنـرا  كـس  هيجـده  سـرانجام  و نتوانستند و پرداختند آن حمل به كس چهارده، نتوانستند و كردند مى حمل
 و( آمـد  وى سـوى  اى فرشـته  كـرد  عـرق  چـون  و بـود  سـتون  زير و ميخكوب جرجيس روز تمام و بياوردند
 و دسـت  از را ميخهـا  و برداشت او از سنگ و) آمد وى سوى وحى و ديد كمك فرشته از كه بود بار نخستين

 پيش گفت و آورد در زندان از را وى صبحگاهان و داد دل و رساند مژده و خورانيد آب و غذا و آورد در پايش
 كـه  باش صبور و خوشدل«: گويد مى تو به خدا كه كن جهاد وى با خدا راه در بايد چنانكه و رو خود دشمن
 چهـارم  بـار  چـون  و دهـم  جان ترا و بكشد بار چهار و دهد شكنجه كه دهم دشمن اين ببالى ترا سال هفت
  ».دهم كامل پاداش و بپذيرم ترا جان شود

 .خواند مى خدا سوى را آنها و ايستاده سرشان بر كه بديدند را جرجيس كسان ناگهان و

  »؟جرجيسى تو«: گفت شاه
  ».آرى«: گفت

  »؟آورد در زندان از ترا كى«: پرسيد
  ».است تو قدرت باالى وى قدرت آنكه«: گفت 
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 و. وانگذارنـد  چيزى و بيارند شكنجه اقسام تا بگفت و شد لبريز خشم از، بشنيد سخن اين شاه چون و
 را خويشتن آنگاه بناليد و بترسيد، بديد بودند كرده فراهم او براى كه را شكنجه ابزار همه آن جرجيس چون

 را وى يافـت  فراغت خويش مالمت از چون و. شنيد توانستند ديگران چنانكه گرفت مالمت به بلند صداى به
 آنگـاه  شـد  نيمه دو و رسيد پايش دو ميان تا دادند فشار و نهادند سرش بر شمشيرى و كشيدند دار دو ميان

 و بود شكنجه وسايل از و بود چاهى در كه  داشت درنده شير هفت شاه. كردند پاره پاره و بگرفتند را نيمه هر
 و داد فرمـان  شيران به جل و عز خداى اما، بخورد تا شد آن سوى كه افكندند شيران پيش را جرجيس پيكر
 ايـن  و، بـود  مرده روز يك جرجيس و. نداشت باك رنج از و ايستاد پنجه بر و آمد خضوع به و آورد فرود سر

 جـان  آنگاه، شد كامل پيكر و آورد فراهم را وى تن هاى پاره خدا آمد در شب چون و. بود وى مرگ نخستين
 .داد دل و رسانيد مژده و خورانيد آب و غذا و آورد در چاه از را وى كه بفرستاد اى فرشته و داد باز را وى

  ».جرجيس اى«: داد ندا فرشته صبحگاهان و
  ».حاضرم اينك«: گفت جرجيس

 و شـو  خـويش  دشـمن  سوى آورد در چاه قعر از ترا، خاك از آدم خالق قدرت كه بدان«: گفت فرشته
 .بمير صابران چون و كن جهاد وى با خدا راه در بايد چنانكه

 ناگهـان  كـه  پنداشتند مرده را جرجيس و بودند خوشدل و داشتند عيدى خويش بت اطراف در قوم و
  ».است جرجيس همانند اين«: گفتند بديدند را او چون و رسيد سر جرجيس
  ».اوست خود گويى«: گفتند ديگر بعضى و

  ».ببينيد را او نترسى و آرامش، است جرجيس خود، نماند نهان جرجيس«: گفت شاه
 خـدا  و كرديـد  پاره پاره و كشتيد مرا كه بوديد بدى مردم چه، هستم خودم براستى«: گفت جرجيس

 كه آييد بزرگ پروردگار اين سوى، داد باز را جانم و كرد زنده مرا است مهربانتر شما از و است نيكى همه كه
  ».نمود شما به را آيتها اين

» .شده جادو وى برابر در شما چشمان و دستان كه است جادوگرى«: گفتند، بگفت سخنان اين چون و
 بـزرگ  جادوهـاى  از«: گفـت  ساالرشان به شاه بيامدند چون و آوردند فراهم را خويش ديار جادوگران همه و

  ».شوم خوشدل  كه بنما من به چيزى خويش
، شد نيمه دو كه دميد آن گوش يك در بياوردند چون و» .بيارند نرى گاو بگو«: گفت جادوگران ساالر

 درو و برسـيد  و بروييـد  و بيفشـاند  و بياوردند بذرى تا بگفت آنگاه، شد گاو دو كه دميد ديگر گوش در آنگاه
 .بود ساعت يك به همه اين و، بخورد و كرد نان و كرد خمير و كرد آرد و داد باد و بكوفت و كرد

  ».كنى جانورى را جرجيس كه توانى آيا«: گفت بدو شاه
  »؟كنم جانورى چه«: گفت جادوگران ساالر
  ».كن سگش«: گفت شاه
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  ».بيارند آبى ظرف بگو«: گفت جادوگر
 .بنوشد را آب اين كه بگو بدو گفت و دميد آن در بياوردند را آب چون و

  »؟چونى« :گفت بدو جادوگر يافت فراغت چون و بنوشيد آخر به تا را آب جرجيس
  ».داد قوت شما ضد بر نوشيدنى بدين مرا و كرد لطف خدا و بودم تشنه، نيك بسيار«: گفت جرجيس

 چيره او بر بودم روبرو خويشتن چون مردى با اگر، پادشاه اى«: گفت بشنيد سخن اين جادوگر چون و
  ».نيارد وى تاب كسى كه پادشاهى، روبرويى زمين و آسمان جبار با اما، شدم مى

 كمـال  در جرجيس و بيامد و يافت خبر وى اعمال عجايب و جرجيس از مستمند زنى كه بود چنان و
 كشـت  آن بـا  كـه  گـاوى  بجز نداشتم معاشى و مال و مستمندم زنى من جرجيس اى«: گفت بدو و بود بليه
  ».كند زنده مرا گاو كه بخواهى خدا از و آرى رحم من بر كه آمدم. بمرد و كردم مى

 ».شو زنده خدا اذن به بگو و بزن عصا اين با را گاو و برو«: گفت و داد بدو عصايى جرجيس

 تـو  نـزد  تا من جاى از و كرده پراكنده درندگانش و مرده پيش روزها من گاو جرجيس اى«: گفت زن
  ».است راه روزها

  ».برخيزد جاى از خدا اذن به بزنى عصا با و بيابى را گاو دندان يك اگر«: گفت جرجيس
 بـه  هـم  بـا  بود گفته جرجيس چنانكه و بيافت آنرا دم موى و دندان يك و رفت گاو مردن جاى به زن

 و شـد  زنده گاو و بگفت بود داده ياد باو جرجيس كه را كلماتى و بزد بود داده بدو كه عصايى با و نهاد يكجا
 .رسيد قوم به خبر و گرفت كار به آنرا زن

 اى«: گفـت  بود واالتر همه از شاه از پس كه قوم بزرگان از يكى بگفت شاه با سخنان آن ساحر چون و
  ».گويم مى چه بشنويد قوم

  ».بگو«: گفتند
 شـما  به و كرده جادو را شما چشم و دست كه ايد پنداشته و ايد گرفته جادوگر را مرد اين شما«: گفت

 امـا  ايـد  كشـته  را وى كـه  وانمـوده  شـما  به و رسد نمى بدو شما آزار اما دهيد مى اش شكنجه كه كرده وانمود
 كـار  آنگـاه » .!كنـد  زنـده  را اى مـرده  يا براند خويش از را مرگ بتواند كه ايد ديده جادوگرى هرگز آيا، نمرده

 .آورد سخن آنها ضد بر و بگفت گاو درباره را جرجيس

  ».اى داده بدو گوش كه نمايد مى چنان تو سخن از«: گفتند
  ».بشگفتم او كار از پيوسته ام ديده را وى اعمال كه وقتى از«: گفت

  ».كرده اثر تو دل در«: گفتند
  ».بيزارم شما بتان از و ام آورده ايمان بدو«: گفت

 طاعون گفتند و بمرد كه نگذشت چيزى و ببريدند زبانش و بردند حمله بدو خنجرها با يارانش و شاه و
 كـار  و كردنـد  وحشت يافتند خبر وى مرگ از مردم چون و گذشت در كند سخن آنكه از پيش و بود گرفته
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 بـاز  را وى سخنان و كرد علنى را وى كار و رفت مردم پيش ديد چنين جرجيس  چون و داشتند نهان را وى
 گفـت  خـودش  و گفـت  راسـت  گفتنـد  مـى ، بود مرده خود او و شدند او سخنان پيرو كس هزار چهار و گفت

 .بيامرزد خدايش

 نـابود  را همـه  تـا  بريد اعضاء و بكشت و داد گون گونه هاى شكنجه و كرد بند به و بگرفت را آنها شاه و
 تو ياران كه نخوانى را خويش خداى چرا«: گفت و كرد جرجيس به روى يافت فراغت كارشان از چون و كرد

  ».شدند كشته تو گفته به اينان كه كند زنده را
  ».دادند پاداششان واگذاشتند تو به را آنها وقتى«: گفت جرجيس

 و آفريـده  را مخلـوق  تو خداى كه اى پنداشته جرجيس اى«: گفت مجليطيس بنام قوم بزرگان از يكى
 و آرم ايمـان  تـو  بـه  دهـد  انجـام  خـدايت  اگـر  كه خواهم مى چيزى تو از من، كرد خواهد زنده را آنها دوباره

 در خوانى و داريم پاى زير كرسى چهارده، بينى مى چنانكه اينك، دارم بر تو از را قوم زحمت و كنم تصديقت
 گـون  گونـه  درختـان  از كـه  انـد  ساخته خشك چوب از را همه كه هست آن بر قابها و ها كاسه كه داريم ميان
 سـبز  تـا  بـرد  باز آفريد اول كه صورتى به را خوان اين و ها كرسى و ظرفها اين كه بخواه پروردگارت از، آمده
  ».بشناسيم ميوه و گل و برگ رنگ به را چوبها از يك هر و شود

  ».است آسان خدا براى اما است گران تو و من براى كه خواستى كارى«: گفت جرجيس
 شد نهان چوب، شد سبز ظرفها و كرسيها همه كه بودند برنخاسته جاى از و بخواند را خويش خداى و

 جـرجيس  بـر  بـود  كـرده  تقاضـا  آن كه را مجليطيس بديدند اين چون و شد نمودار ها شاخه و آورد پوست و
 تـو  و بـزرگ  گـاوى  پيكر و. »شود ناچيز او حيله كه كنم شكنجه چنان را جادوگر اين«: گفت او و گماشتند

 و داد جـاى  آن  درون به را جرجيس و كرد پر زرنيخ و گوگرد و سرب و نفت از را آن و بساخت مس از خالى
 و بمرد ميان آن در جرجيس و آميخت هم در و شد ذوب بود آن در چه هر و شد سرخ تا كرد آتش پيكر زير

 برق و رعد كه كرد پر ظلمانى و سياه ابرى از را آسمان كه فرستاد سخت بادى جل و عز خدا بداد جان چون
 سياه زمين و آسمان بين ما كه كرد ظلمت و دود از پر را ديارشان كه فرستاد توفانى و داشت پياپى صاعقه و
 .ندانستند روز از شب و كردند بسر ظلمت و حيرت با روزها و شد ظلمانى و

 كوفـت  بزمين چنان و برداشت بود آن در جرجيس كه را پيكرى و فرستاد را ميكائيل جل و عز خدا و
 در وى بر هول شدت از و بشنيدند را آن لحظه يك در همگى و افتادند وحشت به شام مردم آن شدت از كه

 ظلمـت  گفـت  سـخن  قـوم  بـا  و بايسـتاد  چون و آمد در آن از زنده جرجيس و شكست درهم پيكر و افتادند
: گفـت  داشـت  نام طرقبلينا كه شان يكى و آمدند خود به قوم و شد روشن زمين و آسمان بين ما و برخاست

 از اسـت  تو پروردگار عمل اگر» .است تو پروردگار عمل از يا تو عمل از عجايب اين كه ميدانم جرجيس اى«
 و شناسيم مى را شان بعضى كه داريم مردگان بينى مى كه قبرها اين در كه كند زنده را ما مردگان تا بخواه او
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 را آنهـا  و اند بوده كه شوند چنان و كند شان زنده تا بخوان را خدايت، اند مرده ما روزگار از پيش آنها از بعضى
  ».بگويند ما با خويش قصه شناسيم نمى كه را آنها و بينيم به ايم شناخته مى كه

 حجـت  تـا  نمايـد  وا عجايـب  همـه  اين و كند مدارا چنين شما با خدا كه ميدانى«: گفت بدو جرجيس
  ».شويد وى خشم مستحق و كند كامل خويش

 از كسـان  هنـوز  و پرداخـت  بدعا سپس. بود آن در خاك و استخوان كه بكندند را قبرها تا بگفت آنگاه
 و بـود  فرتـوت  پيـرى  يكيشـان  و بديدنـد  را كودك سه و زن پنج و مرد نه، كس هفده كه بودند نرفته جاى

  ».چيست تو نام پير اى«: گفت بدو جرجيس
 ».است يوبيل من نام«: گفت

  ».اى مرده كى«: گفت
 وى يـاران  و شـاه  چـون  و بود مرده پيش سال صد چهار كه بدانستند و »وقت فالن و فالن در«: گفت

  ».تشنگى و گرسنگى مگر ايد داده او به شكنجه اقسام همه«: گفتند بديدند اين
 و كـور  پسـرى  زن پيـر  و بردند فقير و فرتوت پيرزنى خانه به را وى و دادند او به نيز را شكنجه اين و

 .رسيد نمى او به جايى از آب و غذا كه بداشتند خانه در را وى و داشت شل

  »؟شود مى يافت تو پيش آب و غذا«: گفت زن پير به شد گرسنه جرجيس چون و
 اينـك  ايـم  نداشـته  خـوردنى  وقـت  فالن و فالن از خوريد مى قسم بدو كه كسى حق به، نه«: گفت زن

  ».بجويم تو براى چيزى و شوم بيرون
  »؟شناسى مى را خدا«: گفت بدو جرجيس

  ».نه«: گفت زن
 چـوب  از سـتونى  و بجويـد  چيـزى  تا برفت و كرد او تصديق زن و خواند خدا سوى را وى جرجيس و
 كـه  نگذشـت  چيـزى  و پرداخـت  دعـا  به جرجيس و داشت تكيه آن بر خانه چوبهاى كه بود خانه در خشك
 .لبا و لوبيا حتى بياورد خوردنى بارهاى همه و شد سبز خشك ستون

 .بخوردند را آن دانه و رويد شام در كه است گياهى لبا گويد جعفر ابو

 و بخورد فراوانى به خواست چه هر جرجيس. انداخت سايه اطراف و خانه بر و برآمد شاخى ستون از و
 گرسـنگى  خانـه  در كـه  كسـى  بـه «: گفت داده رخ چه اش خانه در او رفتن از پس كه ديد و بيامد زن چون

  ».دهد شفا مرا پسر كه بخواه بزرگ پروردگار اين از، دارم ايمان داد تو به خوردنى
 ».آر من نزديك را پسر«: گفت جرجيس

 شـنوا  كـه  دميد وى گوش در و شد بينا كه انداخت وى چشم به دهان آب آورد نزديك را پسر چون و
 .شد

  ».بگشاى نيز را او پاى و زبان كند رحمت خدايت«: گفت زن پير
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  ».دارد بزرگ روزى كه بماند بگذار«: گفت جرجيس
 جـا  ايـن  درختـى « :گفـت  خـويش  يـاران  به بديد را درخت چون و بود آمده برون شهر بگردش شاه و

  ».نبود كه بينم مى
 از اينـك  و دهى او به گرسنگى شكنجه خواستى مى كه روييده جادوگرى عمل از درخت اين«: گفتند

  ».است داده شفا را او پسر و كرده سير را فقير زن و بخورده سير آن
 چنـان  را آن خدا ببردند را درخت خواستند چون و ببرند را درخت و كنند ويران را خانه تا بگفت شاه

 و كوفتنـد  او بـر  ميخ چهار و افكندند در برو را جرجيس تا بگفت و بگذاشتند را آن و بخشكانيد بود بوده كه
 يك به كه بستند چرخ به گاو چهل و نهادند كاردها و خنجرها چرخ زير و زدند سنگين بار و بياوردند چرخى
 چـون  و بسـوختند  آتـش  بـه  را پاره يك تا بگفت آنگاه. شد پاره سه آن زير جرجيس و بكشيد را آن حركت

 آسـمان  از صدايى كه بودند نرفته خويش جاى از و ريختند دريا به را خاكستر تا فرستاد كسان شد خاكستر
 كـه  دارى محفـوظ  هسـت  تـو  در پـاك  پيكـر  ايـن  از چـه  هر كه دهد مى فرمان خدايت دريا اى كه شنيدند

 .آرم پس باز بود كه چنان را آن خواهم مى

 پراكندن از پيش كه شد چنان و كرد فراهم و آورد بر دريا از را خاكستر كه بفرستاد را بادها خدا آنگاه
 آلود غبار جرجيس و آمد جنبش به خاكستر كه بودند نرفته خود جاى از خاكسترپراكنان و بود بوده دريا به
 .تكانيد مى را خويش سر كه آمد در آن از

 را صدايى حكايت رسيدند  شاه نزد به چون و بازگشت آنها با نيز جرجيس و گشتند باز خاكسترپراكنان
 .بگفتند وى با بود آورده فراهم را او كه بادى و بود شده جرجيس احياى سبب كه

 تـو  كـه  نگويند مردم اگر ؟دهى مى رضا بباشد تو و من خير مايه كه كارى به جرجيس اى«: گفت شاه
 آن بـراى  گوسـفندى  يـا  كن سجده افلون به يكبار .شوم مى تو پيرو و آرم مى ايمان تو به اى كرده مغلوب مرا

  ».شوى خرسند كه كنم آن من و كن قربان
 را آن فرسـتد  مـى  بـت  پيش را او شاه وقتى كه انديشيد چنين بشنيد وى از سخن اين جرجيس چون

: گفـت  و كـرد  خدعـه  شاه با و بيارد ايمان ببرد اميد آن از شاه و شود نابود بت چون كه اميد باين كند نابود
  ».كنم قربان گوسفندى يا كنم سجده را او تا بفرست خويش بت پيش مرا خواهى اگر باشد چنين«

 ايـن  كـه  خواهم مى تو از« :گفت و ببوسيد وى پاى و دست و برخاست و شد خرسند وى سخن از شاه
 كنى استراحت و بخوابى من بستر بر و رسانى صبح به من خانه در را شب اين و برى بسر من خانه در را روز

  ».ببينند من پيش را تو حرمت مردم و برود تو از شكنجه رنج و
 تا بماند آن در جرجيس و برد برون را آن ساكنان همه و كرد خالى جرجيس براى را خويش خانه شاه

 بشـنيد  وى صوت شاه زن چون و. داشت خوش صوتى و خواند زبور و كرد نماز و خاست بپا و رسيد در شب
 ايمـان  بـه  را او جرجيس و ميگريست وى با و بود سرش پشت كه ديد را او جرجيس ناگهان و شد وى سوى
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 كـه  بردنـد  بتخانـه  سوى را وى شد صبح چون و دارد نهان را خويش ايمان با بفرمود و آورد ايمان كه خواند
 تـو  از پـس  كـه  دانـى  مـى «: گفتنـد  بـود  شده زندانى وى خانه در جرجيس كه پيرزنى به و كند بتان سجده

 روان خـويش  بتخانـه  به را وى و انداخت پادشاهى طمع به را او شاه و گراييد دنيا به و شد فريفته جرجيس
  ».كند بتان سجده كه كرده

 او از مـردم  و گرفت مالمت به را جرجيس و داشت دوش بر را خويش پسر و شد برون جمع با زن پير
 .بودند مشغول

 دوش به را خويش پسر كه ديد را زن پير آمدند در وى با نيز مردم و آمد در بتخانه به جرجيس وقتى
 آن از و بـداد  وى پاسـخ  و گشـود  زبـان  كـه  خواند نام به را زن پير پسر و بود تر نزديك او به همه از و داشت
 رفـتن  راه بـود  شـده  سالم كه خويش پاهاى بر و آمد زير به مادر دوش از آنگاه. بود نكرده سخن هرگز پيش

 .بود نرفته راه خويش پاى به هرگز آن از پيش و گرفت

  ».بخوان من بنزد را بتان اين و برو«: گفت بدو ايستاد جرجيس روى پيش چون و
 نـان  بـا  نيـز  را ماه و خورشيد، قوم كه بود بت يك و هفتاد و بود طال هاى كرسى بر بتان هنگام آن در
 .كردند مى پرستش

  »؟گويم چه بتان به«: گفت پسر
  ».شويد وى پيش كه دهد مى قسمتان خالقتان حق به جرجيس كه بگو آنان به«: گفت جرجيس

 وى پـيش  چـون  و غلتيدنـد  جرجيس سوى و شدند روان همگى بگفت بتان با سخن اين پسر چون و
 و آمـد  در بتـان  از يكـى  شـكم  از ابلـيس  و شد فرو زمين به ها كرسى با بتان و بكوفت بپاى را زمين رسيدند
 .شود فرود زمين به داشت بيم كه بگريخت

 جـرجيس  و شد مطيع گردن و سر به كه بگرفت را وى پيشانى موى گذشت جرجيس پيش از چون و
 بـه  خويشـتن  بـا  را مـردم  و كنـى  مى هالك را خويشتن چرا ملعون مخلوق اى و ناپاك جان اى«: گفت بدو

  ».است جهنم سپاهت و تو سرانجام كه دانى مى نيك و دهى مى هالكت
 آيد در آن بر شب و ظلمت و هست خورشيد زير كه را چيزها همه كه كنند مخيرم اگر«: گفت ابليس

 مـن  لذت كه كنم اختيار را ضاللت لحظه  آن افكنم ضاللت به لحظه يك حتى را آدم بنى از يكى يا گيرم بر
 پدر سجده به را فرشتگان همه خداوند كه ندانى مگر جرجيس اى .باشد مخلوق همه لذتهاى همسنگ آن از
 او سـجده  سـموات  سـاكنان  همـه  و مقرب فرشتگان همه و اسرافيل و ميكائيل و جبرئيل و داشت وا آدم تو

  ».بهترم او از من كه نكنم سجده را مخلوق اين گفتم و نكردم من اما كردند
 از پس و نرفته بتى شكم به ابليس روز آن از و كرد رها را او جرجيس بگفت سخن اين شيطان چون و

 .شود فرو زمين به مبادا نرود نيز آن

  ».كردى هالك مرا خدايان و دادى فريب مرا جرجيس اى«: گفت شاه
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 تـو  كـه  چنـان  بتـان  اگـر  كـه  بـدانى  و گيرى عبرت تا كردم قصد روى از را كار اين«: گفت جرجيس
 من از را خويش كه دارى تكيه خدايانى به چگونه. داشت توانست محفوظ من از را خويش بود خدا گويى مى
  ».داشت نتوانست محفوظ خويشم خداى وابسته و ضعيفم مخلوقى كه

 دين از و كرد عيان خويش ايمان و كرد سخن قوم با شاه زن بگفت سخنان اين جرجيس چون و: گويد
 كـه  نمانده چيزى اين جز«: گفت و شمرد بر بود آورده كه ها عبرت با را جرجيس اعمال و گرفت جدايى آنها
 خـدا  از قوم اى. شد هالك شما بتان چنانكه، شويد هالك همگى و برد فرو را شما زمين و كند دعا مرد اين

  ».مدهيد خطر به را خويش جانهاى و بترسيد
 از سال هفت من و كرد گمراه شب يك به ترا جادوگر اين زود چه اسكندره. تو بر واى«: گفت بدو شاه

  ».نيامد بر من با و بودم برحمت او
 وى فيـروزى  و حجـت  جـا  همـه  در و دهـد  مى ظفر تو بر را وى خدا چسان كه نبينى مگر«: گفت زن

  ».شود مى آشكار
 بكـار  او تـن  بـر  را آهنين هاى شانه و بياويزند بودند آويخته را جرجيس كه بردارى را وى تا بگفت شاه

 از كـه  كنـد  سـبك  مـرا  رنـج  كه بخواه خدايت از جرجيس اى«: گفت رسيد بدو شكنجه رنج چون و اندازند
 ».برنجم شكنجه

 .بخنديد بنگريست چون و» .بنگر خويش سر باالى«: گفت جرجيس

  »؟چيست از تو خنده«: گفت جرجيس
 مننـد  جـان  منتظر و دارند همراه بهشت زيور از تاجى كه بينم مى خويش سر باالى فرشته دو«: گفت

  ».برند بهشت سوى و بيارايند تاج اين به را او و آيد در كه
 كرامـت  بليـه  ايـن  بـه  مرا تو خدايا«: گفت و پرداخت دعا به جرجيس بگرفت را وى جان خدا چون و

، كنى ام آسوده دنيا بليه از اى داده وعده كه رسيده من آخر روزهاى خدايا. دهى شهيدانم فضيلت تا بخشيدى
 فرود گردنكش قوم اين بر خويش عذاب و سطوت تا نروم اينجا از و بگيرى من جان كه خواهم مى تو از خدايا
 كـه  خواهم مى تو از و دادند ام شكنجه و كردند ستم بمن كه كنى روشن ام ديده و كنى خنك مرا دل و آرى
 و بـردارى  او از بليـه  بخوانـد  مـن  بنام ترا و كند ياد مرا و شود مبتال شكنجه و ببال دعوتگرى هر من از پس

  ».كنى وى شفيع مرا و كنى اجابت و آرى رحمش
 حملـه  وى سـوى  بسـوختند  چـون  و باريد آتش قوم آن بر خداوند، برد بسر دعا اين جرجيس چون و

 عطا او به را چهارم مرگ خداى تا شد چنين و بودند خشمگين، سوزش شدت از كه بزدند شمشير با و بردند
 و بـرد  بـاال  و برداشت زمين روى از را آن خدا شد خاكستر و بسوخت بود آن در چه هر با شهر چون و. كند

 را آن كه هر كه شد مى برون عفن دودى آن زير از كه بود چنان دراز روزگارى و شد زبر و زير كه كرد وارونه
 .نبود مانند هم با و بود گون گونه هاى بيمارى و شد مى بيمار بوييد مى
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 شـاه  زن و بودند كس هزار چهار و سى و شدند كشته وى با و شدند جرجيس مؤمن كه كسان همه و
 .بود جمله آن از بيامرزاد خدايش كه

  پارسيان ملوك از سخن

 بنـى  و پارسـيان  ميـان  اردشـير  روزگـار  به تا الطوائف ملوك دوران از كه را معتبرى حوادث كه اكنون
 كـه  رويـم  مـى  باز پادشاهيشان سالهاى و پارسيان ملوك از سخن سر بر كرديم ياد بود عرب و روم و اسرائيل

 .بريم كمال به را تاريخ سياق

 و بيسـت  و پانصد قديم كتب اهل و نصارى قول به بابل سرزمين به اسكندر پادشاهى هنگام از چون و
 .گذشت سال شش و شصت و دويست مجوس قول به و سال سه

 كرد قيام پارسيان با بابك پسر شاه اردشير

 ساسـان  پسـر  بابـك  پسر كوچك ساسان پسر خير ملك پسر بابك پسر اردشير: بود چنين وى نسب و
 .كيمنش پسر كيوجى پسر بشتاسب پسر اسفنديار پسر شاه بهمن پسر ساسان پسر مهومن پسر بابك پسر

 بهمـن  پسر بزرگ ساسان پسر بهافريد پسر زرار پسر بابك پسر ساسان پسر بابك پسر اردشير بقولى و
 .بود لهراسب پسر بشتاسب پسر اسفنديار پسر

 پيكـار  بـه  اسكندر با كه بگيرد را اسفنديار پسر بهمن پسر دارا پسر دارا خون انتقام خواست مى اردشير
 او از پـيش  كـه  را خويش سلف نياكان و رسم و برد باز اهلش به را پادشاهى و بكشتند را او حاجبانش و بود

 .شود شاه يك و ساالر يك آن از شاهى و آرد پس بودند بوده الطوائف ملوك

 واليت از خير روستاى از كه طيروده نام به يافت تولد اصطخر هاى دهكده از يكى در اردشير كه گويند
 كس هشتاد با يكتنه كه بود چنان او جنگاورى و دليرى و بود جنگاور و دلير مردى ساسان جد و بود اصطخر

 آنها كه بود فارس شاهان از گروهى نژاد از وى زن و كرد مغلوبشان و بجنگيد اصطخر پيكارجويان و دليران از
 بـود  اصطخر آتشكده سرپرست ساسان. داشت كمال و جمال و بود مبهشت را نامش و گفتند مى بازرنگيان را

 موى بياورد را بابك رامبهشت چون و بود دلبسته كارى سوار و شكار به و گفتند مى آناهيد آتشكده را آن كه
 و بيـاورد  را اردشير و پرداخت مردم كار به پدر از پس رسيد كمال به چون و بود دراز وجب يك از بيش وى

 وى نام ديگرى بگفته و داشت نام جوزهر محمد بن هشام گفته به كه بود بازرنگيان از يكى با اصطخر شاهى
 او، پـدر  شد هفتساله اردشير چون و بود كرده دارابگرد اركبد را او كه نام تيرى داشت اى خواجه و بود جزهر

 وى مربـى  كـه  بسـپارد  تيرى به را اردشير كه خواست او از و بداشت وى پيش و برد جزهر نزد به بيضا به را
 خوشـدلى  بـه  كه فرستاد تيرى سوى را او و نوشت فرمانى و پذيرفت هر جز و شود اركبد وى از پس و باشد

 .كرد خويش پسرخوانده و پذيرفت

 زايچـه  از گويـان  پيش و منجمان از جمعى و آمد بر عهده از و رسيد اردشير به كار بمرد تيرى چون و
 تـر  شـايع  خبـر  پيوسـته  و ميكرد فروتنى اردشير و شود مى ها واليت پادشاه كه گفتند و دادند خبر وى خوب
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 بـدو  هـا  واليـت  پادشـاهى  خدا كه گفت و بود نشسته سرش باالى اى فرشته كه ديد خواب به شبى و شد مى
 پـيش  از دليرتـر  و نيرومندتر را خويشتن و كرد خوشدلى شد بيدار چون و. باشد كار اين آماده و داد خواهد
 آنجا كه را شاهى و دارابگرد واليت در بود محلى كه رفت چوپانان سوى كه بود اين وى كار نخستين و يافت

 .بكشت داشت نام فاسين و بود

 سـپس  بكشـت  داشت نام منوچهر و بود آنجا كه را شاهى و رفت كونس نام به ديگر محلى سوى آنگاه
 و گماشـت  خـويش  جانب از پادشاهانى جاها اين بر و بكشت را آنجا شاه دارا و رفت لروير نام به محلى سوى

 و كـرد  چنين بابك و. برد حمله بود بيضا در كه هر جز به گفت بدو و بنوشت پدر با را خويش كار و حكايت
 و كرد تضرع و نوشت نامه مجاور نواحى و جبال پادشاه پهلوى اردوان به و بگرفت وى تاج و بكشت را هر جز

 و او كـه  كـرد  اعـالم  و داد سخت پاسخى اردوان و نهد خويش پسر شاپور سر بر را هر جز تاج خواست اجازه
 .اند كرده خطا شاهان كشتن در پسرش اردشير

 كـه  نوشـت  اردشـير  بـه  و شد شاه پدر جاى به و نهاد سر بر تاج بابك پسر شاپور و نكرد اعتنا بابك و
 .آيد وى سوى

 پيكـار  تـا  رفت وى سوى و آورد فراهم سپاهى و آمد خشم به وى رفتار از شاپور و نپذيرفت اردشير اما
 .كند

 كـه  بديـد  را خـويش  بـرادران  از تعـدادى  آنجـا  در و شـد  اصطخر سوى بشنيد وى خبر اردشير چون
 مطيـع  همه و بياوردند را پادشاهى تخت و تاج و شدند فراهم برادران و بودند او از بزرگتر سال به شان بعضى

 ها مرتبت به را كسان و كرد آغاز قدرت با را خويش كار و نشست تخت بر و نهاد سر بر تاج كه شدند اردشير
 فاهر نام به را يكى و سپرد او دست به را كارها و داد اختيار و كرد وزير رحفر پسر ابرسام نام به را يكى و نهاد

 آنهـا  از كـس  بسـيار  و دارند وى كشتن سر كسانش از گروهى با برادرانش كه يافت خبر و كرد موبد موبدان
 .بكشت

 آنجـا  مـردم  از گروهـى  و بگشـود  بـا  شهر و بازگشت آنجا سوى و بشوريدند بگرد دارا مردم آن از پس
 .بكشت

 خـود  اردشـير  و كـرد  سـخت  جنگـى  او با و بود آنجا بالش نام به پادشاهى كه شد كرمان سوى آنگاه
 آنجا شاهى به داشت نام اردشير نيز او كه را خويش پسر و آورد تصرف به را شهر و بكشت را بالش و بجنگيد
 .گماشت

 بـه  اردشـير  و كردنـد  مى او پرستش و تعظيم كسان كه ابتنبود نام به بود شاهى فارس درياى كناره بر
 آنجـا  هـاى  سردابه از و بكشت را وى اطرافيان و كرد نيمه دو خويش شمشير با و بكشت را او و رفت او سوى
 .آورد بدست ها گنج
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 آيند وى اطاعت به كه نوشت وى امثال شاهان جمعى و ابرساس پادشاه مهرك به خره اردشير از آنگاه
 قصـر  و پرداخـت  آن بنيـاد  بـه  و شد گور محل سوى آنگاه بكشت را مهرك و شد آنها سوى و نپذيرفتند كه

 .بياورد اى نامه و بيامد اردوان فرستاده تا ببود همچنان و كرد بنياد را آنجا آتشكده و طربال

 خيمه در شده تربيت كرد اى كه بود چنين آن مضمون و بخواند را نامه و آورد فراهم را كسان اردشير
 و نهـى  سـر  بـر  تاج كه داد اجازه بتو كى. اى خوانده پيش را خويش مرگ و اى رفته برون خود حد از، كردان
 گـور  - مقصود كنى بنياد شهرى بيابان در كه گفت بتو كى؟ آرى باطاعت كسان و پادشاهان و بگيرى واليت

 اردشـير  رام را آن نـام  و باشـد  دراز فرسخ ده كه بسازى بيابانى در بايد دهيم بتو شهر بنيان اجازه اگر - بود
 .ببرد همراه و نهد بند كه فرستاده او سوى را اهواز شاه كه بود نوشته بدو هم و. كنى

 كرد كمك و كرد عطا من به خداى بگشودم كه ها واليت و نهادم بسر كه را تاجى نوشت بپاسخ اردشير
 و كنم دستگير را تو كه اميدوارم كنم نام اردشير رام و بسازم بايد كه شهرى اما. بكشم را شاهان و جباران تا

 .فرستم خره اردشير بĤتشكده را هايت گنجينه با را سرت

 رسيد ابرسام نامه كه نگذشت چيزى و نهاد خره اردشير در را ابرسام و كرد استخر آهنگ اردشير آنگاه
 .بكشت و گرفت اسير را آنجا شاه شاذشاپور و شد اصفهان سوى سپس. برفته مغلوب و آمده اهواز شاه كه

 طاشـان  و سار و ارگان سوى رامهرمز از و كرد اهواز نيروفرشاه پيكار آهنگ و شد باز فارس سوى آنگاه
 را شـهر  و آمـد  فـرود  دجيـل  كنار بر و نشست بر خويش ياران از جمعى با آنجا از و رفت سرق به سپس شد

 .بازگشت فارس سوى فراوان غنيمت با و كرد بنياد را االهواز سوق شهر و بگرفت

 را آنجا پادشاه و شد ميسان سوى اهواز از و كرد اهواز عزيمت كازرون و جره راه از فارس از ديگر بار و
 .كرد بنياد را نيسان كرخ و بكشت داشت نام بندو كه

 كـه  داد پاسـخ  اردوان و كند معين پيكار براى جايى كه نوشت اردوان به نامه و برگشت فارس به باز و
 .شوم روبرو تو با هرمزگان صحراى در ماه مهر آخر در

 و آورد تصرف به بود آنجا كه را اى چشمه و زد خندق و گرفت جا صحرا در و برفت او از پيش اردشير و
 شـد  پيكار ميانه در و رفت اردوان مقابله به اردشير پسر شاپور و كشيدند صف پيكار براى قوم و بيامد اردوان

 از كـس  بسـيار  و بكشـت  را او و شـد  اردوان سـوى  اردشير و شد كشته شاپور بدست اردوان دبير بنداز در و
 روز آن و كرد لگدمال را اردوان سر و شد پياده اردشير گويند. شدند گريزان باقيمانده و شد كشته وى كسان

  .دادند نام شاهنشاه را اردشير
 و ارمينيـه  و آذربايجـان  و جبـل  و بگشـود  را آنجـا  و رفت همدان سوى خويش محل از اردشير آنگاه 
 تصـرف  به آنرا و بود سواد همان كه رفت سورستان سوى موصل از سپس. كرد تصرف جنگ به نيز را موصل

 بـه « آنرا و بساخت شهرى غرب جهت در بود مداين شرق در كه طيسبون شهر روبروى دجله كنار بر و آورد
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 و پيوسـت  بـدان  را جـوبر  نهر و كوثى و درقيط نهر و رومقان و بهرسير و كرد واليتى آنرا و كرد نام »اردشير
 .گماشت آن بر عامالن

 مرو و شهر ابر آهنگ آنجا از و رفت گرگان و سيستان سوى آنجا از و رفت اصطخر سوى سواد از آنگاه
 بكشت را جمعى و بازگشت مرو سوى آنجا از و بود خراسان مجاور كه رفت خوارزم و بلخ سوى آنجا از و كرد

 فرسـتادگان  و گرفت مقر گور شهر در و رفت فارس سوى مرو از آنگاه فرستاد آناهيد آتشكده به را سرشان و
 .آمدند وى پيش اطاعت به مكران شاه و طوران شاه و كوشان شاه

 از را خويشـتن  ناچار به او و كرد محاصره را آنجا شاه سنطرق و رفت بحرين سوى گور از اردشير آنگاه
 .داد شاپور خويش پسر به تاج و بماند آنجا و رفت مداين سوى آنگاه. بداد جان ساحل و بيفكند شهر حصار

 و تعظـيم  كـه  بـود  اى ملكـه  خـره  اردشير ساحل روستاهاى از، كوجران روستاى از الر دهكده به گويد
 و بكشت را او و كرد محاصره را وى شهر اردشير و داشت فراوان سپاه و گنجينه و مال و كردند مى او پرستش

 .آورد دست به بسيار گنجينه و مال

 اردشـير  شـهر  و اردشير ريو شهر و اردشير رام: شهر جمله از كه كرد بنيان شهر هشت اردشير: گويند
 بـه  شـهر  و بـود  اهـواز  بـه  باشد االهواز سوق همان كه اردشير هرمز و بود فارس به باشد گور همان كه خره

 شهر همان كه اردشير فسا و بود سواد به باشد ميسان كرخ همان كه اردشير استاباذ و مداين غرب در اردشير
  .بود موصل به باشد حزه همان كه بوذاردشير و بود بحرين به باشد خط

 اطاعـت  بـه  و كـرد  سـخن  آنها با و نوشت بليغ هاى نامه الطوائف ملوك به ظهور هنگام اردشير: گويند
 هرگـز  و بود پيروز و روش پسنديده همچنان و كرد وصيت خويش بجانشين خويش روزگار اواخر در و خواند
. كرد بسيار آبادى و نهاد مراتب و كرد بنيان شهرها و آورد پديد واليتها، نماند وا او پرچم و نشكست وى سپاه

 .بود سال چهارده بمرد وقتى تا بكشت را اردوان كه وقتى از وى پادشاهى مدت و

 .بود ماه ده و سال چهارده وى پادشاهى مدت قولى به و

 بابا و بگيرد را آنجا پادشاهى كه آمد عراق به پارسيان سپاه با اردشير كه اند كرده روايت كلبى هشام از
 .بود اردوانيان پادشاه اردوان و بود ارمانيان پادشاه

 .بودند شام نبطيان اردوانيان و بودند سواد نبطيان ارمانيان: گويد هشام

 روز يـك ، شدند همدل اردشير پيكار بر بودند پيكار به همديگر با پادشاهى سر بر كه شاه دو اين: گويد
 بـود  اردوان نوبت كه روزى و كرد نمى پيكار اردشير بود بابا نوبت كه روزى و كرد مى پيكار آن روز يك و اين

 واگذارد اردوان با را او و بدارد دست جنگ از كه كرد صلح بابا با بديد اين اردشير چون و آمد نمى پيكار به او
 را او كـه  نگذشـت  چيـزى  و يافـت  بال فراغت اردوان جنگ براى اردشير و، واگذارد ملكش با را بابا اردشير و

 شاهان و آورد چنگ به را عراق پادشاهى اردشير و، شد وى مطيع نيز بابا و يافت تسلط وى ملك بر و بكشت
 .داشت وا خويش اراده از پيروزى به را همه و كرد مقهور را مخالفان همه و آمدند وى اطاعت به آنجا
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 و بماننـد  وى قلمـرو  در نخواستند تنوخيان از بسيارى، آورد چنگ به را عراق پادشاهى اردشير چون و
 ديگـران  و زهيـر  بـن  مالك و فهم پسران عمرو و مالك با و بودند قضاعه قبايل از كه آنها و كنند وى اطاعت

 .شدند ملحق بودند آنجا كه قضاعه قبايل به و رفتند شام سوى بودند آمده

 سـوى  شـدند  مـى  دچار معاش تنگى به يا ميĤوردند اى حادثه خويش قوم در كه عربانى كه بود چنان و
 ما فرات غرب در كه بودند تنوخيان گروهى :بودند گروه سه اينان و گرفتند مى مقر حيره به و شدند مى عراق
 در كه بودند عباديان ديگر گروه، گرفتند مى جاى پشمين و مويين هاى خيمه و سايبانها در انبار و حيره بين

 اقامـت  آنهـا  بـا  و پيوسـتند  حيـره  مـردم  به كه بودند اخالف سوم گروه و ساختند بنا آنجا در و ماندند حيره
 شـده  بنيان نصر بخت روزگار به انبار و حيره و شدند اردشير مطيع و نبودند عباديان و تنوخيان از و گرفتند

 پنجاه و پانصد انبار و رفتند انبار سوى آنجا از مردمش نصر بخت مرگ از پس كه شد سكنه بى حيره اما، بود
 و بود كرده مقر آنجا در عمرو كه گرفت آبادى حيره عدى بن عمرو روزگار به كه وقتى تا بود آباد سال چند و

 عمرو پادشاهى همه و گرفتند مقر آنجا مسلمانان و شد بنياد كوفه تا بود آباد سال چند و سى و پانصد حيره
 بـه  سـال  سه و بيست و الطوائف ملوك و اردوان روزگار به سال نه و پنجاه: بود سال هشت و يكصد عدى بن

 در مـاه  دو و سـال  هشـت  و بود بابك پسر اردشير ايام در ماه چند و سال چهارده كه، پارسيان ملوك روزگار
 .بود اردشير پسر شاپور ايام

  بابك پسر اردشير از پس پارسيان شاه از سخن

 پسـر  اردشـير  وقتـى  كـه  بود چنان و رسيد پادشاهى به شاپور پسرش، بمرد بابك پسر اردشير چون و
 سبب به اين و، كرد نابودشان و بكشت بسيار بودند آنها از الطوائف ملوك كه اشكانيان از يافت پادشاهى بابك

 پادشـاهى  بـه  روزى اگر كه بود بابك اردشير جد اسفنديار پسر بهمن پسر اردشير پسر بزرگ ساسان سوگند
 كه كرد وصيت و، داشت مقرر نيز خويش اعقاب بر را اين و نگذارد باقى را يكى خره پسر اشك نسل از رسيد

 يافـت  پادشـاهى  وى فرزنـدان  از كه كس نخستين و، نگذارند باقى را آنها از تن يك رسيدند پادشاهى به اگر
 از يكـى  گوينـد  چنانكـه  بكشت مرد و زن از را همه ساسان خويش جد وصيت سبب به كه بود بابك اردشير

 .نماند آنها

 او و پرسـيد  وى نسب از و شد وى جمال فريفته و يافت دخترى الملك دار در اردشير كه شد چنان و
 ؟زن يا اى دوشيزه كه پرسد ازو اردشير و بوده شاه زنان از يكى خادم گفت اما بود مقتول شاه دختر

  ».ام دوشيزه«: داد پاسخ دختر
، دارى بـار  سـبب  به چون و گرفت بار اردشير از كه كرد خويش خاص را او و آميخت در وى با اردشير

 را سـام  پسـر  چند هر و شد بيزار او از اردشير و است اشك نسل از كه گفت بدو دانست امان در را خويشتن
 پـدرمان  نـذر  بـه  بايـد  ما و است اشك نسل از كه شده مقر زن كه گفت بدو و بود فرتوت پيرى كه بخواست
 .بكش و ببر را او اى دانسته كه چنانست ما دل در، وى جاى چه اگر، كنيم وفا ساسان
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 سردابى در را او و دارد بار كه گفتند و بياورد قابلگان و دارد بار كه گفت زن و برد كشتن براى را او پير
  »؟كردى چه«: پرسيد شاه و بازگشت شاه پيش و زد مهر و نهاد اى حقه در و ببريد خويش مردى و نهاد

 خويش انگشتر به كه گفت و داد شاه به را حقه و، دادم جاى زمين شكم در را او كه داد پاسخ چند هر
 .سپارد خزينه به و نهد بر مهر

 و گـذارد  نـام  سـرانه  خـود  را شـاه  پسـر  نخواسـت  پير و نهاد بار تا ببود پير پيش زن و كرد چنان شاه
 .آموزد ادب و رسد بلوغ به تا كند خبردار او از را شاه كودكى هنگام به نخواست

 نـامى  و رسد مى شاهى به كه  بدانست و بشناخت وى طالع و بگرفت كودك زايچه والدت هنگام به پير
 و كـرد  شـاهپور  نـامش  و توانـد  برگزيـدن  يابـد  خبر فرزند از شاه چون و باشد نام و صفت كه نهاد او بر عام

 .خواند سپاه شابور را او عرب و يافت نام اين كه بود كس نخستين

 .بود وى نسل از كودك مادر كه بود شاهى اشه و كرد نام پور اشه را وى اند گفته ها بعضى

 شـاه  بـر  بـود  وى نـزد  به كودك كه امين پير روزى و، نياورد فرزند و برد سر به دراز روزگارى اردشير
  »؟باشد چه از شاه غم«: گفت و يافت غمين را وى و درآمد

 و ام يافتـه  خـويش  مقصـد  تـا  ام زده شمشير مغرب و مشرق به كه نباشم غمين چگونه«: گفت اردشير
  ».بميرم دنباله بى و باشم فرزند بى و شده راست من بر پدرانم پادشاهى
 گرانقـدر  و نكـو  فرزنـدى  من پيش ترا كه دهد دراز عمر و بدارد خرسند خدايت پادشاه اى«: گفت پير

  ».نمايم وا تو به آن نشان تا بخواه نهادى مهر خويش انگشتر به و سپردم تو به كه را اى حقه اينك، هست
 بـا  ديـد  آن در را پيـر  مردانگـى  و بگشـود  آنـرا  و بديد خويش انگشتر نقش و بخواست را حقه اردشير

 داده فرمان وى كشتن به را ما و بود باردار اردشير شاهان شاه از كه بيازموديم را اشك دختر چون كه اى نامه
 و بـود  فرموده شاه چنانكه سپرديم زمين شكم به را اشك دختر و نديديم روا را شاه كشت كردن نابود و بود

 سـاعت  بـه  تا شديم شايسته كشت نگهبانان و نيارد گفتن بد انديشى بد تا آورديم برائت مقام به را خويشتن
 .پيوست خويش اهل به فالن سال از فالن

 وى پوشـش  و ادب و قامت به پسر هزار يك قولى به و يكصد با را پسر كه داد فرمان بدو اردشير آنگاه
 بى پذيرفت دل به و داشت خوش را خويش پسر ميان آن از بنگريست اردشير چون و كرد چنان پير و بيارد
 .باشد رفته سخنى يا اشارتى آنكه

 در اردشـير  و كننـد  بـازى  گوى با و بگيرند چوگانها و روند ايوان مجاور صحن به همگى تا بگفت آنگاه
 اردشـير  و بشـد  كـه  شاپور بجز شوند ايوان به نكردند جرئت پسران و افتاد ايوان به گوى و بود تخت بر ايوان
 .گرفت او فرزندى نشانه بود يافته ديدار نخستين هنگام به كه دل پذيرفتن و مهر آن با را وى جرئت و اقدام

  »؟چيست تو نام«: گفت بدو اردشير آنگاه
  ».دارم نام پور شاه«: گفت پسر
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 .راند زبان بر را پور شاه كلمه اردشير و

 چنان و. كرد خويش جانشين و داد بدو تاج و كرد آشكار را وى كار داشت معلوم را وى فرزندى چون و
 و بالغـت  و دليـرى  و دانش و فضل و عقل، پدر زندگى در شود پادشاه شاپور كه پيش آن از پارسيان كه شد

 .بيازمودند را وى نيكدلى و رأفت

 فضـايل  از و خواسـتند  دراز عمر وى براى و شدند فراهم وى پيش بزرگان نهاد سر به تاج شاپور وقتى
 نكـو  هاى وعده و نيست پدر ياد از خوشتر چيزى وى نزد به كه گفت بĤنها شاپور و كردند سخن بسيار پدرش

 .داد

 تـا  نوشـت  واليتها عامالن به و دادند حاجتمندان و سپاهيان و سران به ها خزينه مال از تا بفرمود آنگاه
 به معاششان و رسيد عام و خاص و حقير و شريف و دور و نزديك به وى احسان و كرم و كنند چنين نيز آنها
 .شد

 و شـد  عيـان  وى نيـك  روش و داشـت  دقيـق  نظـارت ، رعيـت  كار و آنها كار بر و برگزيد عامالن آنگاه
 .شد برتر شاهان همه از و گرفت بلندى اش آوازه

 شـهر  مدتى و بود آنجا روم سپاه كه رفت نصيبين سوى خويش پادشاهى يازدهم سال به شاپور: گويند
 را آنجـا  كـار  و كـرد  خراسان آهنگ و شد مى آنجا بايد كه آمد خبرها خراسان سوى از آنگاه. كرد محاصره را

 .بازگشت نصيبين سوى آنگاه، داد سامان

 مال و گرفت اسير و بكشت و درآمد آنجا از شاپور كه آمد پديد شكافى و ريخت فرو شهر حصار: گويند
 .آورد دست به بود آنجا قيصر از كه بسيار

 جملـه  از: گوينـد . بگشـود  را آنجـا  شـهرهاى  از بسيارى و رفت روم ديار و شام سوى نصيبين از سپس
 كرد محاصره را روم پادشاه الريانوس انطاكيه در و بود) پادوكيه و كيلكيه( قذوقيه و قالوقيه گشود كه شهرها

 .داد مقر شاپور جندى به و ببرد بسيار گروهى با و گرفت اسيرى به و

، رومـى  و كنـد  ذراع هزار آنرا پهناى تا بگفت و داشت وا شوشتر بند ساختن به را الريانوس وى: گويند
 .بخواست شاپور از را خويش آزادى بنا از فراغت از پس و بساخت آورد روم از كه جماعتى كمك به را بند

 .بكشت را او قولى به و كرد آزادش و ببريد را بينيش و گرفت او از بسيار مال: گويند

 آنجـا  ساطرون نام به جرمقيان از يكى و بود حضر نام به شهرى فرات و دجله بين ما، تكريت مقابل در
 مـردم  خداونـدگار ، سـاطرون  بر حضر از كه بينم را مرگ« :گويد وى درباره ايادى داود ابو كه بود همو و بود

 .دادند نام ضيزن را وى عرب و» .آمده فرود آنجا

 ضـيزن : بـود  چنين وى نسب و بود عرب از كلبى هشام گفته به و بود جرمى با مردم از ضيزن: گويند
 پسـر ، الحـاف  پسر، عمران پسر، حلوان پسر سليح پسر نخع پسر عمرو پسر اجرام پسر عبيد پسر معاويه پسر

 .بود شهره مادر نام به ضيزن و داشت نام جيهله و بود حلوان بن تزيد قوم از ضيزن مادر و. قضاعه
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 مـردم  قضـاعه  قبايـل  و اجـرام  بـن  عبيد بنى از و بود جزيره سرزمين پادشاه ضيزن كلبى ابن پندار به
 .بود گسترده شام تا وى پادشاهى و بود وى با شمار بى

 سـواد  از اى گوشـه  به بود رفته خراسان سوى اردشير پسر شاپور كه هنگامى به ضيزن كه شد چنان و
 ضـيزن  و زد اردو وى قلعـه  بـر  و رفـت  وى  سوى يافت خبر ماجرا از و بيامد شاپور چون و كرد اندازى دست

 .شد حصارى

 ضـيزن  به و كرد نتوانست ويران را قلعه و داد ادامه را وى محاصره سال چهار شاپور كلبى ابن پندار به
 .بود سال دو محاصره هست اعشى شعر در چنانكه اما، نيافت دست

 زنانـه  آزار، بـود  خـويش  روزگـار  زنـان  زيباترين از و، داشت نام نضيره كه ضيزن دختر كه شد چنان و
 چنانكـه  شـاپور  و. كردنـد  مـى  بـرون  آزار هنگـام  بـه  را زنان كه بود رسم و شد فرستاده شهر بيرون و داشت
 پاداشـم  چـه : نوشـت  شاپور به دختر و آمد ميانه در عشق و بديدند را همديگر و بود روى نكو سخت اند گفته
 ؟بكشى را پدرم و كنى ويران را شهر حصار كه بنمايم راهى اگر دهى

 كبـوترى «: گفـت  دختر» .كنم خويش خاص و كنم حرم بانوى ترا و، خواهى چه هر«: داد پاسخ شاپور
 نشيند شهر ديوار بر كه كن رها و بنويس چشم كبود اى دوشيزه ماهانه خون با آنرا پاى و بگير طوقدار و سبز

 .شد نمى ويران آن با جز كه بود شهر طلسم اين و» .ريزد فرو و

 آنهـا  افتادند مست چون و، دهم مى شراب را نگهبانان من«: گفت دختر و شد آماده و كرد چنان شاپور
 قضاعه قبايل و بكشت را ضيزن و بگشود جنگ به را شهر ريخت فرو حصار چون و، آى در شهر به و بكش را

 و شـدند  نابود نيز حلوان بنى قبايل بعضى و برد توان نام كه نماند آنها از كسى و شدند نابود بودند وى با كه
  ».نماندند

 .كرد خود عروس التمر عين در و ببرد را ضيزن دختر نضيره و داد ويرانى به را شهر شاپور

 شـاپور  و. بـود  ابريشـم  از شـده  پـر  حريـر  وى بسـتر  و بناليد بستر خشونت از شب همه نضيره: گويند
. بـود  خراشـيده  آنرا و بود چسبيده وى شكم به كه ديد موردى برگ و چيست از وى آرامى بى كه بنگريست

 غـذا  چـه  از ترا پدرت«: گفت بدو شاپور و، بود نمايان آن زير از مخش كه بود نرم چندان وى پوست و: گويد
 داد غـذايت  چنين كه پدرت با«: گفت شاپور» .صافى شراب و نورس نخل شيره و مغز و كره از«: گفت» ؟داد
 اسب و بست آن دم به را زن گيسوان و نشست سركش اسبى بر يكى تا بگفت و» ؟كنى من با كه كردى چه
 .شد پاره پاره وى پيكر و بتاخت را

 منظـور  را وى خـويش  اشعار در زيد بن عدى و كردند ياد بسيار ضيزن از خويش هاى گفته در شاعران
 :است چنين آن مضمون كه دارد

  »كرد بنيان آنرا كه حضر صاحب و«
  ».بود وى خراجگزار خابور و دجله و«
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  »بياراست گچ با و بساخت مرمر از را حضر«
  »گرفت آشيان آن اوج در پرندگان و«
  »وانگذاشت را او روزگار حوادث«
  ».نماند كس او در بر و شد فنا وى ملك و«

 .گويند ديما نبطى به آنرا كه نهاد بنيان را شاپور شاد، ميسان در شاپور: گويند

 .بود شاپور روزگار به زنديق، مانى ظهور و

: پرسـيد  او از و يافت آنجا را نام بيل پيرى نهد بنيان كه رفت شاپور جندى محل به شاپور وقتى: گويند
  »؟شود بنيان شهرى اينجا كه باشد روا آيا«

 بنيـان  شـهرى  اينجـا  در كـه  باشـد  روا آموخـت  توانم نوشتن دارم كه سن اين در اگر«: گفت بدو بيل
  .»شود

 و سـپرد  آموزگـارى  بـه  را بيل و كرد رسم را شهر و »بشود، نشود پندارى كه كار دو هر«: گفت شاپور
 بتراشيد را او ريش و سر و بماند وى با معلم و آموزد كردن حساب و نوشتن را وى سال يك به كه كرد مقرر

 تعلـيم  كـه  آورد شـاپور  پـيش  را او مدتى از پس و، بكوشيد وى تعليم در و نباشد مشغول بدان خاطرش كه
 بهـا  و كـرد  واليـت  را ناحيـه  آن و سـپرد  وى بـه  را شـهر  مخـارج  ثبت و شمار شاپور و بود ماهر و بود يافته

 جنديشـاپور  كـه  همانسـت  و يافت نام نيز شاپور شهر و، باشد »انطاكيه از به« آن معنى كه ناميد زنديوشاپور
 .گويند بيل، بنا سرپرست نام به را آنجا اهواز مردم و خوانند

 .كند كار بدان تا بگفت و نهاد پيمانى و داد هرمز خويش پسر به پادشاهى رسيد در شاپور مرگ چون و

 ديگـر  بعضـى  و، بود روز پانزده و سال سى اند گفته ها بعضى: اند كرده اختالف شاپور پادشاهى مدت در
  .بود روز نوزده و ماه شش و سال يك و سى وى پادشاهى مدت اند گفته

 شد پادشاه هرمز پسرش شاپور از پس و

 و نبود او چون تدبير و رأى به اما بود اردشير چون صورت و خلقت و تن به، دادند لقب جسور را هرمز
 .نداشت مانند پايمردى و جسارت و دليرى به

 اردشير به منجمان و بكشت خره اردشير در را او اردشير كه بود شاه مهرك دختران از مادرش: گويند
 و بكشت را همه و كرد دنبال را وى باقيماندگان اردشير و شد خواهد پادشاه وى نسل از يكى كه بودند گفته
. بـرد  پناه چوپانى به و رفت باديه سوى و بود ثبات و كمال و جمال و عقل داراى و جست ميانه از هرمز مادر

 را هـايى  خيمـه  و شد تشنه و برفت بسيار مسافت شكار جستجوى به و شد برون شكار آهنگ به شاپور روزى
 و داد بـدو  آب زمـان  آن و خواسـت  آب و بودند غايب چوپانان و شد آن سوى و بديد بود آنجا هرمز مادر كه

 شـاپور  و بيامدنـد  چوپانـان  كـه  نگذشـت  چيـزى  و ديد زيبا اى چهره و انگيز شگفت اندامى و مانند بى جمالى
 و كنـد  خـويش  زن را او كـه  خواسـت  شـاپور  و خوانـد  خويش دختر را وى يكيشان و بپرسيد زن آن درباره
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 خواست و بيارايند و بپوشانند لباس و كنند پاكيزه تا بگفت و برد خويش مقر به را او شاپور و پذيرفت چوپان
 كشاكش در و كرد امتناع خواست او از خواهند زن از مرد آنچه و شد خلوت به وى با چون و آميزد در وى با
 و كـرد  حيـرت  شـاپور  شـد  دراز كار اين چون و آورد شگفت به خويش نيروى از را وى و شد چيره هرمز بر

 او بـا  شـاپور  و مانـد  امان در اردشير آسيب از كه كرد چنان و است مهرك دختر كه بگفت زن و شد كنجكاو
 سـالها  و مانـد  نهـان  همچنـان  كـارش  و بياورد را هرمز و بياميخت او با و دارد نهان را كارش كه كرد پيمان
 .شد سپرى

 و بگويـد  او بـا  چيـزى  خواست مى كه شد شاپور خانه سوى و نشست بر اردشير روزى كه شد چنان و
 بـازى  آن بـا  و داشـت  دسـت  بـه  چوگانى و بود شده بزرگ و درآمد هرمز گرفت آرام چون و آمد در ناگهانى

 در كيانيان و بديد را او هاى نشانه و كرد حيرت بديد را او اردشير چون و زد مى بانگ گوى دنبال به و كرد مى
 و. داشـتند  هـا  نشـانه ، تن خصايص ديگر و اندام درشتى و صورت خوبى از كه بودند مشخص اردشير خاندان
 حقيقت از را پدر و افتاد رو به گناه به اقرار رسم به او و پرسيد وى درباره شاپور از و خواند پيش را او اردشير

 بـه  آنهـا  از يكـى  كه مهرك نسل درباره منجمان پيشگويى«: گفت بدو و شد خرسند اردشير و، كرد آگاه كار
 از نگرانى و گرفت آرام دلش و» .بود مهرك نسل از كه اند داشته هرمز به نظر كه شد محقق ميرسد پادشاهى

 .برفت وى خاطر

 فرسـتاد  آنجا را وى و داد خراسان واليت را هرمز رسيد شاپور به پادشاهى و درگذشت اردشير چون و
 .كرد جبارى سخت و كرد سركوب را مجاور شاهان و داد نشان استقالل خويش كار در كه

 سـر  و نيايـد  بخوانـد  را هرمـز  اگر كه انداختند توهم اين به را او و آوردند خبر شاپور براى گران فتنه و
 .رسيد هرمز به خبرها اين و دارد پادشاهى

 پوششـى  در آنـرا  و ماند محفوظ كه افكند آن بر چيزى و ببريد خود دست و شد خلوت به وى: گويند
 كـه  كـرد  اعـالم  و نوشت بدو را خويش هاى شنيده و فرستاد شاپور سوى و نهاد اى حقه در و پيچيد گرانقدر

 چون و نكند پادشاهى ناقص كه بود چنان رسم كه بردارد خود از تهمت كه بريد سبب آن از را خويش دست
 اگـر  كـه  كـرد  اعـالم  و نوشت او به را خويش غمگينى و شد پاره حسرت از دلش رسيد شاپور به حقه و نامه

  .داد بدو شاهى و نگزيند او بر شاهى براى را هيچكس ببرد يكايك را خود تن اعضاى
 صـدق  و داد نكـو  پاسـخ  كه كردند دعا وى براى و آمدند در او بر بزرگان نهاد سر بر تاج وقتى: گويند 

 واليـت  و داشـت  نياكـان  روش و كـرد  مـى  عـدالت  رعيت با و داشت نكو سيرت آنها با و بدانستند وى گفتار
 .بود روز ده و سال يك پادشاهيش مدت و آورد پديد را رامهرمز

 رسيد بپادشاهى بهرام پسرش هرمز از پس

 .بود بابك پسر اردشير پسر شاپور پسر هرمز پسر او و
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 مرز بر بهرام و هرمز عامل و شاپور عامل، ربيعه بن نصر بن عدى بن عمرو مرگ پس از كه بود چنان و
 بـدء  القيس امرؤ را وى كه بود عمرو پسر، جزيره و حجاز و عراق صحراى قبايل و مضر و ربيعه قبايل و عرب
 .شد نصرانى كه بود پارسيان ملوك عمال و ربيعه بن نصر آل از پادشاه نخستين او و، گفتند مى

 ايام در ماه يك و سال سه و بيست: كرد پادشاهى سال چهارده و يكصد القيس امرؤ كلبى هشام بگفته
 بهرام ايام در روز سه و ماه سه و سال سه و شاپور پسر هرمز ايام در روز چند و سال يك و اردشير پسر شاپور
 .بهرام پسر بهرام ايام در سال هيجده و هرمز پسر

 در و داشت نكو سيرت و بودند خوشدل او پادشاهى از مردم و بود بردبار مردى هرمز پسر بهرام: گويند
 .بود پدران روش بر كسان امور تدبير و پادشاهى كار

 شـيطان  دعوتگر را او و بياموزد را وى كار بهرام و خواند مى خويش دين به را بهرام زنديق مانى: گويند
 جنديشـاپور  شـهر  دروازهـاى  از يكـى  بـر  و انباشـتند  كاه از و بكندند پوست و بكشتند را او تا بگفت و يافت

 سـه  و سـال  سه وى پادشاهى مدت و بكشت را او دين پيروان و ياران و گرفت نام مانى دروازه كه بياويختند
 .بود روز سه و ماه

 رسيد پادشاهى به بهرام پسرش بهرام از پس

 .بود اردشير پسر شاپور پسر هرمز پسر بهرام پسر بهرام او

 دعـا  پـدرانش  بـراى  چنانكه قوم بزرگان، نهاد سر به تاج چون و بود بصير پادشاهى كار در وى: گويند
 سـپاس  كنـد  كمك روزگار اگر«: گفت و داشت نكو سيرت و داد نيكو جواب و كردند دعا او براى بودند كرده
  ».باشيم خشنود قسمت به باشد اين جز اگر و بداريم اين

 و بـود  سـال  هيجـده  وى پادشـاهى  مدت اند گفته ها بعضى: اند كرده اختالف وى پادشاهى مدت درباره
 .اند گفته سال هفده آنرا بعضى

 رسيد پادشاهى به شاهنشاه به ملقب بهرام آن از پس

 پـيش  بزرگـان  نهاد سر به تاج چون و. بود اردشير پسر شاپور پسر هرمز پسر بهرام پسر بهرام پسر او و
 .داد نكو جواب و خواستند دراز عمر و شاهى بركت وى براى و آمدند فراهم وى

 .بود سال چهار پادشاهيش مدت و بود سيستان فرمانرواى شود پادشاه آنكه از پيش وى

 رسيد پادشاهى به نرسى آن از پس

 و شـدند  وى نزد به قوم بزرگان و سران نهاد سر به تاج چون و بود سوم بهرام برادر و بود بهرام پسر او
 بـه  كـه  روزى و، داشـت  نكو روش آنها با و كنند يارى كارها در را وى كه گفت و داد نكو وعده و گفتند دعا

 :گفت رسيد پادشاهى

  ».نمانيم باز داده ما به كه نعمتى بر خداى ستايش از«
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 .بود سال نه وى پادشاهى مدت و

 رسيد پادشاهى به هرمز آن از پس

 بودنـد  ترسـان  او از مردم و بود اردشير پسر شاپور پسر هرمز پسر بهرام پسر بهرام پسر نرسى پسر او و
 بوده فرمانروايى كار در وى سختى از كسان بيم كه كرد اعالم و بودند ديده سختى و خشونت وى رفتار از كه

 رعيـت  بـا  و كـرد  ماليمـت  با امور تدبير. است آورده رأفت و نرمى و كرده دگر را خويش رفتار خشونت ولى
 .بكوشيد رعيت با عدالت و واليت آبادانى و مستمندان بهبود در و بود منصف

 كـه  بدانسـتند  و پرسيدند وى زنان كار از و بود دشوار مردم براى اين و نداشت پسر بمرد هرمز چون و
 .دارد بار آنها از يكى

 .يافت تولد األكتاف ذو شاپور و داد پادشاهى بود مادر شكم در كه را كودكى هرمز كه اند گفته بعضيها

 پـنج  و سال هفت ديگر بعضى گفته به و بود ماه پنج و سال شش بعضى گفته به هرمز پادشاهى مدت
 .بود ماه

 شد متولد األكتاف ذو شاپور آن از پس

 از پادشـاهى  و بـود  اردشـير  پسـر  شـاپور  پسر هرمز پسر بهرام پسر بهرام پسر نرسى پسر هرمز پسر او
 بـه  پيـك  و نوشتند ها نامه و پراكندند آفاق در آنرا خبر و شدند خوشدل وى تولد از مردم و يافت پدر وصيت

 .دادند ادامه داشتند وى پدر ايام در كه را كارهايى دبيران و وزيران و فرستادند اطراف و آفاق

 گهـواره  در كودكى و ندارند پادشاه پارسيان كه بدانستند مجاور ممالك و شد فاش خبر تا بود چنين و
 همـه  از عربان ديار و بستند ايشان مملكت در طمع روم و ترك و. شد خواهد چه او سرانجام ندانند كه دارند

 و معيشت از چيزى كه داشتند احتياج بيشتر ديگر اقوام همه از و بود نزديكتر پارسيان قلمرو به ديگر ممالك
 و بحـرين  و القـيس  عبـد  ديـار  از آنهـا  از بسيار گروهى و بود سخت بدو معاششان وضع كه بگيرند آنها ديار

 مـال  و كشـت  و گوسـفند  و آمدنـد  فرود فارس هاى كناره و خره اردشير سواحل در و بيامدند دريا از كاظمه
 بـه  شـاهى  تاج كه نيامد پيكارشان به پارسيان از كسى و ببودند مدتى و كردند بسيار تباهى و ببردند كسان

 .شد بزرگ شاپور تا نبود بدلها وى مهابت و بودند داده كودكى

 و بـود  طيسـبون  شـاهى  قصـر  در شـبى  كـه  بـود  آن وى نكـوى  فهـم  و تـدبير  نشان نخستين: گويند
  »؟است خبر چه«: گفت و شد بيدار خواب از كسان غوغاى از سحرگاهان
 پـل  تـا  بفرمـود » .انـد  كـرده  ازدحام دجله پل بر كه است روندگان و آيندگان از ضجه اين«: گفتند بدو

 از مـردم  و نكننـد  ازدحام مردم و باشد روندگان گذرگاه ديگرى و باشد آيندگان گذرگاه يكى تا بسازند ديگر
 .بستند كار را وى فرمان و بدانست را اين خردسالى با كه شدند خرسند وى هوشيارى

 از مردم و بساختند بود كه پلى نزديك به ديگر پلى كند غروب روز آن خورشيد كه پيش آن از: گويند
 .شدند آسوده پل بر گذر خطر
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 و دبيـران  و. كـرد  مـى  دراز مدتى به ديگرى كه كرد مى رشد چندان روز يك به كودك كه بود چنان و
 در كـه  بـود  مرزها سپاهيان كار كردند عرضه او بر كه چيزها جمله از و كردند مى عرضه او بر را كارها وزيران
 او امـا . نمودند وا بزرگ شاپور بر را كار و اند گرفته سستى بيشترشان كه بود آمده خبر و بودند دشمن مقابل
 اقامـت  كـه  بنويسـند  سـپاهيان  ايـن  به تا بگفت و است آسان آن تدبير كه نگيريد بزرگ چندان را اين گفت

 خواهـد  كـه  هـر ، اند مانده دور خويش ياران و دوستان از مدت بسيار و شده دراز هستند كه آنجاها در ايشان
 و شناسـند  او پاى به را اين بماند خويش جاى در خواهد كه هر و. دارد اجازه و بشود، شود خود كسان پيش
 .نشوند دور خويش ديار از و باشند خويش كسان پيش حاجت وقت به تا برگزينند را رفتن كه آنها

 داشـت  دراز تجربـه  سپاه كار تدبير در اگر«: گفتند و پسنديدند آنرا بشنيدند سخن اين وزيران چون و
  ».نبود بيشتر اين از وى منطق درستى و راى اصابت

 شدند زبون دشمنان و گرفت استوارى يارانش كار و رسيد مرزها و واليتها به پياپى وى فرمانهاى آنگاه
 يـاران  و سـپاه  سران و نشيند اسب بر و گيرد بر سالح توانست و شد محكم استخوانش و شد ساله شانزده تا

 داده آنهـا  و او به پدرانش وسيله به خداوند كه را نعمتها و ايستاد سخن به آنها ميان و آورد فراهم را خويش
 از دفـاع  بـراى  كـه  گفـت  و آورد سخن بود افتاده كارها در وى كودكى روزگار به كه ها خلل از و كرد ياد بود

 خـود  بـا  جنگى مرد هزار و رود دشمنان بعضى سوى پيكار براى دارد قصد و كند مى كار به آغاز ملك حريم
 .برد مى

 سـاالران  و بماند خويش مقر در كه خواستند او از و داشتند سپاس و كردند دعا و خاستند پاى به قوم
 و بـردارد  همراه بيشتر سپاه كه خواستند. نپذيرفت اما كنند بس وى از رفتن زحمت تا بفرستد را سپاهيان و

 .نپذيرفت

 بـا  كـه  عربـانى  از و كنند كار وى فرمان به تا بگفت و برگزيد سپاه نخبگان و دليران از كس هزار آنگاه
 كه را عربانى و افتاد راه به آنها با و. نبندند دل غنيمت تحصيل به و نگذارند باقى را كسى شوند مى روبرو آنها
 .شدند فرارى باقيمانده و گرفت فراوان اسير و بكشت كس بسيار و كرد غافلگير بودند آمده پارسيان قلمرو به

 فديـه  و بكشـت  مـردم  و تاخـت  بحـرين  ديار به و رسيد خط به و گذشت دريا از خويش ياران با آنگاه
 .نپرداخت غنيمت به و نگرفت

 بـه  و بودنـد  آنجـا  القـيس  عبد و وائل بن بكر و تميم عربان از جمعى كه رسيد هجر به تا برفت سپس
 و كوه غار در كه ندانستند فراريان و شد روان باران سيل چون كه بريخت خون چندان و پرداخت آنها كشتار
 .بود نخواهند امان در او از دريا جزيره

 پناهنـده  ريگـزار  بـه  و بگريختند كه آنها جز، كرد نابود را آنجا مردم و شد القيس عبد ديار سوى آنگاه
 كـور  آنـرا  گذشت عرب آبهاى از يك هر به و كرد سخت  كشتارى نيز آنجا و شد يمامه سوى آنجا از و. شدند
 .كرد پر آنرا گذشت چاهى هر به و كرد
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 ديـار  سوى آن از پس گرفت اسير و بكشت يافت آنجا، عربان از را كه هر و رفت مدينه نزديك تا آنگاه
 بكشت بديد را عربان از كس هر و بود روم قلمرو و پارسيان مملكت ميان شام سرزمين به كه شد تغلب و بكر

 .كرد كور را آبهايشان و كرد اسير و

 عبـد  بنـى  و داد مقـر  خـط  در و گويند هيج را آنجا كه بحرين دارين در را تغلب بنى از جمعى ،شاپور
 و. گرفتنـد  نـام  بكرابـان  كه برد كرمان به را وايل بن بكر بنى و نشاند هجر در را تميم قبايل بعضى و القيس

 كه كرد شاپور بزرگ آنرا نام و بساختند شهرى سواد سرزمين به تا بگفت و برد اهواز رميله به را حنظله بنى
 و وى بالد و شاپور يعنى، بود شاپور ايرانخره يكى كه بساخت شهر دو نيز اهواز سرزمين به و باشد انبار همان

 بـود  آن در پيمبر دانيال تابوت كه دزى پهلوى در را شهر اين و بود شوش ديگرى و دارد نام كرخ سريانى به
 .كرد بنياد

 آنرا عربان و داد جا شاپور ايرانخره شهر به و گرفت بسيار اسير و برد حمله روم سرزمين به شاپور هم و
 كرد واليتى آنرا و ناميد شاپور خنى آنرا و بساختند شهرى جرمى دربار تا بفرمود و. ناميدند شوش تخفيف به
 .كرد واليتى آنرا و ناميد نشابور و بساخت شهرى نيز خراسان سرزمين به و

 از كـس  نخسـتين  و كـرد  بنيان را قسطنطنيه كه بود همو و شد صلح به روم شاه قسطنطين با شاپور
 .شد نصرانى كه بود روم شاهان

 بمردند پسرش سه چون و كرد تقسيم خويش پسر سه ميان را ملك رسيد در قسطنطين مرگ چون و
 از پـيش  كـه  بـود  روم ديـن  بـه  وى برداشـتند  شاهى به لليانوس نام به را قسطنطين خاندان از يكى روميان

 چون و، بود كرده مى نصرانيت اظهار و بود داشته نهان را اين رسد شاهى به آنكه از پيش و بود بوده نصرانيت
 آنرا تا بگفت و آورد پس بود داشته رواج پيش از چنانكه آنرا و كرد آشكار رومى دين، رسيد  روم پادشاهى به

 .بكشند را نصارى احبار و اسقفان و كنند ويران را كليساها و دارند زنده

 و شـاپور  بـا  تـا  آورد فـراهم  عربان از و بودند وى مملكت در كه خزرانى از و روميان از سپاهى او هم و
 مناسـب  بـود  كـرده  عـرب  مردم از شاپور كه كشتارى انتقام براى را فرصت عربان و كند پيكار پارسيان سپاه

 بـه  خويش بطريقان از يكى با را آنها كه پيوستند لليانوس سپاه به آنها از كس هزار هفتاد و يكصد و شمردند
 .فرستاد سپاه مقدمه بر يوسانوس نام

 داشـت  همـراه  كـه  خزر و عرب و روم سپاه كثرت از شاپور كه رسيد پارسيان ديار به تا بيامد لليانوس
 خبرگيران گفتار و آرند خبر پيكارجوييشان حالت و شمار از تا فرستاد گيران خبر و شد بيمناك و يافت خبر

 را روميان سپاه تا برفت خويش معتمدان از گروهى با ناشناس شاپور و شد مختلف وى سپاه و لليانوس درباره
 اردوگـاه  بـه  خـويش  همراهـان  از را كسانى رسيد لليانوس دار طليعه يوسانوس اردوگاه نزديك چون و بنگرد

 پـيش  و بگرفتنـد  را همـه  و يافتنـد  خبر آنها كار از روميان و بيارند وى براى و بگيرند درست خبر تا فرستاد
 كه يكيشان مگر، اند داشته منظور چه وى اردوگاه سوى رفتن از كه نگفتند آنها از هيچيك و بردند يوسانوس



 155    جلد دوم

 

 تسـليم  آنها به را شاپور تا بفرستند وى با سپاهى گفت و بنمود را شاپور جاى و بگفت بود كه چنان را قضيه
 خبـردار  مـاجرا  از و فرسـتاد  شاپور پيش را خويش خاصان از يكى بشنيد سخنان اين چون يوسانوس و .كند
 .بازگشت خويش اردوگاه سوى بود كه آنجا از وى و كرد

 بـه  آنهـا  و داد اجـازه  و كننـد  پيكار شاپور با كه خواستند اجازه او از بودند لليانوس سپاه در كه عربان
 خـويش  سـپاه  بقيـه  بـا  شـاپور  و. بكشتند آنها از كس بسيار و كردند پراكنده را او جمع و بردند حمله شاپور

 بـه  بـود  آنجـا  كـه  وى خزينه و مال و آورد تصرف به بود شاپور مقر كه را طيسبون شهر لليانوس و بگريخت
 .افتاد لليانوس دست

 وى همـراه  عربـان  و لليانوس از كه داد خبر و نوشت نامه بودند آفاق در كه خويش سپاهيان به شاپور
 سـپاه  سـوى  هـر  از كـه  نگذشـت  چيزى و بيايند خويش سپاهيان با كه داد فرمان سپاه سران به و ديده چه

 خـويش  سـپاه  با لليانوس و گرفت پس او از را طيسبون شهر و كرد پيكار لليانوس با و برفت و آمد وى سوى
 كـه  روز يـك  و. بـود  آمـد  و برفـت  شاپور و وى ميان، فرستادگان و آمد فرود آن اطراف و اردشير به شهر به

 بـه  حادثـه  از وى سـپاهيان  و بمـرد  و رسيد وى قلب به ناشناس تيرى بود نشسته خويش جاى در لليانوس
 از و نبـود  سـاالر  و شـاه  كـه  شـد  شورى به كار و شدند نوميد پارسيان ديار در پيشروى از و افتادند وحشت

 يوسانوس و كردند اصرار و نپذيرفت او و بردارند شاهى به را او و شود شاهى دار عهده كه خواستند يوسانوس
 وى دين بر نيز آنها كه گفتند روميان و شود نمى دارند ديگر دين كه كسانى شاه و دارد نصرانى دين كه گفت
 شـاهى  بـه  را او و شـد  آهنـگ  هـم  خواستشان با يوسانوس و اند داشته مى نهان آنرا لليانوس بيم از و اند بوده

 .كردند آشكار نصرانيت و برداشتند

 مغلوب را شما خدا گفت و فرستاد روم سپاه سران پيش كس يافت خبر لليانوس مرگ از شاپور چون و
 كـه  داريـم  اميد و بوديد كرده تجاوز ما ديار به و بوديد آورده ستم ما به كه داد تسلط شما به را ما و كرد ما

 را وى ايـد  برداشـته  سـاالرى  بـه  را كسى اگر، نيفتد حاجت شما پيكار به را ما و شويد تلف گرسنگى از اينجا
 .فرستيد ما سوى

 رأى بـه  او و نبود آهنگ هم وى رأى با سپاه سران از هيچكس اما شود شاپور پيش خواست يوسانوس
 وى آمـدن  از شـاپور  و داشـت  سر به تاج و آمد شاپور سوى سپاه بزرگان از كس هشتاد با و كرد كار خويش

 در بـود  كـرده  كـه  كارى از سپاسدارى به را وى شاپور و كردند حرمت را همديگر و كرد پيشواز و يافت خبر
 .كرد تنعم و خورد غذا وى با روز آن و كشيد آغوش

 به را كسى يوسانوس جز اگر كه گفت و فرستاد روم سپاه سران و سرداران پيش كس شاپور آن از پس
 كوشـش  از و ميرهاند وى سطوت از را آنها يوسانوس  پادشاهى و شوند هالك پارسيان ديار در بردارند شاهى

 .گرفت قوت يوسانوس كار وى
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 بـه  كـه  نخـل  و درخت و اند كشته كس بسيار و اند آورده هجوم ما ديار به روميان كه گفت شاپور آنگاه
 به يا و بدهيد را تباهى و ويرانى اين بهاى بايد، اند داده ويرانى به را آنجا آبادانى و اند بريده بوده سواد سرزمين

 تسـلط  آن بر روميان و بوده پارسيان ديار از واليت اين كه دهيد ما تصرف به آنرا واليت و نصيبين آن عوض
 .اند يافته

 و دادنـد  بـدو  را نصيبين و كردند آهنگى هم بود خواسته شاپور كه آنچه با وى سپاه سران و يوسانوس
 روم مملكـت  شهرهاى سوى و شدند بيمناك داشت ديگر دين كه پادشاهى تسلط از و يافتند خبر آنجا مردم

 بـه  را ديگـر  واليتهـاى  و اصـبهان  و اصـطخر  مردم از خاندان هزار دوازده و يافت خبر شاپور و كردند كوچك
 .داد مقر آنجا و برد نصيبين

 .بمرد سپس و كرد پادشاهى آنجا مدتى و رفت روم سوى سپاه با يوسانوس

 نـام  األكتاف ذو را وى سبب همين به آورد در را عرب سران شانه و كرد بسيار كشتار عربان از شاپور و
  .)است شانه معنى به عرب زبان در كه است كتف جمع اكتاف كه( دادند

 پارسيان قلمرو حدود از و بكشت عربان از كس بسيار كه پس آن از شاپور كه اند گفته خبر اهل بعضى
 به كه دارد آن سر گفت خويش ياران به و رفت روم حدود به و شد شام سوى راند برونشان يمامه و بحرين و

 و بگشت آنجا مدتى و آمد در روم به و، بداند سپاهشان شمار و شهرها اخبار و بجويد اسرارشان و آيد در روم
 درزى شـاپور  و شـوند  حاضـر  وى سـفره  بـر  تـا  گفتـه  كسـان  همـه  بـه  و داده اى وليمه قيصر كه يافت خبر

 و بشـناختند  را او و. بدانـد  را او سـفره  وضـع  و بينـد  بـه  را قيصر تا يافت حضور جمع در و برفت خواهندگان
 و شـد  روان پارسـيان  ديار سوى خويش سپاه با آنگاه، كردند گاوى پوست در را وى تا گفت قيصر و بگرفتند

  همين به را شاپور

 شـهر  بـه  تا ببريد درخت و نخل و كرد ويران ها دهكده و شهرها و بكشت كس بسيار و برد همراه حال
 .كرد ويران را شهر از قسمتى و كرد نصب منجنيقها و شدند حصارى آنجا مردم و رسيد جنديشاپور

 از تا گفت آنها به و بودند وى نزديك اهواز اسيران از جمعى و ماندند غافل شاپور رومى نگهبانان شبى
 و درآمد آن از و شد نرم پوست و بريختند و بريزند خشكيده پوست آن بر بود آنجا كه زيتون روغن مشكهاى

 .بگفت نگهبانان با خويش نام و رسيد شهر دروازه به تا برفت

 و برداشـتند  تسـبيح  و سـپاس  بانـگ  و شدند خوشدل بسيار وى حضور از مردم درآمد شهر به چون و
 بـر  سـحرگاه  و كـرد  آمـاده  و آورد فـراهم  را شـهر  مردم شاپور و. شدند بيدار شهر مردم بانگ از قيصر ياران

 .گرفت غنيمت به را وى زنان و اموال و كرد اسير را قيصر و بكشت را آنها و تاخت روميان

 از گفت قولى به و گرفت كار به بود آورده كه ها ويرانى كردن آباد براى و نهاد آهنين بند را قيصر آنگاه
 زيتون بود بريده كه ها درخت و نخل جاى به و كند مرمت آنرا ويرانيهاى تا آرد مداين به خاك روم سرزمين

  ».است چنين تو تجاوز سزاى«: گفت و فرستاد روم سوى و نشاند خر بر و ببريد را وى پاشنه آنگاه، بكارد
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 آنجـا  مـردم  از كس بسيار و رفت روم پيكار به آنگاه و بماند خويش مملكت در مدتى شاپور آن از پس
 جا آن در را اسيران و ناميد شاپور ايرانشهر و كرد بنياد شهرى شوش ناحيه در و گرفت فراوان اسير و بكشت

 در را ايـل  و بـن  بكـر  و القيس عبد و تغلب قبايل بعضى و پرداخت عربان كار دادن سامان به آن از پس. داد
 از طبيبى و كرد بنياد سيستان و سند در ديگر شهرهاى با را نيشابور شهر و داد سكونت اهواز و توج و كرمان

 اهـل  سبب همين به، شدند وى طب ارث و شوش مردم بمرد او چون و داد مقر شوش كرخ در و بياورد هند
 .واقفترند طب رموز از عجمان همه از ناحيه آن

 .بود سال دو و هفتاد شاپور پادشاهى مدت و كرد جانشين را خويش برادر اردشير شاپور

 امـرؤ  بـن  عمرو وى پسر شاپور و بمرد بيعه مضرور ناحيه بر وى عامل بدء القيس امرؤ شاپور روزگار به
 ايـام  بعضـى  و هرمـز  پسر اردشير برادرش دوران همه و شاپور ايام باقيمانده كه گماشت او جاى به را القيس
 .بود سال سى عربان شاهى و وى عاملى دوران همه كلبى ابن گفته به و ببود خويش كار در شاپور

  :رسيد شاهى به اردشير األكتاف ذو شاپور از پس

 .بود بابك اردشير پسر شاپور پسر هرمز، پسر بهرام پسر، بهرام پسر نرسى پسر هرمز پسر او و

 شـاپور  و كردنـد  فيـروزى  دعـاى  او بـراى  بيامدند چون و داد بار را قوم بزرگان نهاد سر به تاج چون و
 .بپسنديد خويش برادر از را آنها سپاسدارى و داد نكو جواب و داشتند سپاس را برادرش

 .بكشت آنها از كس بسيار و پرداخت سران و بزرگان به گرفت استقرار وى پادشاهى چون و

 .برداشتند را او مردم پادشاهى سال چهار پس از و

 رسيد پادشاهى به شاپور پسر شاپور آن از پس

 باز بدو پدر پادشاهى كه كردند  خوشدلى مردم و، بود نرسى پسر هرمز پسر األكتاف ذو شاپور پسر وى
. گيرنـد  نكو روش و كنند مدارا رعيت با كه نوشت خويش عمال به ها نامه و، پذيرفت نيكو را آنها و بود گشته

 بـه  رعيـت  بـا  و خواند آنها براى بليغ اى خطابه و داد فرمان چنين نيز خويش اطرافيان و دبيران و وزيران به
 .كرد وى اطاعت اردشير مخلوعش عموى و بود دانسته را اطاعتشان و دوستى كه بود رأفت و عدالت

 مـدت  و) بمـرد  و( آمـد  فـرود  او بـر  خيمه و ببريدند را وى خيمه طنابهاى، خاندانها سران و بزرگان و
 .بود سال پنج پادشاهيش

 رسيد پادشاهى به بهرام برادرش او از پس

 خويش زندگى ايام در شاپور پدرش كه روز آن از. داشت كرمانشاه لقب و بود األكتاف ذو شاپور پسر او
 و پرهيزكـارى  بـه  و كـرد  ترغيـب  اطاعـت  بـه  و نوشـت  نامـه  سپاه سران به وى، بود داده بدو كرمان واليت

 مدت داشت پسنديده روش و نكو تدبير رعيت كار در. كرد بنياد شهرى كرمان در. داد فرمان شاه خيرخواهى
 .بكشت را او و بينداخت تيرى يكيشان و بشوريدند وى بر جنگاوران از جمعى. بود سال يازده پادشاهيش
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 شد پادشاه بدكار يزدگرد او از پس

 پارسـى  شناسـان  نسـب  بعضى گفته به و بود األكتاف ذو شاپور پسر، كرمانشاه به ملقب بهرام پسر وى
 سـخن  ايـن  كـه  اسـت  كسـانى  جمله از كلبى  هشام. نبود وى پسر و بود كرمانشاه بهرام برادر بدكار يزدگرد

 .اند آورده نسب اين و اند گفته

 كه بود آن وى عيب بزرگتر و داشت فراوان عيوب و بود سنگدل و خشن مردى يزدگرد گويند چنانكه
 و بـرد  مـى  كـار  بـه  نبايد كه آنجا بود يافته مهارت آن در و بود آموخته كه را دانش اقسام و ادب و هوشيارى

 بـه  و كـرد  مى صرف مكارى و گرى فتنه به را خويش بصيرت همه و بود متمايل آور زيان چيزهاى به پيوسته
 اينكـه  همـه  از بـدتر  .نداشـت  اعتنا كسان ادب و علم به و بود خويش رفتار اينگونه فريفته و بود دلبسته شر

 .بود عظيم وى ديده به ناچيز لغزش و نمود مى بزرگ بسيار وى نظر از اندك خطاى و بود تندخوى و خشن

 بد همه به. كند شفاعت وى پيش كسى درباره نداشت جرأت بود مقرب يزدگرد بنزد چند هر هيچكس
 اى فرومايـه  اگر. داد نمى پاداش پايمردى به را هيچكس و دانست نمى امين چيزى به را هيچكس و بود گمان

 گفتگو اين براى«: پرسيد مى گفت مى وى با سخنى ديگرى براى كسى اگر و شمرد مى نيك آنرا، آورد مى بر را
 و نيارسـت  كـردن  سـخن  وى بـا  ديگر ملوك فرستادگان جز به كس و» ؟چيست تو دستمزد و اى گرفته چه

 ضـدش  بـر  و بود مانده سالمت به وى آزار و سطوت از سابق معمول رسوم و نيك سنتهاى به توسل با رعيت
 .كرد مى همدلى و هماهنگى

 ميسـر  آن ماننـد  سال سيصد به كه دهد عقوبت چندان را وى كند خطايى كه هر كه بود آن وى رأى
 .نشود

 از يكـى  كـه  يافـت  مـى  خبـر  اگر. نبود متصور آن از بدتر كه بود سخت چنان و نبود اندك وى عقوبت
 .داشت مى بر كار از را وى، دارد استوار دوستى خويش همكاران از يكى با وى خاصان

 را او و بـود  كسـان  سـرآمد  فضـل  و ادب در و بـود  روزگار خردمند كه داد وزارت را نرسى كار آغاز در
 و واگـذارد  خـويش  بـد  خوى كه داشت اميد رعيت و دادند لقب بنده هزار و گفتند مى مهرنرسه و مهرنرسى

 را ضعيفان و كرد بسيار اهانت را سران و بزرگان يافت استقرار وى پادشاهى  چون و. آرد صالح به را او نرسى
 .نداشت ياد به رعيت كه بود سختى چنان و ريخت بسيار خون و بيازرد

 به شكايت وى ستم از و شدند فراهم شود مى فزونتر پيوسته وى جور كه ديدند بزرگان و سران چون و
 .دهد رهاييشان او از زودتر كه بگريستند و بناليدند و بردند خدا

 بـود  نديـده  كـس  آن خوبى و كمال به كه لخت اسبى و بود قصر در روزى و بود گرگان به وى: گويند
 و دادنـد  خبـر  يزدگـرد  بـه  و بودند نديده چيزى چنان كه كردند شگفتى آن از مردم و بايستاد در بر و بيامد
 بـه  او و اسـت  سـركش  اسب كه گفتند بدو و نيارست كار اين كس و كنند لگام و نهند زين را اسب تا بگفت
 تنـگ  و كـرد  زيـن  و انـداخت  آن پشـت  بر نمدى و زد لگام خويش دست به و بود آنجا اسب كه رفت جايى



 159    جلد دوم

 

 لگـدى  و كـرد  بـدو  پشت اسب دهد جاى را زين دنباله كه برداشت را دم چون و نخورد تكان اسب و بكشيد
 .نديد را اسب كسى ديگر و بمرد جا در كه زد او قلب روى

 گفتند و يافتند رهايى رعيت و ندانست سبب هيچكس و نرسيد بدان كس و برفت شتابان اسب گويند
 .بود خدا رأفت و صنع از اين

 ديگـر  قـولى  بـه  و بود روز شانزده و ماه پنج و سال دو و بيست بعضى گفته به يزدگرد پادشاهى مدت
 .بود روز هيجده و ماه پنج و سال يازده

 .داد قالم بن اوس به را وى عمل شاپور، هشام گفته به، بمرد القيس امرؤ بن عمرو چون و

 و بشـوريد  او بـر  لخـم  بـن  عتيـك  بن جحجبا و بود عمليق بن عمرو بنى از و بود عماليق از وى: گويد
 األكتـاف  ذو شـاپور  پسـر  بهرام دوران به مرگش و بود سال پنج اوس فرمانروايى مدت همه و بريخت خونش

 .بود

 يزدگرد روزگار به و ببود  سال پنج و بيست و شد وى عمل دار عهده عمرو بن القيس امرؤ وى از پس و
 دختـر  شقيقه نعمان مادر و، داد عاملى را عمرو بن القيس امرؤ بن نعمان وى پسر يزدگرد و درگذشت بدكار

 .بود شيبان بن ذهل بن ربيعه ابى

 يزدگـرد  كـه  بـود  ساخته رو آن از را خورنق و بود خورنق صاحب و بود حليمه جنگ چابكسوار نعمان
 درد از دور و پاك و خوش محلى تا بگفت و ماند نمى پسر را األكتاف ذو شاپور پسر كرمانشاه بهرام پسر بدكار

 خورنـق  تـا  بگفـت  و داد نعمـان  بـه  را خويش پسر گور بهرام و نمودند بدو را حيره برون و بجويند بيمارى و
 .برد عرب هاى باديه سوى را وى و دهد منزل آن در را گور بهرام و بسازد

 آن كمـال  و نيكـى  از يافـت  فراغـت  آن بنـاى  از چون و بود نام سنمار مردى بساخت را خورنق آنكه و
 بنـايى  كنيـد  مـى  مـن  بـا  شايسـته  رفتـارى  و دهيـد  مـى  مرا مزد كه دانستم مى اگر«: گفت و كردند شگفتى

  ».بگردد خورشيد با كه ساختم مى
  »؟نساختى و بسازى اين از بهتر توانستى مى«: گفت نعمان
 .انداختند زير به خورنق فراز از را وى تا بگفت آنگاه

 :گويد باب اين در قينى طمحان ابو

  ».عزى و الت به و سوگند بخدا«
  ».دادند او به سنمار پاداش كه«
 :گويد سعد بن سليط و

  »پيرى قبال در غيالن ابو پسران«
  »وى رفتارى نيك و«
  »دادند او به سنمار پاداش«
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 :گويد نهشلى اياس بن يزيد و

  »را كار بد رفتار خداى«
 »دهد كامل و دهد سنمار پاداش«

 بـه  اسـبهايى  وى كـه  بـود  چنـان  قصه و. دارد باب اين در شعرى نيز كلبى القيس امرؤ بن العزى عبد
 شد وى صحبت و العزى عبد فريفته و بپسنديد را اسبان و رفت او پيش و كرد هديه غسانى ماريه بن حارث

 را او مـارى  و بـود  رضـاع  به كلب قبيله از ود عبد بنى تيره از عوف بن حميم بنى در كه بود پسرى را شاه و
  ».آر من پيش را قوم اين«: گفت العزى عبد به و اند كشته را او كه پنداشت شاه و بود گزيده

  ».ندارم برترى آنها بر عمل و نسب به من و اند آزاده مردمى اينان«: گفت العزى عبد
  »كنم چنان و چنين يا و بيارشان يا«: گفت حارث

 و شراحيل خويش پسر دو و »شد آن حايل تو عقوبت كه داشتم اميدها تو عطاى از«: گفت العزى عبد
 :مضمون اين به نوشت خويش قوم به شعرى آنها با و بخواست را الحارث عبد

  »داد سنمار پاداش مرا«
  »دهد بد سزاى را او خدا و«
  »نبود گناهى را سمنار و«
  »برآورد بنيان سال بيست آنكه جز«
  »برد كار به مالط و آجر و«
  »رفت باال بنا چون و«
  »شد سربلند كوهى مانند و«
  »دارد عطاها كه پنداشت سمنار و« 
  »است يافته تقرب و دوستى و«
  »بيندازيد برج باالى از را ناكس اين: گفت«
  »بود عجيبتر عجايب همه از اين حقا و«
 »نبود گناهى جفنه آل نزد به نيز مرا«

  »كرد ياد سوگند كلب ضد بر او و«
  »تاخت خواهد ديارشان به سپاه با كه«
  »درگذر خويش عجوالنه گفته از مباد گزندت«
  »جفنه پسر روى پيش كه«
  »بگردانند قوم از ستم كه مردانند«
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 و اسـير  و آورد پديـد  فـراوان  هـاى  بليـه  آنجـا  مردم براى و رفت شام پيكار به بارها نعمان: گويد هشام
 شـاه  و رفـت  مـى  دشمنان تعاقب به همه از بيشتر و بود سختگيرتر دشمن با شاهان همه از و گرفت غنيمت
 گفتند شهبا را ديگرى و بودند تنوخ مردم از و گفتند سر دو را يكى كه بود كرده وى همراه گروه دو پارسيان

 عـرب  قبايـل  به و شام به آن كمك به نعمان و گفتند نيز قبيله دو را گروه دو اين و بودند فارس مردم از كه
 .برد مى حمله نبودند نزديك وى با كه

 در نهـر  و بـاغ  و نخـل  و بسـتانها  با را نجف آنجا از و بود نشسته مجلسى به نعمان بهار روز يك: گويد
 شـد  نهرها صفاى و زيبايى فريفته و بديد بود نجف دل در و مشرق جانب در كه را فرات و بديد مغرب جانب

  »؟اى ديده منظرى چنين هرگز« :گفت خويش نديم و وزير به و
  ».بودى پاينده اگر«: گفت
  »؟چيست پاينده«: گفت
  ».خداست نزد به آخرت در آنچه«: داد پاسخ
  »؟يافت توان چه به آنرا«: گفت
  ».هست وى نزد به آنچه طلب و خدا عبادت و دنيا ترك به«: داد پاسخ
 و ندانسـت  كـس  و بگريخـت  پنهـانى  و پوشـيد  خرقـه  و كشـيد  دسـت  پادشاهى از نعمان شب همان
 بجستند را او شد دراز انتظار چون و. نبود بار ديگر روزهاى چون و آمدند وى در به خبر بى مردم صبحگاهان

  :گويد باب اين در عبادى زيد بن عدى و نيافتند و
  »بينديش خورنق خداوند درباره« 
  »بود نشسته باال روزى كه«
  »بصيرتهاست را هدايت و«
  »بسيار ملك و خويش حال از و«
  »سدير قصر و نمايان درياى و«
  »بود خوشدل«
  »:گفت و بلرزيد دلش و«
  ».نباشد خوش رود مرگ سوى كه زندگانى«
  »،گروه و ملك و فيروزى از پس كه«
  »شوند فرو گور در«
  »باشند خشك برگهاى چون و«
  »شود دبور و صبا بازيچه كه«

 .بود سال نه و بيست بگشت جهان در و گرفت گوشه وقتى تا نعمان پادشاهى
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 ولـى . بـود  يزدگرد پسر گور بهرام ايام در سال چهار و، بود يزدگرد ايام در سال پانزده: گويد كلبى ابن
 .گفتيم ما كه گويند چنان پارسيان اخبار مطلعان

 شد پادشاه گور بهرام پسرش يزدگرد از پس

 .بود األكتاف ذو شاپور پسر، كرمانشاه بهرام پسر، خشن يزدگرد پسر وى

 هنگـام  به يزدگرد پدرش و بود آمده بر روز از ساعت هفت، ماه فروردين روز هرمزد به وى تولد: گويند
 .بگويند را وى سرنوشت و كنند معين را وى زايچه تا بگفت و خواست را دربار منجمان وى تولد

 بـه  پـدر  پادشاهى خداى كه گفتند يزدگرد به و بديدند نجوم طالع و بگرفتند خورشيد درجه منجمان
 بيند تربيت خويش ديار بيرون كه آنست بهتر و نباشند ساكن پارسيان كه باشد جايى وى رضاع و دهد بهرام

 واگذارد بودند وى دربار به كه پارسيانى غير يا روميان يا عربان به را وى تربيت و رضاع كه انديشيد يزدگرد و
 بهـرام  سرپرسـت  را او و خواسـت  را منذر بن نعمان و برگزيد وى پرستارى و تربيت براى را عربان سرانجام و

: يعنـى  گفتنـد  »يزدجرد ابزود رام«: را يكى كه داد او به واال مرتبه دو و كرد عرب شاه و داشت گرامى و كرد
 .برگزيده بهترين: يعنى گفتند »مهشت« را ديگرى و. بيفزود يزدجرد خرسندى

 ديـار  بـه  را بهرام تا داد فرمان و. دهند خلعت و حله وى مرتبت استحقاق و منزلت اندازه به تا بگفت و
 .برد عرب

 از شـده  تربيـت  و هوشـيار  و بنيـه  خـوش  زن سـه  وى رضـاع  براى و برد خويش محل به را او منذر و
 هر و آب و خوردنى و فرش و جامه تا بگفت و بود عجم از يكى و بودند عرب از تن دو كه برگزيد بزرگزادگان

 .گرفتند باز شير از چهارم سال به و دادند شير نوبت به را او سال سه و. بدهند بود بايسته چه

 و تيرانـدازى  و نوشـتن  مرا كه بيار مجرب و دانا آموز ادب دو«: گفت منذر به شد ساله پنج بهرام چون
  ».آموزند قانون

 بـه  تـا  بـاش  مشغول نورس كودكان كار به اينك، نرسيده تعليمت وقت و خردسالى هنوز«: گفت منذر
  ».آموزد تو به خواستى چه هر كه بيارم كس و بيارى آموختن ادب تاب كه برسى سنى

 هر كه ندانى مگر دارى خرد عقل اما اى سالخورده تو و دارم مجرب عقل اما خردسالم من«: گفت بهرام
 هرگز نجويند كه را چه هر و، نيابند وقت به نجويند وقت به را چه هر و بيابند وقت به بجويند پيش از را چه

 تكيـه  و زينت كه جويند نكو دانش كه بايد را شاهان و، رسم پادشاهى به خدا  اذن به و ام شاهزاده من، نيابند
  ».آر من پيش خواستم كه را آموزانى ادب زودتر چه هر و گيرند نيرو آن از و باشد پادشاهى گاه

 و تيرانـدازى  اسـتادان  و پارسـى  شناسان قانون از جمعى و داد خبر شاه دربار به را بهرام سخنان منذر
 آمدنـد  وى پـيش  عرب سخنگويان و روم و پارس پيشگان خرد از تن چند با، ادب اهل و خط و چابكسوارى

 و آيند وى پيش آن صاحبان كه كرد معين وقتى ها رشته از يك هر براى و پرداخت آنها صحبت به بهرام كه
 .كنند مستفيد دانند آنچه از را وى



 163    جلد دوم

 

 و، گرفـت  يـاد  بـه  شنيد آنچه و داد فرا گوش سخن و خرد اهل به و بياموخت بود خواسته آنچه بهرام
 برترى به و شد سر ادب اهل و معلمان از رسيد سالگى دوازده به چون و، داد جا خاطر به بود آموخته را آنچه
 وى پـيش  تـا  بگفـت  را سـوارى  و تير معلمان و كرد مرخص و داد جايزه را خويش معلمان و شدند مقر وى

 .گيرد فرا آنها از بايد آنچه تا بمانند

 خـويش  مـاده  و نـر  اصـيل  اسبان تا دهد خبر عربان به گفت و بخواست را منذر بن نعمان، بهرام آنگاه
 .بيارند

 بدو يافت خبر خويش مركوب اسب برگزيدن درباره بهرام رأى از منذر چون و داد خبر عربان به نعمان
 خـواهى  را كـدام  هـر  و كننـد  عرضـه  را خـويش  اسبان بگو مكن وادار اسبانشان دوانيدن به را عربان«: گفت

  ».نگهدار خويش براى و برگزين
 از نيـز  اسـبم  بايـد  برترم مردان همه از سيادت و شرف به كه من ولى گفتى نيك سخن«: گفت بهرام

  ».نيست اسب دوانيدن از بهتر اى تجربه و، دانست توان تجربه به را اسب خوبى و باشد بهتر اسبان همه
 منـذر  و بهـرام  و بياوردنـد  را خـويش  اسبان تا داد فرمان عربان به نعمان و پذيرفت را وى سخن منذر

. بـود  همه از پيش سرخموى اسبى و كرد آغاز دويدن فرسنگى دو از اسبان و نشستند بر مسابقه حضور براى
 و بـود  آخـر  نزديك يكى و بود پراكنده اسب سه و بود پى از اسب دو كه بيامد كم به كم اسبان ديگر سپس
  ».كند مبارك تو بر آنرا خدا«: گفت و بنمود بهرام به را سرخموى اسب منذر

 .گفت سپاس را منذر و شد خرسند آن داشتن به و بگيرند را اسب تا بفرمود بهرام

 و رفـت  شـكار  بـه  و نشسـت  بـر  بـود  داده بدو منذر كه سرخموى اسب بر بهرام روزى كه شد چنان و
 گرفتـه  دهـان  به آنرا پشت و بود تاخته خرى بر كه ديد شيرى و كرد آن آهنگ و انداخت تير و ديد شبحى

 يـك  و رسـيد  زمين به و آمد در خر پشت و وى شكم از كه انداخت شير پشت به تيرى بهرام و بدرد كه بود
 قصـه  تا بفرمود بهرام و بود ديگران و بهرام نگهبانان و عربان از كسانى حضور به اين و رفت زمين به آن سوم
 .كنند تصوير را خر و شير

 فرزند به و بود بدخوى يزدگرد و رفت پدر سوى و دارد پدر ديدار سر كه گفت منذر به بهرام آن از پس
 بـا  ثيـاذوس  نـام  بـه  قيصـر  برادر كه شد چنان و بود رنج به بهرام و سپرد خادمان به را بهرام و نداشت اعتنا

 بـه  دهـد  اجازه كه كند سخن يزدگرد با تا خواست او از بهرام و آمد يزدگرد دربار به صلح تقاضاى به گروهى
 .پرداخت خوشى و تنعم به و رفت عرب ديار سوى و گردد باز منذر سوى

 سـبب  به كه شدند همسخن خاندانها سران و بزرگان از گروهى و بود غايب بهرام بمرد يزدگرد چون و
 كـه  نـدارد  بهـرام  جـز  پسـرى  يزدگـرد «: گفتند .ندارند بر پادشاهى به را او خاندان از كسى يزدگرد بد رفتار

 و شـناخت  توان را وى حال و آزمود توان بدان را وى نداشتند كارى يا واليتى هرگز بهرام و شد تواند پادشاه
 ».است شده بزرگ عربان ميان كه آنهاست خوى چون وى خوى و دارد عربان روش و نياموخته عجم رسوم
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 كـه  دادنـد  بابـك  اردشـير  خانـدان  از يكـى  به و برگرفتند بهرام از را پادشاهى و شدند متفق همگان و
 .داشت نام خسرو

 پسر نعمان با را منذر و بود عراق صحراى به او و رسيد بهرام به خسرو پادشاهى و يزدگرد مرگ خبر و
 نـدارم  گمـان  امـا  بـود  سختگير و خوى تند، پارسيان با پدرم«: گفت و خواست عرب بزرگان از جمعى و وى

 مشـورت  روى از پارسـيان  اينكـه  و را پـدر  مـرگ  خبـر  آنگاه »كنيد انكار عربان درباره را وى انعام و احسان
 .بگفت آنها با اند داده ديگرى به پادشاهى

  ».بجويم تدبيرى تا مباش بيمناك«: گفت منذر
 دو اردشـير  بـه  و طيسـبون  سـوى  خويش پسر با و كرد آماده عرب سواران از كس هزار ده منذر آنگاه

 جنگ به كسى اگر و فرستد شهر دو سوى پيشتازان و زند اردو آنجا نزديك تا بگفت و فرستاد پادشاهى شهر
 .كرد منع خونريزى از را وى و گيرد اسير و برد حمله مجاور جاهاى به و كند جنگ آمد وى

 پارسـيان  پيكـار  از و فرسـتاد  شـهر  دو سـوى  پيشـتازان  و آمـد  فـرود  شـهر  دو نزديك تا برفت نعمان
 .كرد خوددارى

 نامـه  و فرسـتادند  منـذر  سـوى  را يزدگرد دار نامه »جوانى« بودند دربار به كه خاندانها سران و بزرگان
 .دادند خبر بدو را نعمان كار و نوشتند

 فرسـتاد  كس و» .ببين را شاه بهرام برو«: گفت بدو بخواند را نامه او و رسيد منذر پيش جوانى چون و
 كردن سجده از و كرد حيرت وى رونق و جمال از آمد در بهرام نزد به جوانى چون و برد بهرام پيش را او كه

 و كـرد  سـخن  وى بـا  و بـود  حيـرت  روى از كردن سجده از غفلت و وى رفتار كه بدانست بهرام و ماند غافل
 .نويسد جواب را نامه كه داد پيغام و فرستاد منذر سوى را او و داد نكو هاى وعده

 شـما  سـوى  شـاه  بهـرام  را نعمان و كردم انديشه بودى آورده كه اى نامه درباره«: گفت جوانى به منذر
  ».داده شما به را او و داده بدو پادشاهى پدر از پس خدا كه فرستاده
 همـه  كـه  آورد يـاد  به و گذرانيد خاطر از را بهرام رونق و مهابت و بشنيد منذر سخنان جوانى چون و
 مـن «: گفت منذر به اند بوده دشمنى دستخوش بودند زده رأى بهرام از پادشاهى برگرفتن كار در كه كسانى
 و آيند تو پيش آنجايند كه خاندانها سران و بزرگان و درآيى شاهان محله به خواهى اگر ولى، داد نيارم جواب

  ».نكنند تو مخالفت گويى چه هر كه بگو خوشايند سخنان آنها با. اندازند مشورت
 از كـس  هزار سى با بهرام همراه جوانى رفتن از پس روز يك و شد آماده و فرستاد پس را جوانى منذر

 بر بهرام و آرند فراهم را مردم تا بگفت رسيد آنجا چون و رفت پادشاهى شهر دو سوى عرب دليران و سواران
 سخن خاندانها سران و پارسى بزرگان و بود وى راست جانب به منذر و نشست جواهر به مرصع طالى كرسى
 كرد ويران را زمين تدبير سوء از كه گفتند و كردند ياد وى بدرفتارى و بهرام پدر يزدگرد خشونت از و كردند

 پيمـان  كـه  گفتند و كرد ديگر زشت كارهاى بسيارى و بكشت مردم خويش قلمرو در و كرد كشتار و ظلم و
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 كـه  چيـزى  بـه  را آنهـا  پادشـاهى  كار در كه خواستند منذر از و گيرند بر يزدگرد نسل از شاهى كه اند كرده
 .نكند وادار ندارند خوش

 كـار  ايـن  بـه  مـن  از كـه  داد بايـد  قـوم  پاسخ ترا«: گفت نعمان به و سپرد خاطر به را آنها گفتار منذر
  ».ترى شايسته
 ام بوده واقف آن از كه كنم نمى تكذيب دادند نسبت يزدگرد به آنچه درباره را سخنگويان«: گفت هرامب

 مـن  به پادشاهى كه ام خواسته خدا از پيوسته و ام نرفته وى روش و طريقت به و ام نبوده راضى وى رفتار از و
 ايـن  بـه  و گذشت من شاهى از سالى اگر، بپوشانم را شكافها و كنم اصالح آورده پديد كه را ها تباهى تا دهد

 شاهد موبد موبدان با را فرشتگان و خدا و كنم مى كناره پادشاهى از دلخواه به، نكردم وفا شمردم بر كه كارها
 و تـاج  كس هر كه دهم مى رضا و، كند داورى  باب اين در شما و من ميان موبد موبدان و گيرم مى سخن اين

  ».باشد او از پادشاهى بردارد درنده شير دو ميان از شاهى زيور
 همـديگر  بـا  و شدند اميدوار و شدند خرسند بشنيدند بود داده كه ها وعده با را بهرام گفتار قوم چون و
 كه هست هالكتمان بيم برگيريم او از پادشاهى كه باشيم مصر اگر و كرد نتوانيم رد را بهرام سخنان«: گفتند

 جرئـت  و دليرى و قوت از اطمينان روى از گفت آنچه كه بيازماييم را وى .دارد بسيار كمك و سپاه عربان از
 هالك زبونى و ضعف از اگر و كنيم وى اطاعت و دهيم او به پادشاهى گفت كه باشد چنان اگر. گفت خويش

  ».مانيم امان در وى غايله و شر از و باشيم برى وى هالكت از شود
 مجلـس  بـه  و بيامد بود گفته كه سخنان آن پس از بهرام و شدند پراكنده و كردند اتفاق سخن اين بر

 و مانيـد  خـاموش  يا و گوييد پاسخ مرا ديروز سخنان يا«: گفت آنها با و بيامدند مخالفان و نشست پيش روز
  ».كنيد من اطاعت

 كه دهيم مى رضايت ولى ايم نديده بايد آنچه جز او از و ايم برگزيده بپادشاهى را خسرو ما«: گفتند قوم
 از تـاج  كـه  هر و كنيد كشاكش آن سر بر خسرو و تو و نهند شير دو ميان را شاهى زيور و تاج گفتى چنانكه

  ».دهيم بدو پادشاهى بردارد شير دو ميان
 در و بيـاورد  را شـاهى  زيور و تاج نهاد مى شاه سر بر تاج كه موبد موبدان و داد رضا آنها گفته به بهرام

 در را ديگـرى  و تـاج  محـل  سوى يك به را يكى و بياورد گرسنه درنده شير دو، اسپهبد بسطام و نهاد محلى
  ».گير بر زيور و تاج«: گفت خسرو به بهرام آنگاه .كرد رها بند و بداشت ديگر سوى

 بـر  مـن  و جويى مى ارث به را پادشاهى كه است تو حق گرفتن زيور و تاج و كردن آغاز«: گفت خسرو
  ».ام يافته تسلط آن

 سـوى  و برگرفت گرزى و  داشت اطمينان خويش قوت و دليرى از كه نداشت ناخوش را او گفتار بهرام
 بـه  و اسـت  تـو  دلخواه به روى مى آن سوى كه كار اين در تو جانبازى«: گفت موبد موبدان و شد زيور و تاج
  ».هستيم برى كنى مى تلف را خويشتن تو اينكه از خدا نزد به ما و نيست پارسيان از هيچكس رأى
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  ».نيست شما بر گناهى و هستيد برى اين از شما«: گفت بهرام
 از و كن فاش را خويش گناهان« :گفت بديد وى اصرار موبد موبدان چون و شتافت شير دو سوى آنگاه

  ».برو باشى رفتنى اگر آنگاه، كن توبه آن
 چـون  و آمـد  وى سوى شيران از يكى و رفت شير دو سوى و كرد فاش را خويش گناهان همه بهرام و
 سسـتى  كـه  بفشرد چنان خويش زانوان با آنرا پهلوى دو و نشست شير پشت بر و برجست بهرام شد نزديك
 آنرا گوش دو كه برد حمله بدو ديگر شير آنگاه. كرد آغاز كوفتن آن سر به داشت همراه كه گرزى با و گرفت
 فـرو  شـيران  مـخ  تـا  كوفـت  بود نشسته آن بر كه ديگر شير سر به آنرا سر و بكشيد دست دو هر با و بگرفت
  .بودند وى كار ناظر حاضران ديگر و خسرو و بكشت تا بكوفت داشت همراه كه گرزى با را دو هر سر و ريخت

 ياران كه را بهرام خدا«: گفت و زد بانگ كه بود كس نخستين خسرو و برگرفت زيور و تاج بهرام آنگاه 
 و مطيـع  كـه  زدنـد  بانـگ  حاضران همه و» .كناد وى نصيب زمين اقليم هفت شاهى و دهاد عمر دارد مطيع

 .گفتند بسيار دعاى و. خوشدليم او پادشاهى به و شاهيم بهرام معترف

 بـا  كه خواستند او از و بديدند را منذر وزيران و واليات فرمانروايان و خاندانها سران و بزرگان ديگر روز
 .بپوشد چشم و ببخشد و گذرد در بديهايشان از كه كند سخن بهرام

 .كرد اميدوار را آنها و پذيرفت بهرام و، ببخشد دارد دل به چه هر كه گفت و كرد سخن بهرام با منذر

 روز هفـت  و گيرنـد  آرام و شـوند  آسوده رعيت تا بگفت و رسيد پادشاهى به كه بود ساله بيست بهرام
 .خواند خداى اطاعت و پرهيزكارى به و داد نكو هاى وعده داد بار پياپى

 كـه  چندان دانست مى برتر ديگر كارهاى از را تفريح و سرگرمى پادشاهى از پس بهرام كه شد چنان و
 نخستين و افتادند وى قلمرو به اندازى دست طمع به اطراف شاهان و شد بسيار وى رفتار بر رعيت عيبگويى

 جنـگ  بـه  تركان از هزار پنجاه و دويست با كه بود ترك پادشاه خاقان افتاد جويى ستيزه انديشه به كه كس
 از گروهـى  و شدند بيمناك و دارد بالدشان آهنگ بزرگ سپاهى با خاقان كه يافتند خبر پارسيان و آمد وى

 تو عيش و تفريح مانع دشمن اين ماجراى، پادشاه اى«: گفتند و شدند بهرام پيش نظر و رأى صاحب بزرگان
  ».شوى ننگ و بدنامى دچار كه دهد رخ اى حادثه مبادا كه باش دشمن آماده است

 مصرتر شكار و لذتجويى و تفريح به و. اوييم دوستان ما و است نيرومند ما پروردگار كه داد پاسخ بهرام
 آنجا جنگلهاى در كه رود ارمينيه سوى آنجا از و كند عبادت آنجا آتشكده در كه رفت آذربيجان سوى و شد
 دليـر  يـاران  از تـن  سيصـد  بـا  را خاندانها سران و بزرگان از كس هفت و كند تفريح راه در و پردازد شكار به

 .واگذاشت نرسى خود برادر به را پادشاهى امور تدبير و برد همراه خويش

 وى عمـل  كـه  دانسـتند  يقين به واگذاشته برادر به را امور و برفته بهرام كه يافتند خبر كسان چون و
 وى خراجگـزارى  و فرسـتند  خاقـان  سوى را گروهى كه شدند همسخن و است ملك تسليم و دشمن از فرار

 .كند نابود را جنگاورانشان و دهد غارت به را ديارشان نكنند وى اطاعت اگر داشتند بيم كه شوند
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 و بياسـود  ايشـان  طـرف  از خـاطرش  و كننـد  وى اطاعت كه اند كرده اتفاق قوم كه يافت خبر خاقان و
 .نكنند ويرانى و تاز و تاخت سپاهش تا بگفت

 و بگفـت  را وى قصد و خاقان  قصه و بيامد گيرد خبر و بيارد خاقان خبر كه بود فرستاده را يكى بهرام
 وى سـپاه  از و بكشـت  خـويش  دست به را وى و تاخت خاقان به ناگهان و برفت خود همراهان گروه با بهرام

 سـپاه  با و گرفت اسير و غنيمت و بكشت و كرد تعاقبشان بهرام و شدند فرارى باقيمانده و كرد بسيار كشتار
 .آمد باز گرفته غنيمت و سالم خويش

 عاملى به مرزبانى و يافت تسلط تركان قلمرو از او واليت بر و افتاد بهرام دست به خاقان سرپوش و تاج
 اطاعت به بود افتاده بهرام دست به كه خاقان قلمرو مجاور بالد از كسان. داد بدو نقره از تختى و فرستاد آنجا

 و نكنند تجاوز آنجا از كه كند معين حدى آنها و خويش ميان كه خواستند او از و آمدند بهرام پيش خضوع و
 بـالد  در آنـرا  تـا  بگفـت  يزدگرد پسر شاه فيروز كه بود منار همان اين و بساخت منارى و كرد معين اوحدى
 .بردند پيش تركان

 جنـگ  او و كنـد  پيكار آنها با تا بفرمود و فرستاد النهر وراء ما به را خويش سرداران از يكى بهرام آنگاه
 .نهادند گردن وى باجگزارى و بهرام بندگى به تا، بكشت كس بسيار و انداخت

 و سـرخ  يـاقوت  همـه  تا بگفت و بود سواد در كه رود خويش مقر به تا شد آذربايجان سوى بهرام آنگاه
 .بياويختند آذربيجان آتشكده در بود خاقان تاج بر كه را ديگر جواهر

 كشـته  از نوشـت  نامه خويش عمال و سپاه به و گرفت مقر شاهى خانه در و رفت طيسبون سوى آنگاه
 .داد خبرشان وى سپاه كار و خاقان شدن

 را او و گيرد مقر بلخ در و رود آنها تا بگفت و داد خراسان واليت را نرسى خويش برادر بهرام آن از پس
 .داد بود بايسته چه هر

 و تاخت خرى گور به و نشست بر شكار آهنگ به روزى و رفت ماه سوى خويش روزگار اواخر در بهرام
 چـاه  نزديـك  و برفت بسيار مال با و يافت خبر مادرش و شد غرق و افتاد چاهى به و برفت دور آن تعاقب در

 كه برآوردند بسيار لجن و گل چاه از و آورد در چاه از را بهرام كه دهند كسى به مال  آن تا بگفت و آمد فرود
 .نيامد دست به بهرام جثه اما شد فراهم بزرگ هاى تپه

 مملكـت  اهـل  بـراى  پياپى روز چند، بازگشت خويش مملكت سوى تركان پيكار از بهرام وقتى: گويند
 راه از اگـر  و كنـد  كـار  رفاهشـان  و خيـر  براى كه دارد آن سر گفت و خواند اطاعت به را آنها و خواند خطابه
 كرد مى كار انصاف و ماليمت با كار آغاز در پدرش كه، كرد خواهد خشونت آنها با پدر از بيشتر بگردند راست

 نيز او و نكردند اطاعت، بايد ملوك اطاعت را بندگان چنانكه و بودند ميانه در نشناسان قدر يا ندانستند قدر و
 .بريخت خون و كرد ستم و گراييد خشونت به
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 گـوهر  شمشـير  و خاقـان  تاج جواهر و ياقوت همه و بود آذربايجان راه از تركان پيكار از بهرام بازگشت
 سپاسـدارى  بـه  و گماشت آنجا خدمت به را خاقان زن خاتون و شيزداد آتشكده به بسيار زيور با را وى نشان

 بخـش  مسـتمندان  و فقيـران  به بسيار مال و برداشت مردم از خراج سال سه بود آورده دست به كه فيروزى
 گفت و نوشت آفاق به ها نامه خاقان كار درباره و، داد نژاد واال مردم و خاندانها به درم هزار هزار بيست و كرد
 اهل از كس هفت با و كرد توكل او بر و پرداخت خدا تقديس و تعظيم به يافت خبر خاقان آمدن از وقتى كه

 و درآمـد  خـوارزم  بيابانها به تا برفت قبق كوه و آذربيجان راه از خويش ياران نخبه از سوار سيصد و خاندانها
 .بود آميز بالغت وى نامه، آورد سخن خراج برداشتند از و داد فيروزى خدايش

 بـدو  و ببخشـند  خراجگزاران به را خراج باقيمانده بگفت رسيد پادشاهى به بهرام وقتى كه بود چنان و
 نيـز  را سـال  آن خـراج  يكسـوم  و نگيرنـد  تـا  بگفـت  و اسـت  درهم هزار هزار هفتاد باقيمانده كه دادند خبر

 .ببخشند

 خراسان واليت را نرسى خويش برادر بازگشت طيسبون به ترك خاقان پيكار از گور بهرام وقتى: گويند
 مـدار  بزرگفـر  و آورد خـويش  خاصان صف به و داد  وزارت را برازه پسر مهرنرسى و داد مقر بلخ به را او و داد
 مملكت به را مملكت آن از چيزى تا كند تدبير و بداند آن اخبار تا رود مى هند ديار سوى كه گفت بدو و كرد

 ناشـناس  و برفت و داد بود بايسته آنچه را وى و كند سبك را خويش مردم خراج از چيزى و بپيوندد خويش
 وى دليـرى  و چابكسوارى از ولى نپرسيد وى كار از آنجا مردم از كس و ببود مدتى و درآمد هند سرزمين به
 از اى گوشـه  در كـه  يافت خبر تا بود چنين و بودند شگفت به وى خلقت كمال و جمال و درندگان جنگ در

 تا بنمايد وى به را فيل جاى كه خواست يكى از و بكشته كس بسيار و بسته راه كه هست فيلى آنها سرزمين
 فرستاده و بهرام چون و بيارد وى خبر كه فرستاد همراه را يكى و بخواند را او رسيد شاه به خبر و بكشد آنرا
 فيـل  جستجوى به بهرام و ببيند را بهرام كار كه شد دخترى باالى فرستاده، رسيدند فيل مقر جنگل به شاه

 چـون  و داشـت  انگيـز  هـول  منظرى و بزرگ صدايى و بود آورده دهان به كف و بيامد فيل و زد بانگ و رفت
 و نشود ديده بود نزديك كه رفت فرو چنان و خورد چشمش دو ميان كه زد آن به تيرى رسيد بهرام نزديك

 و آمـد  در زانـو  بـه  فيـل  و بكشـيد  سخت و بگرفت آن خرطوم و برجست و رسيد فيل نزد تا انداخت تير باز
 فرسـتاده  و رسيد راه به تا برفت و كشيد دوش به و ببريد را فيل سر و بداد جان تا زد آن به ضربت همچنان

 .ديد مى را وى شاه

 بزرگ عطاى و آمده شگفت به وى جرئت و دليرى از كه بگفت شاه با حكايت بازگشت فرستاده چون و
 پناه به او از و آورد خشم من بر پارسيان شاه و پارسيانم بزرگان از من«: گفت بهرام و پرسيد وى كار از و داد
  ».آمدم تو

 و بـود  آمـده  وى سوى فراوان سپاه با و داشت منازعه شاهى سر بر وى با كه بود دشمنى را شاه اين و
 يار شاه و خواست مى خراجگزارى و اطاعت او از حريف شاه و، داشت خبر وى قدرت از كه بود بيمناك سخت
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 وى گفته از شاه و. دهد مى فيصل را وى كار كه گفت و كرد منع را وى بهرام ولى، داشت پذيرفتن سر بهرام
 مراقبـت  مـرا  سـر  پشـت « :گفـت  هند سواران به شد برو رو دشمن با چون و برفت مجهز بهرام و گرفت آرام

 بـه  ضـربت  را ديگرى و رسيد مى دهانش تا كه زد مى سر به ضربت را يكى و برد هجوم دشمن به آنگاه. كنيد
. كشـيد  مـى  فـرو  زيـن  از را سـوار  و كـرد  مـى  قطع شمشير با را فيل خرطوم، كرد مى نيم دو به و زد مى كمر

 او در تيـر  انداخت مى تير كه هر به بهرام و ندارند پا چهار كه اند پياده بيشترشان و ندانند اندازى تير هندوان
 .رفت مى فرو

 گرفـت  غنيمت به را دشمن اردوگاه بهرام يار و نداشتند چيزى سر و شدند فرارى ديدند چنين چون و
 و مكـران  و ديبـل  و كـرد  او زن را خـويش  دختـر ، پـاداش  به و بود وى همراه به بهرام و بازگشت خوشدل و

 منضـم  عجـم  سرزمين به را ها واليت اين تا بگفت و گرفت شاهد و نوشت مكتوب و داد بدو را سند سرزمين
 .بازگشت خوشدل بهرام و دهند بهرام به را آن خراج و كنند

 سـاالر  آهنگ كه بگفت و فرستاد روم سوى سپاه هزار چهل با را برازه پسر مهرنرسى، بهرام آن از پس
 گـروه  بـا  او و كند سخن نداشت آن كفايت مهرنرسى مانند كسى جز كه چيزها ديگر و باج درباره و كند قوم

 را بهـرام  مقاصد همه و كرد صلح وى با روم بزرگ و، داشت چشمگير رفتارى و درآمد قسطنطنيه به و برفت
 .بازگشت او و رسانيد انجام به

 نيـز  گاهى و گويند نرسى و كنند كوتاه را وى اسم كه باشد و داشت گرامى را مهرنرسى پيوسته بهرام
 پسـر  سيسـنابروه  پسـر  سيسـفاذ  پسـر  خورهبـاذ  پسر فرخزاد پسر برازه پسر مهرنرسى او و، گويند مهرنرسه

 .بود بشتاسب پسر اسفنديار پسر بهمن پسر دارا پسر اشك كى

 مردمـدارى  و رأى اصابت و رفتار حسن سبب به اين و داشتند عزيز را مهرنرسى پارسيان ملوك همه و
 .بود وى

 نزديـك  وى مرتبـت  بـه  كـه  كردند كارها شاهان براى و داشتند پدر نشان كه بود پسران را مهرنرسى
 و داشت وا فقه و دين آموختن به را وى  مهرنرسى كه بود زراونداد يكى بودند جسته بر آنها از تن سه و شدند
 مـا  ديگـرى  و بـود  موبـد  موبـدان  همانند مقامى كه كرد هيربد بدان هير ويرا گور بهرام و يافت بزرگ توفيق

 و راسـتراى « وى عنـوان  و داشـت  دسـت  به را خراج ديوان پيوسته گور بهرام روزگار به و داشت نام جشنس
 باالى مرتبتى اين و داشت سالن اسطران عنوان و بود سپاه بزرگ ساالر و بود كارد سومى نام و بود »شانسالن
 .بود اركبذ همانند و بود اسپهبذ

 .سران سر و وزيران وزير يعنى بود بزرگفرمدار مهرنرسى عنوان

 در هـم  و آنجـا  در و بود خره اردشير واليت از دشتبارين روستاى از ايروان دهكده از مهرنرسى: گويند
 كـه  بـود  اى آتشـكده  جملـه  از. سـاخت  بلنـد  بناهاى بود پيوسته دشتبارين به و بود شاپور واليت از كه جره

 .گويند نرسيان مهر آنرا و بجاست آن آتش و بپاست كنون تا گويند چنانكه
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 خويش خاص را يكى و بساخت اى آتشكده كدام هر در و گرفت دهكده چهار ايروان نزديك به او هم و
 زراونـداد  خـاص  را ديگرى و باشد »آر من به رو من سرور« آن معنى كه ناميد »خدايان آورد فرازمرا« و كرد

 ماجشنسـفان  و داد ماجشـنس  بـه  را ديگر و ناميد كارداران داد كارد به را ديگرى و ناميد زراوندادان و كردى
 .ناميد

 زيتـون  هزار دوازده باغ يك در و كشت نخل هزار دوازده باغ هر در و گرفت باغ سه ناحيه آن در هم و
 اعقـاب  دسـت  بـه  كنـون  تـا  ها آتشكده و باغها و ها دهكده اين و كشت سرو هزار دوازده باغ يك در و كشت
 .جاست به صورت بهترين به گويند چنانكه و اوست

 بسيار مردم و رفت سودان ديار سوى يمن راه از روم شاه و خاقان كار از فراغت از پس بهرام كه گويند
 .بياوردم كه بود چنان وى هالكت كار و آمد باز خويش مملكت به آنگاه، گرفت اسير گروهى و بكشت

 و مـاه  ده و سـال  هيجـده  او پادشـاهى  مدت اند گفته بعضى: اند كرده اختالف بهرام پادشاهى مدت در
 .بود روز بيست و ماه دو و سال سه و  بيست او پادشاهى مدت اند گفته ديگر بعضى و بود روز بيست

 رسيد بپادشاهى يزدگرد او از پس

 و كردنـد  دعـا  و شـدند  وى پـيش ، قـوم  سران و بزرگان نهاد سر بر تاج چون و بود گور بهرام پسر او و
 آورد سـخن  رعيت با وى رفتار از و كرد ياد وى مناقب و پدر از و داد نكو پاسخ كه گفتند پادشاهى مباركباد

 در وى خلوتهـاى  كـه  بدانند بايد نبينند پدر چون را وى رفتار اگر كه بگفت و نشست مى بسيار آنها براى كه
 و داده وزارت را پدر وزير و برازه پسر مهرنرسى كه كرد اعالم و است دشمنان با كيد و مملكت انديشى صالح

 و رعيـت  بـا  و جنگ به دشمنان با پيوسته و كرد خواهد بنياد نيك رسوم و داشت خواهد نكو روش رعيت با
 .بود رؤف سپاه

 پـس  از هرمز و داشت نام فيروز ديگرى و داشت سيستان واليت كه هرمز يكى: بود پسر دو را يزدگرد
 بـا  را بـرادر  و خـويش  قصـه  و رفـت  هيطاليان ديار به و بگريخت وى از فيروز و رسيد پادشاهى به پدر مرگ

 هرمز با آنها كمك به كه دهد بدو سپاهى كرد تقاضا و اوست حق پادشاهى كه گفت و خواند فرو آنجا پادشاه
 .بگيرد پدر پادشاهى و كند پيكار

 خدا«: گفت هيطاليان شاه و» .است ستمگر پادشاهى هرمز كه«: گفت فيروز تا نپذيرفت هيطاليان شاه
 و» .داشـت  نتـوان  ستم با جز انصاف ستمگر شاه قلمرو در، نيارد صالح به را ستمگران كار و نپسندد را ستم

 را وى و بجنگيـد  هرمـز  بـا  او سـپاه  كمـك  بـا  و داد وى به را طالقان فيروز و فرستاد فيروز كمك به سپاهى
 .يافت تسلط پادشاهى بر و بپراكند را سپاهش و بكشت

 مهرنرسى او و ندادند بهرام پسر يزدگرد به بودند داده مى بهرام به كه را خراجى روميان كه بود چنان و
  .رسيد مقصود به و فرستاد آنها سوى بود فرستاده بهرام كه گروه آن همانند گروهى با را برازه پسر

 .بود سال هفت ديگر قولى به و بود ماه چهار و سال هيجده قولى به يزدگرد پادشاهى مدت 
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 رسيد پادشاهى به فيروز آنگاه

 را خـويش  خاندان از تن سه و برادر كه بود آن از پس وى پادشاهى و، بود بهرام پسر يزدگرد پسر وى
 .بكشت

 ديـار  و طخارسـتان  مـردم  از و كرد آماده سپاه خراسان از فيروز كه اند كرده روايت محمد بن هشام از
 مداين در و داشت نام دينك و بود يكى مادرشان و بود رى به كه رفت برادر سوى و خواست كمك آن مجاور

 عدالت كسان با و فرستاد زندان به را او و يافت ظفر برادر به فيروز. كرد مى حدود آن امور تدبير و داشت مقر
 .بود ديندار و داشت نكو روش و كرد

 و كـرد  بخـش  بـود  خزانه در چه هر و كرد نكو كار اين تدبير و شد قحطى سال هفت فيروز روزگار به
 .بمرد گرسنگى از يكى تنها سالها آن در كه بدر راه خوبى به را مردم و نگرفت خراج

 آنهـا  تاييـد  خويش پادشاهى اول در و داشتند تسلط طخارستان بر كه رفت هيطاليان قوم سوى فيروز
 .بودند داده كمك برادر ضد بر را وى آنكه سبب به بود كرده

 به و واگذارد آنها دست به را ديار آن داشت روان فيروز و داشتند لوط قوم روش قوم اين گويند چنانكه
 عنوان همگى كه شدند كشته جنگ اين در نيز وى برادر چهار و پسر چهار و بكشتند را او كه رفت جنگشان

 بـود  شيراز اهل كه سوخره نام به پارسيان از يكى و يافتند تسلط خراسان همه بر هيطاليان و داشتند شاهى
 .رفت آنها سوى

 سـاالر  بـا  و شـد  بـرون  خدا راه در و دلخواه به خود پيروان با و بود معتبر خويش قوم ميان در سوخره
 اسـيران  از آنكه بشرط شدند جدا ديگر يك از صلح به و راند برون خراسان از را وى و شد رو به رو هيطاليان

 .دهند پس بود مانده جا به چه هر فيروز اردوگاه

 .بود سال هفت و بيست فيروز پادشاهى مدت

 رعيـت  و خويشـتن  بـراى  و بود مكار و خوى تند شاهى فيروز كه اند گفته خبر اهل ديگر هشام جز به
 .بود مملكت اهل و وى خسارت مايه گفتارش و كار بيشتر و بود شوم

 بيشـه  و درخـت  و شـد  فـرو  چشـمه  و كاريز و جوى و شد قحط پياپى سال هفت وى ملك در گويند
 و مانـد  گرسنه پا چهار و گوسفند و بمرد درنده و پرنده و شد تباه جنگل و كشت، كوه و دشت به و بخشكيد

 رعيـت  همـه  بـه  و افتادنـد  سـختى  و محنت و گرسنگى به مردم همه و شد كم دجله آب و برد نتوانست بار
 بـراى  تـا  بفرمود و دارند خويش اختيار و شد برداشته بيگارى و نوبتى و جزيه و خراج كه كرد اعالم و نوشت

 بيگارى و نوبتى و جزيه و خراج كه دارد ذخيره و انبار كه هر كه نوشت ديگر نامه در و بكوشند قوت تحصيل
 كـه  هـر  كـه  نوشت ديگر نامه د و بكوشند قوت تحصيل براى تا بفرمود و دارند خويش اختيار و شد برداشته

 بينوا و توانگر و، نباشد كس خاص و كنند شركت آن در و آرد در شد تواند مردم قوت كه دارد ذخيره و انبار
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 يـا  شهر آن مردم بمرده گرسنگى از انسانى كه يافت خبر اگر كه كرد اعالم و، باشند همانند حقير و شريف و
 .كرد خواهد سخت عقوبت را وى مرگ محل يا دهكده

 از يكـى  مگـر  نمـرد  گرسنگى از هيچكس كه برد راه چنان را رعيت گرسنگى و سختى دوران آن در و
 عظـيم  اى حادثه را اين فيروز و اردشيرخره مردم و  پارسيان بزرگان و بديه نام به خره اردشير واليت روستاى
 اجابـت  خـداى  و ببـارد  باران و ندارد دريغ او رعيت و او از خويش رحمت كه بناليد خداوند به او و. شمردند

 .گرفت جان درختان و شد آب پر پيش مانند واليت و كرد

 شـهرى  نيـز  صـول  دربنـد  و گرگان بين ما و، كرد نام فيروز آنرا و بسازند شهرى رى به تا بگفت فيروز
 چـون  و كرد نام فيروز شهرام آنرا و بساختند شهرى نيز آذربايجان در و كرد نام فيروز روشن آنرا و بساختند

 شـهر  سـه  ايـن  بنيـان  از و، كـرد  مغلوب و بكشت را دشمنان و شد استوار او پادشاهى و شد احيا وى قلمرو
 چـون  و داشـت  هيطاليـان  شـاه  اخشـنوار  جنـگ  آهنـگ  و رفـت  خراسان سوى خويش سپاه با يافت فراغت

 .شد بيمناك سخت يافت خبر اخشنوار

 قطـع  مـرا  پـاى  دو و دست دو«: گفت و نهاد او اختيار در را خويش جان اخشنوار ياران از يكى: گويند
 و بـود  فيـروز  بـا  حيلـه  كـار  ايـن  از وى مقصـود » .كن نيكى من فرزند و عيال با و بيفكن فيروز راه به و كن

 كه پرسيد او قصه و ندانست سبب بگذشت او بر فيروز چون و افكند فيروز راه به و كرد چنان وى با اخشنوار
  ».ندارى پارسيان سپاه و فيروز تاب گفتم كه رو آن از كرد كار اين اخشنوار«: گفت

 از كـه  گفـت  فيـروز  بـه  مرد آن و .بردارند همراه را وى تا بگفت و آورد رحمت و كرد رأفت او بر فيروز
 شـاه  سـوى  راه آن از كـس  كنـون  تـا  كـه  شـود  مـى  راهبر كوتاه راهى به را همراهانش و او، نيكخواهى روى

 بيابـان  از پـس  بيابـان  و ببـرد  بود گفته وى كه راهى از را سپاه و خورد فريب فيروز و. باشد نرفته هيطاليان
 آنهـا  چون و است نزديك بيابان انتهاى و آيند نزديك گفت مى كردند مى شكايت تشنگى از چون و درنورديد

 فيروز ياران و كرد نمايان را خويش كار نتوانند رفتن پيش و رفتن پس يافت اطمينان كه رسانيد جايى به را
 بـه  تـا  رويم پيش بايد اكنون و نكردى و كرد بايد حذر مرد اين از كه گفتيم تو به ما پادشاه اى«: گفتند بدو

  ».برخوريم دشمن
 و رسـيدند  دشمن به بودند  يافته رهايى كه آنها و فيروز و بدادند جان تشنگى از بيشترشان و برفتند و

 بـاز  را راهشـان  آنكـه  شـرط  بـه  خواندند صلح به را اخشنوار شدند دشمن نزديك بودند كه حال آن بر چون
 نكند ديارشان آهنگ و نيارد حمله آنها به هرگز كه كند پيمان نيز فيروز و گردند باز خويش ديار به تا گذارد

 .نكند تجاوز آن از كه كند معين حدى مملكت دو ميان و، نفرستد جنگشان براى سپاه و

 راه هيطاليان شاه و. گرفت شاهد خويشتن بر و زد مهر و نوشت مكتوبى فيروز و داد رضا بدين اخشنوار
 .بازگشت كه گذاشت باز را او



 173    جلد دوم

 

 و بـرد  حملـه  او سوى و كشانيد اخشنوار سوى را وى تعصب و حميت رسيد خويش مملكت به چون و
 .كرد كار خويش رأى به و نكرد اعتنا پسنديدند نمى را شكنى پيمان كه خويش خاصان و وزيران رأى به

 و گزيـد  برمى را او رأى هميشه كه بود وى خاصان از يكى بودند كرده منع را فيروز كه كسانى جمله از
 .بود مزدبوذ نامش

 بر مهر تا خواست فيروز از و بنوشت اى نامه در بود رفته ميانه در را آنچه بديد وى اصرار مزدبوذ چون و
 چون و، بود كنده بزرگ خندقى فيروز ديار و خويش ميان اخشنوار و رفت اخشنوار ديار سوى فيروز. نهد آن

 سوى و نهاد نشانه خويش سپاه بازگشت براى آنرا و كرد نصب آن بر پرچمها و زد پلها رسيد خندق به فيروز
 .رفت هيطاليان

 فيـروز  و، نشـكند  پيمـان  گفـت  و آورد يـادش  به را وى مكتوب اخشنوار رسيد آنها اردوگاه به چون و
 بـا  كـه  پيمـانى  سبب به فيروز ياران و افتاد جنگ آن از پس و گفتند دراز سخنان همديگر با و كرد لجاجت

 ايـن  خـدايا «: گفـت  و كـرد  نيـزه  بر و آورد برون را فيروز مكتوب اخشنوار و. بودند سست داشتند هيطاليان
  ».گير كار به را مكتوب
 و زنـان  و فيـروز  بنه اخشنوار و بمرد و افتاد خندق در و برد ياد از را پرچمها محل و بشكست فيروز و

 .بود نديده آن مانند هرگز كه ديد شكستى  پارسيان سپاه و بگرفت را وى ديوانهاى و اموال

 نـامش  و داشـت  بسـيار  جرئـت  و دليـرى  و علـم  و بود سيستان در خره اردشير واليت مردم از يكى و
 پيوسـته  و نشست بر شبانگاه يافت خبر فيروز كار از چون و بودند وى با چابكسواران از گروهى و بود سوخرا
 اخشـنوار  و. كـرد  تهديـد  نـابودى  به را او و كرد جنگ اعالم و فرستاد كس و رسيد اخشنوار نزديك تا برفت

 خويشـتن  از را آنهـا  و شـد  ايشـان  سـوى  سواره سوخرا شدند رو به رو چون و فرستاد او سوى بزرگ سپاهى
 .يافت مطمئن

 در تيـر  بود نزديك چنانكه رفت فرود اسبش چشم دو ميان كه انداخت آنها از يكى سوى تيرى: گويند
 را آنچه و شود خود يار پيش گفت بدو و واگذاشت زنده را سوار سوخرا و بيفتاد اسب و شود ناپديد اسب سر

 حيـران  بديـد  را تيـر  نشان چون و ببردند خويش با را اسب و رفتند اخشنوار سوى آنها و. بگو وى با اى ديده
 .بگوى خواهى چه هر كه فرستاد سوخرا پيش كس و شد

 .كرد چنان اخشنوار و كنى آزاد را اسيران و دهى باز من به را ديوان كه خواهم مى كه داد پاسخ سوخرا

 بـوده  فيـروز  همراه كه را هايى گنجينه فهرست، شدند آزاد اسيران و رسيد وى دست به ديوان چون و
 .بگيرد را ها گنجينه تا نميگردد باز كه نوشت اخشنوار به و آورد در ديوان از بود

 آزادى از پـس  سـوخرا  و بخريـد  را خويش جان كند مى سخن جد به كه داشت معلوم اخشنوار چون و
 پارسـيان  سـرزمين  سـوى  بـود  فيـروز  همـراه  كـه  ها گنجينه همه و اموال استرداد و ديوان گرفتن و اسيران
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 بـاالتر  كسى شاه جز كه رسيد جايى به او مرتبت و شمردند بزرگ را وى رفت عجمان پيش چون و بازگشت
 .نبود او از

 تيرويـه  پسـر  اوبيـد  پسر كروان پسر قارن پسر ويسابور پسر نرسى پسر رهان پسر ويسابور پسر سوخرا
 .بود منوچهر پسر نوذر پسر منشو پسر نودكا پسر طوس پسر ناور پسر كردنك پسر

 ولـى  گفتـيم  كـه  انـد  آورده گونـه  همين به را اخشنوار خبر و فيروز خبر پارسيان اخبار مطلعان بعضى
 شـهر  كه بهرسير شهر و طيسبون شهر در را سوخرا شد مى برون اخشنوار آهنگ به فيروز وقتى كه اند افزوده
 .كرد خويش جانشين بود شاهان

 كـه  بـود  چنـان  و داشت نيز سيستان واليت، سير بهر و طيسبون با و بود قارون: سوخرا مرتبت: گويد
 بـه  و نكننـد  تجـاوز  آنجـا  از تركـان  كـه  بـود  ساخته منارى تركان قلمرو و خراسان سرزمين ميان گور بهرام

 بـا  نيـز  فيـروز  و. نشـود  تجـاوز  خراسان به كه بود گروه دو ميان كه بود پيمانى بسبب اين و، نيايند خراسان
 رسيد منار به فيروز چون و .نيايد در هيطاليان ديار به و نگذرد گور بهرام منار از كه بود كرده پيمان اخشنوار

 و رفتنـد  مـى  آن دنبـال  و بردند مى خود روى پيش را منار مرد سيصد با كه بستند بدان فيل پنجاه تا بگفت
 .باشد كرده وفا داشت اخشنوار با كه پيمانى به گونه بدين خواست مى

 تـو  اسالف كه جايى«: گفت و فرستاد او سوى كس يافت خبر منار درباره فيروز كار از اخشنوار چون و
 پيكـار  و نكـرد  اعتنا وى گفته به فيروز ولى» .،مزن دست اند نزده دست كه كارى به و كن بس، اند كرده بس

 ناخوشايند آنرا و كرد دريغ وى پيكار از اخشنوار ولى، خواند پيكار به را او و پنداشت خوشايند در را اخشنوار
 .بود مكارى و خدعه تركان پيكارهاى بيشتر كه رو آن از شمرد

 چوبهاى با آنرا و بكندند عمق ذراع بيست و پهنا ذراع ده با خندقى وى اردوگاه پشت تا بگفت اخشنوار
 .برفت مسافتى و شد راهى خويش سپاه با آنگاه. ريخت چوبها بر خاك و بپوشانيد سست

 تـا  بگفـت  و انـد  شده فرارى  كه كرد يقين برفته اردوگاه از سپاه با اخشنوار كه يافت خبر فيروز چون و
 روى از گذرگاهشان و برفتند شتاب با و برنشست وى ياران و اخشنوار تعاقب به خويش سپاه با و بزنند طبل

 و ريختنـد  آن در وى سپاه بيشتر و فيروز و نهادند قدم پوشيده خندق به رسيدند آنجا به چون و، بود خندق
 .شدند هالك همگى

 و كرد اسير را موبد موبدان و آورد تصرف به بود آن در چه هر و بازگشت فيروز اردوگاه سوى اخشنوار
 خنـدق  در كـه  كسـانى  همه با را فيروز جثه تا بگفت و افتاد وى چنگ به زنانش با فيروز دختر دخت فيروز
 .نهادند تابوتها در و آوردند در بودند افتاده

 .كرد ابا او و آميزد در دخت فيروز با خواست اخشنوار و

 نـزد  به خبر حقيقت چون و كردند وحشت و بلرزيدند رسيد پارسيان ديار به فيروز هالك خبر چون و
 رسيد گرگان به چون و رفت هيطاليان ديار سوى داشت كه سپاهيانى بيشتر با و شد آماده شد معلوم سوخرا
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 مقصـد  از و فرسـتاد  كـس  و آمد وى پيشواز به و شد آماده يافت خبر پيكار قصد به وى حركت از اخشنوار و
 .پرسيد وى مرتبت و نام از و شد جويا وى

 .بگيرد را فيروز انتقام تا آمده و است قارن وى مرتبت و دارد نام سوخرا كه داد پاسخ سوخرا

 كه بود خواهد فيروز سرانجام چون ميزنى گام كه راهى در تو سرانجام«: گفت و فرستاد كس اخشنوار
 تـا  بگفت و نكرد اعتنا وى گفته به سوخرا ولى» .نبرد نتيجه نابودى و هالكت جز سپاه كثرت از من پيكار در

 از اخشنوار و بود دل پدر و دلير مردى كه برد حمله اخشنوار سوى و گرفتند بر سالح و شدند آماده وى سپاه
 اخشـنوار  و، دهـد  پس بود گرفته فيروز اردوگاه از كه را چيزها همه مگر نپذيرفت سوخرا اما آمد در صلح در

 وى پـيش  كـه  پارسـيان  بزرگان همه و موبد موبدان و دخت فيروز با را فيروز زنان و ها گنجينه و اموال همه
 .بازگشت خويش ديار سوى او و كرد تسليم سوخرا به بودند اسير

 ديگـر  بعضـى  و بـود  سـال  شـش  و بيسـت  اند گفته ها بعضى، اند كرده اختالف فيروز پادشاهى مدت در
 .بود سال يك و بيست اند گفته

  يمن مردم و عربان بر يزدگرد عمال از سخن

 جملـه  از و بودنـد  در ملوكشـان  خدمت به حمير اشراف فرزندان كه اند كرده روايت محمد بن هشام از
 و بود كنده قوم ساالر خويش روزگار به كه بود كندى حجر بن عمرو كرد مى تبع بن حسان خدمت كه كسان
 تبع بن عمرو چون و گماشت خويش كارهاى از قسمتى به را وى رفت مى جديس سوى تبع بن حسان چون
 رأى صاحب مردى كه را كندى حجر بن عمرو شد پادشاه او جاى به و بكشت را تبع ابن حسان خويش برادر

 باشد كرده تحقير را برادر باقيماندگان و باشد كرده حرمت را عمرو آنكه براى و گرفت خدمت به بود شريف و
 از هيچيـك  كـه  پنداشتند بليه آنرا و كردند سخن باره اين در حميريان و كرد او زن را تبع بن حسان دختر
 .نداشت خاندان اين از گرفتن زن طمع عربان

 كـالل  عبـد ، تبع بن عمرو پسر از و، آورد را عمرو بن حارث، حجر بن عمرو براى تبع بن حسان دختر
 زده جـن  كـه  حسـان  بن تبع مگر بودند خردسال حسان فرزندان آنكه سبب به، رسيد پادشاهى به مثوب بن
 ملك كار و نيارد طمع پادشاهى در شاهى خاندان از برون كسى تا گرفت پادشاهى مثوب بن كالل عبد و بود
 وى قـوم   خواسـت  مى و بود قديم نصرانيت دين پيرو وى اند گفته چنانكه و. برد پيش نكو روش و تجربه با را

 شـام  از كـه  بـود  غسـان  طايفه از مردى بود خوانده نصرانيت به را او كه كسى و كنند پيروى دين اين از نيز
 يافـت  شفا زدگى جن از حسان بن تبع و بكشتند را او و تاختند غسانى مرد به حميريان و بود آمده وى پيش

 بيشـتر  خلـف  و سلف حوادث از و بود خردمندتر زمانه عالمان همه از و بود داناتر نجوم كار به كس همه از و
 .كرد مى سخن

 وى و گرفتند دل در را وى مهابت عربان و حمير قوم رسيد پادشاهى به تبع بن حسان بن تبع چون و
 آن مجاور ديار و حيره و معد ديار سوى بزرگ سپاهى با را كندى حجر بن عمرو بن حارث خويش خواهرزاده
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 خانـدان  از گروهـى  و نعمان و انداخت جنگ و شد شقيقه بن القيس امرؤ بن نعمان سوى او و داشت گسيل
 بـود  نمـر  قـوم  از زنـى  كـه  السماء ماء مادرش و اكبر نعمان بن منذر و كرد منهزم را او ياران و بكشت را وى

 .بگرفت آنها از شاهى عمرو بن حارث و برفت نعمان خاندان از پادشاهى و بگريختند

 بن مناة زيد دختر هند وى مادر و شد پادشاه نعمان بن منذر پسرش نعمان از پس كه گويد هشام ولى
 روزگـار  بـه  مـاه  نـه  و سال هشت، بود سال چهار و چهل منذر پادشاهى مدت و بود غسانى عمرو بن اهللا زيد

 .يزدگرد پسر فيروز روزگار به سال هفده و بهرام پسر يزدگرد روزگار به سال هيجده و يزدگرد پسر گور بهرام

 فرزنـدان  از نعمـان  دختـر  هـر  وى مـادر  و رسـيد  پادشـاهى  به منذر بن اسود وى پسر منذر از پس و
 و بود پارسيان اسارت در سال بيست كه بود همو و بود شيبان بن ذهل بن ربيعة ابى بن عمرو دختر هيجمانه

 بـالش  روزگـار  به سال چهار و يزدگرد پسر فيروز روزگار به به سال ده، بود سال بيست اسود پادشاهى مدت
 .فيروز پسر قباد روزگار به سال شش و يزدگرد پسر

 رسيد بپادشاهى بالش پسرش فيروز از پس

 و كـرد  مخالفت وى با پادشاهى كار در قباد برادرش و، بود گور بهرام پسر يزدگرد پسر فيروز پسر وى
 بزرگـان  نهاد سر به تاج بالش چون و، خواست كمك او از و گريخت تركان پادشاه خاقان سوى و شد مغلوب

 بـود  كـرده  كه اعمالى سبب به را سوخرا كه خواستند و گفتند تهنيت و شدند فراهم وى نزد به قوم سران و
 .داد عطا و داشت گرامى و كرد خويش خاصان جزو را وى بالش و دهد پاداش

 كـه  شـنيد  مـى  اگر كه بود آن يكى وى تدبير حسن از و بود راغب آبادانى به و داشت نكو روشى بالش
 كـه  كـرد  مـى  عقوبت بود آن در خانه كه را اى دهكده صاحب، اند كرده كوچك مردمش و شده خراب اى خانه
 .نشوند كردن كوچك به ناچار تا نكرده كمكشان چرا

 .است مداين نزديك ساباط شهر همان كه ناميد بالشاواذ آنرا و كرد بنيان شهرى، سواد در وى

 .بود سال چهار بالش پادشاهى مدت

 رسيد بپادشاهى قباد آن از پس

 بر و رفت خاقان پيش شود پادشاه آنكه از پيش و بود گور بهرام پسر يزدگرد پسر فيروز پسر، قباد وى
 كـه  را خـويش  يـاران  از چنـد  تنى و گذشت نيشابور حدود از راه در و خواست كمك بالش خويش بادر ضد

 قبـاد  در آميـزش  شـوق  و بود جمله آن از سوخرا پسر مهر زر كه داشت  همراه كردند مى سفر وى با ناشناس
 و كرد چنان زرمهر و بجويد وى براى نسب صاحب زنى تا خواست و بگفت زرمهر با را خويش شوق و بجنبيد

 بسـيار  كـه  داشـت  دوشيزه دخترى و بود چابكسواران از يكى شوهرش كه رفت خويش صاحبخانه زن سوى
 و بگفـت  شـوهر  بـا  قصـه  زن و فرستد قباد پيش را وى كه گفت و، كرد سخن وى با دختر درباره و بود زيبا

 و بـود  نيونـدخت  وى نـام  و شد قباد پيش دختر و كردند چنان تا كرد ترغيب را شوهر و زن همچنان زرمهر
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 شايسـته  عطـاى  و دهنـد  بدو نيكو جايزه تا بگفت و گرفت بار را انوشيروان و آميخت در وى با همانشب قباد
 .داد

 زربفـت  وى پوش تن اينكه جز نداند چيزى كه داد پاسخ و پرسيد او از را قباد وضع دختر مادر: گويند
 .شد خرسند و است ملوك ابناى از وى كه بدانست مادر و بود

 و كـرده  اخـتالف  پادشـاهى  كـار  در بـرادر  با كه گفت رسيد وى نزد به چون و رفت خاقان سوى قباد
 .است آمده كمك طلب به و شده مغلوب

 .گذشت طفره به وعده انجام و ببود خاقان پيش سال چهار قباد و، داد نيك وعده خاقان

 با و شمارد خويش فرزند را وى كه خواست و فرستاد خاقان زن پيش كس قباد شد دراز مدت چون و
 وى تـا  داشـت  سـخن  خاقـان  بـا  پيوسـته  و كرد چنان زن و، بخواهد را وعده انجام و كند سخن خود شوهر

 پـيش  را دختـر  كـه  مردى از رسيد نيشابور حدود به چون و بيامد سپاه با قباد و بفرستاد قباد همراه سپاهى
 .است آورده پسرى كه آورد خبر و پرسيد دختر مادر از او و پرسيد دختر كار از بود آورده وى

 خـويش  دنبـال  به كه داشت همراه را انوشيروان و بيامد او و. آرند وى پيش را دختر تا داد فرمان قباد
 جمـال  و صورت به پسر و، اوست فرزند پسر كه گفت و، پرسيد پسر قصه از شد قباد پيش چون و، كشيد مى

 .بود وى همانند

 بـر  را مـادرش  و وى تـا  بگفـت  و گرفت مبارك را پسر و رسيد قباد به بالش مرگ خبر همانجا: گويند
 خاصـان  از را سوخرا، گرفت قرار او بر پادشاهى كار و رسيد مداين به چون و. ببرند همراه ملوك زنان مركب
 كـه  فرسـتاد  اطـراف  به سپاهيان آنگاه. بداشت را وى پسر خدمت سپاس و سپرد بدو را كارها و كرد خويش

 شـهر  او هم و كرد بنيان را ارگان شهر فارس و اهواز ميان و گرفتند بسيار اسير و كردند سركوب را دشمنان
 بجز اين و گرفت نام خره قباد كه بساخت شهرى كارزين ناحيه به خره اردشير واليت در و بساخت را حلوان
 .بكند و ساخت كه بود پلها و نهرها و ها دهكده و شهرها

 را قبـاد  و گرويدنـد  بـدو  مردم بود سوخرا دست به ملك تدبير و شد سپرى قباد روزگار بيشتر چون و
 اسـپهبد  و بـود  مهـران  خاندان از كه رازى شاپور به و نداد رضا بدان و نكرد اين تحمل قباد و گرفتند سبك
 فرمـان  و نهـاد  ميـان  در وى با را سوخرا حكايت بيامد چون و بيايد خويش سپاه با كه نوشت بود رى واليت

 .بداد او درباره خويش

 سـوخرا  از رفت قباد سوى شاپور و، بود نشسته وى نزد به سوخرا كه رفت قباد پيش شاپور ديگر روز و
 گردن به داشت همراه كه را بندى كه وقتى تا ماند اعتنا بى شاپور به نيز سوخرا. گرفت نديده را وى و گذشت

 مثـل  ايـن  و. وزيد مهران باد و شد كم سوخرا باد: گفتند و سپرد زندان به و برد بيرون و بكشيد و افكند وى
 .شد

 .بكشتند را سوخرا تا بفرمود قباد آن از پس
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 از را وى و شـدند  همسـخن  قـوم  بزرگـان  و موبـد  موبـدان  گذشـت  قبـاد  پادشاهى از سال ده چون و
 خـدا  گفتنـد  مـى  كـه  بود شده وى ياران و مزدك نام به مردى پيرو كه كردند زندان به و برداشتند پادشاهى
 و كردنـد  سـتم  ديگـر  يـك  با آن كار در مردم و كنند تقسيم مساوات به بندگان تا نهاد زمين در را روزيهاى

 بيش خواسته و زن و مال كه هر و دهند مى ندار به دارا از و گيرند مى بينوايان براى توانگران از كه پنداشتند
 .ندارد حق آن به نسبت ديگران از بيش بايد كه دارد  آن از

 و شدند مردم بليه و شدند وى ياران و مزدك همدل و شمردند غنيمت و پسنديدند را اين مايگان فرو
 مقاومـت  ياراى كه گرفتند مى مال و زن و خايه و شدند مى در كسان خانه به كه آنجا تا، گرفت قوت كارشان

 خويش فرزند كس كه نگذشت چيزى و، كردند تهديد خلع به و داشتند وا روش اين ترويج به را قباد و. نبود
 بـدو  كـس  كـه  بردند جايى به را قباد و، نبود چيزى مالك هيچكس و ندانست خويش پدر، فرزند و نشناخت
 گنه گذشته ايام در گفتند قباد به و نشاندند جايش به داشت نام جاماسب كه را وى برادر و نداشت دسترس

 .كنند آتش قربان و ببرند سر را وى خواستند و كنى همگانى را خويش زنان آنكه مگر نشوى پاك و اى كرده

 و گذشـت  جـان  از و كرد قيام بودند وى همدست كه بزرگانى با ديد چنين سوخرا پسر زرمهر چون و
 مزدكيان آن از پس، كرد كنار بر را جاماسب و آورد پس پادشاهى به را قباد و بكشت مزدكيان از كس بسيار
 .بكشت را وى تا كردند ترغيب زرمهر ضد بر را قباد

 و شد آشفته واليت و واداشت كارها آن به را وى مزدك وقتى تا بود پارسيان خوب پادشاهان از قباد و
 .گرفت تباهى مرزها كار

 پيـرو  آنكـه  سـبب  بـه  كردند زندان به را قباد پارسى بزرگان كه اند گفته پارسيان اخبار مطلعان بعضى
 پادشـاهى  بـه  وى جـاى  بـه  را فيـروز  پسر جاماسب برادرش و داشت همدلى وى دعوت با و بود شده مزدك

 قصـد  و بست او در طمع و شد مانع زندانيان و شود او پيش خواست و رفت زندان به قباد خواهر و برداشتند
 روزى و درآيد زندان به تا يافت اجازه و نيست مخالف وى هوس با كه گفت قباد خواهر .بگفت وى با خويش

 كـه  وى غالمـان  از يكـى  و پيچند به داشت زندان در كه فراشها از يكى در را وى تا بگفت و ببود قباد پيش
 و چيست كه پرسيد گذشت زندانيان به غالم چون و. آيد در زندان از تا گرفت بر آنرا بود دار خود و نيرومند
 پـاكيزه  تا رود مى و اوست زنانگى ايام بستر اين كه گفت و بيامد دنبال از قباد خواهر و. گفت نيارست چيزى

 بـر  آن ناپاكى از كه نشد نزديك بدان و نزد دست فراش به و، كرد باور را او گفته زندانيان و گردد باز و شود
 .بود وى دنبال به خواهر و ببرد را وى كه كرد باز را قباد حامل غالم راه و بود حذر

 مخالفـان  بـا  و بگيرد سپاه و خواهد كمك آنجا شاه از كه رفت هيطاليان سرزمين به و بگريخت قباد و
 منـزل  بزرگـان  از يكـى  پـيش  ابرشـهر  در خويش راه در و. بجنگد بودند برداشته شاهى از را وى كه خويش
 هنگـام  و گرفـت  زنـى  بـه  را انوشـيروان  كسرى مادر كه بود سفر اين در و داشت دوشيزه دخترى كه گرفت
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 شش جاماسب و كرد مغلوب را جاماسب خويش برادر و داشت همراه را او مادر و انوشيروان، سفر از بازگشت
 .بود كرده پادشاهى سال

 را آنجـا  مـردم  و بگشـود  گوينـد  آمد كه را جزيره شهرهاى از يكى و رفت روم پيكار به قباد آن از پس
 و گويند برمقباد كه همانست و كرد نام رامقباد و بساخت شهرى اهواز سرزمين و فارس بين ما و گرفت اسير

 .پيوست بدان رامهرمز واليت و سرق واليت از روستاها و آورد پديد واليتى و گويند نيز ارگان

 كسـرى  بمرد چون و زد مهر و نوشت باب اين در مكتوبى و داد كسرى خويش فرزند به پادشاهى قباد
 .بست كار بود گفته قباد را آنچه

 .بود سال سه و چهل جاماسب برادرش پادشاهى با قباد پادشاهى مدت

 آوردند پديد وى ملك در قباد روزگار به عربان كه حوادثى از سخن

 امـرؤ  بـن  منـذر  بـن  نعمان با كندى عدى بن حارث وقتى كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 ملـك  بـر  عمرو بن حارث و برد بدر جان اكبر  نعمان بن منذر و بكشت را او و شد رو به رو شقيقه بن القيس
 از پيش كه پادشاهى و ما ميان كه نوشت عمرو بن حارث به پارسيان شاه فيروز پسر قباد، يافت تسلط نعمان

 .بينمب را تو كه خواهم مى و بود پيمانى بود تو

 آشـفته  وى روزگـارى  بـه  و كرد مى مدارا دشمنان با و بود بيزار خونريزى از و بود كار نكو زنديقى قباد
 را همديگر فيوم پل بر و بيامد گروهى با كندى عمرو بن حارث و بودند جسور وى با مردم و شد بسيار گويى

 با خرماى و بياوردند ديگر طبق و برگرفت را آن هاى هسته و بياوردند خرما طبق يك تا بگفت قباد و بديدند
 طبـق  و بـود  حارث نزديك داشت دار هسته خرماى كه طبقى و نهادند آنها روى پيش و ريخت آن در هسته
 خـود  نزديـك  طبـق  از قباد و بينداخت هسته و خورد خرما حارث و بود قباد نزديك بود هسته بى كه ديگر

  ».نخوردى من مانند چرا«: گفت حارث به و ميخورد
 .كند مى استهزاء را وى قباد كه ندانست و »خورد ما گوسفندان و شتران را خرما هسته«: گفت حارث

 تجـاوز  آن از و آرنـد  فـرات  حـدود  به را خويش اسبان وى ياران عمرو بن حارث كه كردند توافق آنگاه
 بگذرند فرات از تا بگفت خويش اردوگاههاى به و بست سواد در طمع بديد را قباد ضعف حارث چون و نكنند

 .كنند تاز و تاخت سواد در و

 حـارث  پـيش  كس و» .آنهاست پادشاه سر زير اين«: گفت و آمد استمداد بانگ كه بود مداين در قباد
 بدو قباد و بيامد حارث و بيند به را او خواهد مى و اند آمده غارت به عرب دزدان از گروهى كه فرستاد عمرو بن

  ».بود نكرده تو از پيش هيچكس كه كردى كارى«: گفت
 نتـوانم  بـاز  سپاه و مال به جز را عربان و عربند دزدان از اينان نداشتم خبر و نكردم من«: گفت حارث

 ».داشت

  »؟خواهى مى چه«: گفت قباد
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  ».گيرم كمك آن از كه كنى من تيول سواد از چيزى خواهم مى: گفت
 عمـرو  بـن  حـارث  و بـود  بخـش  شش آن و دهند بدو بود عربان مجاور كه را فرات زير تا بگفت قباد و
 سـپاه  ام گرفتـه  آن از بخـش  شـش  و ام بسـته  طمع عجمان ملك در كه نوشت بود يمن به كه تبع به كندى
 روش كـه  نميـدارد  روا ريخـتن  خـون  و نميخـورد  گوشـت  شـاه  و است دفاع بى ملكشان كه بيا و كن فراهم

 .دارد زنديقان

 .كرد آزار را او پشه و گرفت منزل فرات نزديك و حيره در تا بيامد و آورد فراهم سپاه تبع

 و. اسـت  حيـره  نهر همان كه بكند حارث و بكند نجف تا نهرى وى براى تا بگفت عمرو بن حارث به و
 را قبـاد  و كـرد  جنـگ  وى بـا  كه فرستاد قباد سوى را خويش برادرزاده الجناح ذو شمر و آمد فرود آنجا تبع

 .بريخت خونش و رسيد وى به آنجا و رفت رى سوى كه كرد منهزم

 زودتر كه هر گفت و كرد روان سغد سوى را حسان خويش پسر و كرد روان خراسان سوى را شمر، تبع
 و بـود  هـزار  چهل و هزار ششصد گويند كه بود بزرگ سپاهى را يك هر و. باشد آن فرمانرواى رسيد چين به

 بـاج  و شدند وى مطيع كه رسيد قسطنطنيه به تا برفت يعفر و كرد روان روم سوى را يعفر خويش برادرزاده
 .دادند

 گرسـنه  وى سـپاه  و كـرد  محاصره را آنجا و بود راه ماه چهار قسطنطنيه تا كه رفت روميه سوى آنگاه
 را همـه  و تاختنـد  آنهـا  بـر  شدند واقف حالشان از كه روميان و شدند ضعيف و افتاد اياشن در طاعون و ماند

 .نبرد در به جان آنها از هيچكس و بكشتند

 بـر  ديـد  چنـين  چـون  و نسـاخت  كـارى  و كـرد  محاصره را آنجا و برفت سمرقند تا الجناح ذو شمر و
 پادشـاه «: گفـت  كـه  پرسـيد  آن سپاه و شهر  حال از و بگرفت را آنجا مردم از يكى و كرد گذر شهر نگهبانان

  ».رسد مى مردم كار به كه دارد دخترى و ندارد نوشيدن و خوردن جز كارى كه است احمق شهر
 كـه  آمدم آن سبب به عرب سرزمين از كه داد پيغام و فرستاد دختر سوى اى هديه او وسيله به شمر و

 مال طلب به من و شود عجم و عرب شاه كه بيارم پسرى تا شوى من زن خواهم مى و ام شنيده ترا عقل آوازه
 ايـن  اگـر  روم مـى  چـين  سـوى  بـه  و دهم مى تو به كه دارم اينجا نقره و طال صندوق هزار چهار كه ام نيامده

 .بود خواهد تو آن از مال اين شدم هالك اگر و منى زن تو شد من آن از سرزمين

  ».بفرستد را مال پذيرفتم«: گفت رسيد بدختر پيغام چون و
 بـود  دروازه چهار را سمرقند و، بود مرد دو صندوق هر در كه فرستاد او سوى صندوق هزار چهار شمر

 آنهـا  همـراه  كـه  خـويش  رسـوالن  با را اين و نهاد نشانه را زنگ صداى و بود مرد هزار چهار دروازه هر بر كه
 .بگفت بود فرستاده

 در شـهر  بـه  سپاه با شمر و بگرفتند را ها دروازه و شدند برون و شد زده زنگ آمدند در شهر به چون و
 .آورد تصرف به بود آن در چه هر و بكشت مردم و آمد
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 و رفت چين سوى و بشكست را آنها و شد رو به رو تركان انبوه با و شد روان چين آهنگ به شمر آنگاه
 و بمردنـد  تـا  ببودنـد  آنجـا  اند گفته ها بعضى چنانكه و رسيده آنجا به پيشتر سال سه تبع بن حسان كه ديد

 .بود سال يازده چين در اقامتشان

 آنها و خويش ميان تبع كه گويند بمردند تا ببودند چين در تبع بن حسان و شمر اند پنداشته كه آنها و
 اين بين فيما نشانه و رسيد مى خبر شب يك به و ميافروختند آتش شبانگاه بود رخدادى چون و نهاد منارها

 هالكـت  شـد  افروختـه  بار سه اگر و است يعفر هالكت اين شد افروخته يمن طرف از آتش بار دو اگر كه بود
 اين بر و است دو هر هالكت باشد آتش دو اگر و است حسان هالكت باشد آنها سوى از آتش اگر و است تبع

 .بودند نشانه

 .بود تبع هالكت و افروختند آتش سه آن از پس بود يعفر هالكت و افروختند آتش دو آنگاه

 گوهر اقسام و اموال به بودند رفته كه راه همان از حسان و شمر كه است چنين اتفاق مورد گفتار ولى
 مكـه  بـه  تبع و رفتند باز خويش ديار به و گشتند باز تبع پيش بودند گرفته چين از كه اسير و خوش بوى و

 .نهاد مطبخها و آمد فرود دره به و رفت

 نرفت ديگر بالد پيكار به و نشد بيرون آنجا از يمن ملوك از هيچيك او از پس و بود ايمن به تبع مرگ
 .بود سال يازده و يكصد تبع پادشاهى مدت و

 مكه سوى يثرب از وى همراه كه بود اخبارى وسيله به اين و گرفت يهود دين تبع كه اند گفته و گويد
 .بودند بسيار گروهى و بودند رفته

 حميـر  قـوم  از االخبار كعب و بود يثرب اخبار ميراث باقيمانده از االحبار كعب دانش كه اند گفته نيز و
 .بود

 ملكيكـرب  بن كرب ابو اسعد تبان تبع رفت مشرق سوى كه تبعان از كس آن اسحاق ابن گفته به ولى
 .بود حسان پدر، االذعار ذى عمرو بن زيد بن

 رسيد بپادشاهى انوشيروان آنگاه

 فاذوسـبان  چهار به رسيد پادشاهى به چون و. بود گور بهرام پسر يزدگرد پسر فيروز پسر قباد پسر وى
: بـود  چنـين  آذربيجان فاذوسبان به وى نامه نسخه و نوشت نامه بودند پارسيان ديار سوى يك بر يك هر كه

 و آذربيجـان  فاذوسـبان  نخيرجـان  پسر وارى سوى به قباد پسر كسرى پادشاه از مهربان بخشنده خداى بنام
 كسى فقدان بترسند آن از بايد حق به مردم آنچه، شما بر سالم، توابع و طبرستان و دنباوند و توابع و ارمنيه
 ما نزد به و ،عزيز و مال و  حشم و جان براى نمايد رخ بدى و زايد فتنه و آيد نعمت زوال فقدانش از كه است

  »نيست شايسته شاه فقدان از برتر فقدانى و وحشتى
 نـام  خرگـان  پسـر  داشـت  زر كـه  را فسا اهل از منافقى مرد آيين گرفت استقرار كسرى شاهى چون و
 از مردى و بودند شده او بدعت پيرو مردم و بود آورده مجوس دين در بدعتى وى كه برداشت ميان از داشت
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 و گفـت  مـى  مـردم  به كه چيزها جمله از و خواند مى وى بدعت را مردم بامداد پسر مزدك نام به مذريه اهل
 خـوش  خـدا  كه نكو است كارى اين«: گفت مى، بود زن و مال در مساوات كرد مى ترغيب بدان و داد مى رواج
 بر را فرومايگان و» .بود پسنديده روشهاى جزو نبود دين جزو كارها اين اگر و ميدهد نيك ثواب آن بر و دارد
 بـراى  سـتم  راه و غاصـب  بـراى  غضـب  راه و درآميخـت  شريف با سفله وى نزد به و كرد تشويق بزرگان ضد

 نمـى  طمـع  آنهـا  در هرگـز  كـه  يافتنـد  دست زنانى به و يافتند هوس اقناع فرصت بدكاران و شد باز ستمگر
 پيـروى  از را مـردم  كسـرى  و بـود  نشـنيده  آن نظير كس كه افتادند عظيم اى بليه به مردم و بست توانستند

 جماعـت  آن از و داشت بر ميان از را آنها بدعت و داشت باز بامداد پسر مزدك و خرگان پسر زرادشت بدعت
 و برداشت ميان از را مانيان و بكشت كس بسيار نكردند اعتنا كسرى منع به و ورزيدند ثبات روش اين بر كه

 .كرد استوار آنند پيرو پارسيان هم هنوز كه را مجوس آيين

 ايـن  كـار  كسـرى  و بـود  يكـى  آن از بود سپاه ساالرى كه مملكت اسپهبدى كسرى پادشاهى از پيش
 اسـپهبد  و بـود  توابـع  و خراسـان  كـه  بود مشرق اسپهبد يكى كه كرد پراكنده اسپهبد چهار ميان را منصب
 نظم مايه را اين كه بود خور واليت كه توابع و آذربيجان اسپهبد و بود يمن واليت كه نيمروز اسپهبد و مغرب
 قبـاد  تصـرف  از و بـود  بوده پارسيان قلمرو از كه واليتها آن و داد مركوب و سالح را سپاهيان و دانست ملك
 و زابلسـتان  و رخـج  و بسـت  و سـند  چـون  بـود  افتـاده  ديگـر  شـاهان  چنـگ  به گون گونه هاى سبب به شاه

 كـوچ  ديارشان از را باقيمانده و بكشت كس بسيار بارز قوم از و گرفت پس كابلستان و دهستان و طخارستان
 قوم تا بگفت و گرفت مى كمك آنها از جنگها در و شدند وى مطيع كه داد مقر  مملكت جاهاى ديگر به و داد

 فيـروز  بهـرام  در و نگهداشـت  را دليرانشـان  از كس هشتاد و بكشت را همه و بياوردند و كردند اسير را صول
 .گرفت مى كمك آنها از خويش جنگهاى در و داد مسكن

 سـوى  و برنـد  حملـه  وى ديـار  بـه  كه بودند شده همدل االن قوم و بلنجر قوم و بنجر قوم و ابخز قوم
 در چون و گرفت نديده را كارشان كسرى و بود آسان و باز راهشان و كنند غارت آنرا مردم كه شدند ارمينيه

 اسـير  كـه  كـس  هـزار  ده جز به كردند نابودشان و بجنگيدند آنها با تا فرستاد سپاهيان شد پراكنده وى ديار
 .گرفتند مسكن اطراف و آذربيجان در و شدند

 مـذكور  اقـوام  دستبرد از را خويش ديار كه بود ساخته سنگ با بنايى االن و صول ناحيه در شاه فيروز
 رسـيد  پادشـاهى  به كسرى چون و ساخت بسيار بناهاى آنجا در پدر از پس فيروز پسر قباد شاه. دارد مصون
 بسـاختند  بسيار بناهاى و ديوارها و ها قلعه و شهرها تراشيده سنگ با گرگان ناحيه و صول ناحيه در تا بگفت

  .شوند پناهنده بدان آورد حمله دشمنى اگر و باشد واليت اهل پناهگاه تا
 كه بود همو و داشت بيشتر سپاه و بود دليرتر و قويتر تركان همه از كه خاقان سنجبوا كه بود چنان و

 بيشـتر  بـا  را شاهشـان  وزر و نكـرد  بـيم  هيطاليـان  دليـرى  و بسـيارى  از و كـرد  پيكـار  هيطاليان شاه وزر با
 و. آورد تصرف به بود گرفته كسرى آنچه جز را ديارشان و گرفت غنيمت به را وى اموال و بكشت سپاهيانش
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 به پارسيان ملوك كه گفتند و نهادند گردن وى اطاعت به كه كرد استمالت را بلنجر و بنجر و ابخز قوم او هم
 نزديـك  بـه  و بيامـد  سپاهى هزار ده و يكصد با سنجبوا و نبردند حمله ديارشان به تا اند داده مى اى فديه آنها
 بـدو  مـال  كسرى كه خواست و كرد بلندپروازى و كرد تهديد و فرستاد كسرى پيش كس و رسيد صول ديار

 زود اگر و دهد آنها به اند داده مى بلنجر و بنجر و ابخز قوم به كسرى پادشاهى از پيش كه را اى فديه و فرستد
 بـود  خواسـته   آنچـه  و مانـد  اعتنا بى وى تهديد به كسرى و اندازد مى جنگ و برد مى حمله او ديار به نفرستد

 مـرز  و بـود  استوار داشت پيش در خاقان سنجبوا كه ها دره و راهها و بود كرده محكم را صول دربند كه نداد
 .بود مصون دشمن تطاول از پياده و سوار پنجهزار با ارمينيه

 خـويش  سـپاه  بـا  و شـد  نوميـد  كـرده  اسـتوار  را صـول  مرز كسرى كه بدانست خاقان سنجبوا چون و
 و نتوانسـت  انـدازى  دست بود ساخته كسرى كه دژها به بود گرگان مقابل در كه دشمن گروه آن و بازگشت

 .نشد چيره و نبرد غارت

 نهاد سر به تاج چون و بود رحيم و دورانديش و رؤف و دلير و خردمند و دانا و مدبر انوشيروان كسرى
 و ايسـتاد  سـخن  بـه  كسـرى  بردنـد  بسـر  سـخن  چون و كردند دعا بسيار و شدند وى پيش سران و بزرگان

 چيـزى  و داشـته  مقرر معاش و روزى و كرده امورشان تدبير و بيافريده را خلق كه شمرد بر را خدا نعمتهاى
 .نياورد خود گفتار در كه نماند

 نظـر  كـه  گفـت  و آورد سخن معاش و فرزند حال فساد و دين محو و كارها تباهى و مردم بليه از آنگاه
 .كرد ترغيبشان خويش معاونت به و كند قطع را تباهى ريشه و دهد سامان را كارها دارد

 از بسـيارى  و كردند تقسيم مستمندان ميان را اموالشان و زدند گردن را مزدكيان سران تا بگفت آنگاه
 در كـه  مولـودى  هـر  تا بگفت و داد پس صاحبانش به را اموال و بكشت بودند بگرفته كسان اموال كه را آنها

 بدو مرد آن مال از چيزى و شود ملحق بود او به منتسب كه كسى به نبود معلوم پدر و بود اختالف وى نسب
 كننـد  مخيـر  را زن و كنند راضى را كسانش و گيرند غرامت به را وى مهر اند برده زور به كه زنى هر و دهند

 .گردد باز او سوى كه باشد شوهرى را وى آنكه مگر شود ديگرى زن يا بماند مرد آن پيش كه

 انـدازه  بـه  را ظـالم  و بگيرنـد  وى از حـق  كرده اى مظلمه يا زده زيان ديگرى مال به كه هر تا بگفت و
 شـوهران  بـه  بـود  مـرده  سرپرستشـان  كـه  را نسـب  صاحب مردم دختران تا بفرمود و. دهند عقوبت جرمش
 و بداد زنان كابين و داد بزرگ خاندانهاى از زن را جوانانشان و بداد المال بيت از را جهازشان و دهند شايسته

 كرد مخير را خويش پدر زنان و. گيرد كمك آنها از كارها در تا باشند وى در مالزم تا بگفت و كرد توانگرشان
 و. بجوينـد  خـود  همشأن شوهرانى با گيرند خويش امثال مانند مقررى و باشند برابر و بمانند وى زنان با كه

 خراب پلهاى تا بگفت و، كنند تقويت و دهند بها پيش را كوش آبادى مردم و بكنند كاريزها و نهرها تا بگفت
 و مركـوب  تنگدستانشـان  بـه  و پرداخـت  چابكسواران به. كنند اصالح بوده آنچه از بهتر را ويران هاى دهكده

، نهـاد  دژها و بناها آن در و كرد امن را راهها و نهاد گماشتگان را ها آتشكده و، كرد تعيين مقررى و داد لوازم
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 سـيرت  به. بنواخت وجهى بهترين به را برگزيدگان و كرد دقت واليتداران و عامالن و حاكمان برگزيدن در و
 .گرفت سرمشق آن از و پرداخت اردشير مكاتيب و

 رفـت  انطاكيه سوى به آمد اطاعت به ها واليت و گرفت نظام ملك و كرد پادشاهى سالها كه پس آن از
 راهها و منازل تعداد و مسافت به را انطاكيه شهر تا بگفت و بگشود را شهر و بودند آنجا قيصر سپاه سران كه
 به گرفت روميه نام كه را شهرى و بسازند آن همانند شهرى مداين پهلوى و آرند نقشه به بود آن در چه هر و

 .داد مقر آنجا در و بياورد را انطاكيه مردم و بساختند انطاكيه صورت

، بودنـد  داشـته  انطاكيه در آنچه همانند شدند اى خانه به خانه هر مردم شدند درون شهر در از چون و
 .بودند نشده برون آن از گويى

 كه پس آن از و بگشود را ديگر شهرهاى و اسكندريه سپس، بگشود آنرا و كرد هرقل شهر آهنگ آنگاه
 .نهاد روم سرزمين به را خويش سپاه از گروهى داد فديه و آورد اطاعت قيصر

 آنگـاه ، بگرفـت  بودنـد  ريخته وى رعيت از كه خونها انتقام و رفت خزر سوى و بازگشت آنجا از چون و
 ستونهاى و سنگ و بزرگ كشتيهاى با كوه دو ميان را دريا از جايى حبشه سرزمين مجاور و رفت عدن سوى

 سـوى  اين كه روم واليت همه و بازگشت مداين سوى و بكشت را ديار آن بزرگان و ببست زنجيرها و آهنين
 .بود شده وى مطيع دريا تا عدن حدود واليتهاى همه و ارمينيه با بود قله هر

 امـور  تـدبير  بـه  و بمانـد  مداين در آنگاه داشت گرامى و كرد عربان شاه را نعمان بن منذر وقت اين در
 .پرداخت

 چين خاقان داماد انوشيروان آن از پيش. كرد هيطاليان آهنگ فيروز خود جد خونخواهى به آن از پس
 آنها سوى و آيد هيطاليان سوى تا بفرمود و بگفت وى با خويش قصد و نوشت نامه رفتن از پيش و بود شده
 بـه  را خـويش  سـپاه  و بگذشـت  آن مـاوراى  و بلخ از و كرد نابود را وى خاندان و بكشت را پادشاهشان و شد

 .آورد فرود فرغانه

 خواسـتند  كمك او از حبشه ضد بر و بيامدند گروهى رسيد مداين به چون و بازگشت خراسان از آنگاه
 بكشـتند  يمن در را حبشى مسروق كه بفرستاد اطراف و ديلم مردم از سپاهى با را خويش سرداران از يكى و
 .شدند مقيم آنجا و

 ترك از فرستادگانشان و داشتند دل به را وى مهابت اقوام همه و بود فيروز و مظفر پيوسته انوشيروان
 .داشت مى گرامى را عالمان و بودند حاضر را وى در به آن امثال و خزر و چين و

 روزگـار  آخـر  در سـلم  و عليه اهللا صلى پيمبر مولد و بود سال هشت و چهل انوشيروان پادشاهى مدت
 .بود وى

 پيمبـر  پـدر  المطلـب  عبـد  بـن  اهللا عبد و بود سال هفت و چهل انوشيروان پادشاهى مدت گويد هشام
  .يافت تولد وى پادشاهى دوم و چهل سال به سلم و عليه اهللا صلى خداى
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 پادشـاهى  و حيـره  و بخواسـت  را اكبـر  نعمان بن منذر گرفت نيرو انوشيروان كار چون هشام گفته به 
 در همچنـان  و بـود  نمـر  قوم از السماء ماء، منذر مادر. داد بدو را المرار اكل به ملقب عمرو بن حارث خاندان

 .بمرد تا ببود حيره پادشاهى

 .بساخت را ابواب و باب بند و بازگشت و برد حمله برجان قوم به انوشيروان: گويد

 و شـد  عربـان  شاه پارسيان ملوك جانب از نعمان بن مندر وى برادر منذر بن اسود پس از: گويد هشام
 .كرد پادشاهى سال هفت

 .بود كندى عمرو بن حارث خواهر حجر بن عمرو دختر الملك ام نعمان مادر

 سـه  لخـم  بن نمارة بن ربى بن اسس بن ثور بن ذميل بن عدى بن مالك بن علقمة بن يعفر ابو از پس
 .بود عربان پادشاه سال

 دو كـه  يافت آن از لقب اين و داشت القرنين ذو لقب و شد پادشاه البدء القيس امرؤ بن منذر او از پس
 زيد بن ربيعه بن هالك بن جشم بن عوف دختر السماء ماء به ملقب ماريه منذر مادر. داشت بافته موى رشته

 و چهـل  وى پادشاهى مدت و بود قاسط بن نمر بن اهللا تيم بن خزرج بن سعد بن الضحيان عامر بن مناة بن
 .بود سال نه

 بـن  عمـرو  بن حارث دختر هند عمرو مادر كرد پادشاهى سال شانزده منذر بن عمرو پسرش او از پس
 .بود المرار آكل حجر

 و عليـه  اهللا صـلى  خدا پيغمبر كه بود گذشته هند بن عمرو پادشاهى از ماه هشت و سال هشت: گويد
 هجـوم  خدا خانه به يكسوم ابو األشرم ابرهه كه بود فيل سال به و انوشيروان روزگار به اين و يافت تولد سلم
 .برد

 پيكـار  بـراى  يمـن  به پارسيان سپاه رفتن و انوشيروان و قباد ايام در تبع احوال از سخن

  حبشيان

 بازگشت مشرق از وقتى بود كرب ابو اسعد تبان كه آخرين تبع كه اند كرده روايت اسحاق بن محمد از
 كشته كه نهاد آنجا را خويش پسر و نكرد بدى آنجا  مردم با كرد گذر آنجا از كه اول بار و بود مدينه از راهش

 انصار قوم و داشت نخل بريدن و مردم كردن نابود و شهر كردن ويران آهنگ آمد باز مدينه سوى چون و شد
 او از پس و بود نجار بنى از يكى ظله بن عمرو ساالرشان و نگذارند را وى كه آمدند فراهم بشنيدند اين چون
 بن عدى بنى از مدينه مردم از يكى آمد فرود آنجا تبع چون و شدند بيرون پيكار براى و بود مبذول بن عمرو
 و زد داس بـا  را او و بريـد  مـى  نخـل  كه ديد خود نخلستان در را تبع مردان از يكى داشت نام احمر كه نجار

 بـا  كـه  اثنـا  آن در و كرد توزتر كينه را تبع ماجرا اين و گفتند تومان ذات آنرا كه انداخت چاهى در و بكشت
 و بود حيرت به كارشان از او و گرفتند مى آرام شب و كردند مى جنگ وى با روز به انصاريان بود جنگ به آنها
 مايه پر و دانشور كه آمدند وى پيش قريظه بنى يهود احبار از تن دو و كريمند مردمى اينان خدا به گفت مى
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 اصـرار  اگـر  كه مكن شاه اى«: گفتند و دارد آن مردم نابودى و مدينه ويرانى آهنگ كه بودند شنيده و بودند
  ».آيى گرفتار آخرت عقوبت به كه داريم بيم و نگذارد ترا خدا كنى

  »؟شود چنين چرا«: گفت تبع
  ».باشد وى مقر و خانه و كند هجرت اينجا آيد قريش قوم از الزمان آخر در كه پيمبرى«: گفتند

 از و يافـت  خبـر  آنهـا  علـم  از و بازگشـت  داشت مدينه درباره كه قصدى از بشنيد سخنان اين چون و
 حبر دو آن نام و شد دينشان پيرو و برد يمن سوى خويش با را آنها و برفت مدينه از و كرد حيرت گفتارشان

  .بودند خويش روزگار مردم عالمترين و بودند زاده عمو و بودند قريظه بنى از و بود اسد و كعب
 چند تنى مدينه و مكه ميان و رفت مى يمن سوى مكه راه از و بودند پرست بت وى ياران و تبع: گويد 

 ملـك  كه شويم راهبر كهن المال بيت به ترا كه خواهى مى شاه اى«: گفتند و آمدند وى پيش هذيل مردم از
  »؟هست نقره و طال و ياقوت و زمرد و مرواريد آنجا در و اند بوده غافل آن از سلف

  »آرى«: گفت تبع
 .ميكنند نماز آن نزد به و كنند مى قيام آن عبادت به آنجا مردم كه هست مكه در اى خانه«: گفتند

 خانـه  قصـد  كـه  شاهان از يك هر كه بودند دانسته كه داشتند وى هالك قصد سخنان اين از هذليان
 .شود مى هالك كند تجاوز بدان و كند

 قصـد  قوم اين«: گفتند و بپرسيد را آنها رأى و فرستاد حبر دو پيش كس داد آنها گفته به دل چون و
  ».شود هالك باشد تو با كه هر و شوى هالك، گويند كه كنى چنان اگر دارند تو سپاه هالك و تو هالك

  »؟كرد بايدم چه رسم آنجا وقتى پس«: گفت
 و بتـراش  سـر  و بـدار  حرمـت  بـرو  طـواف  خانه به كنند آنجا مردم كه همان رسى آنجا وقتى«: گفتند

  ».بروى آنجا از تا كن تواضع
  »؟نكنيد چنين شما چرا«: گفت

 بتانى سبب به آنجا مردم اما، گفتيم تو با كه است چنان و است ابراهيم ما پدر خانه اين بخدا«: گفتند
  ».مشركند و ناپاك مردمى كه اند شده مانع ريزند آن نزد به كه خونها و اند نهاده خانه در كه

 آنگـاه  ببريـد  پايشان و دست و بياورد را هذليان و بدانست را گفتارشان راستى و آنها نيكخواهى تبع و
 تبـع  انـد  گفتـه  چنانكـه  و بپوشـانيد  و بپوشـاند  را خانـه  كه شد گفته او به خواب در و رسيد مكه به تا برفت

 خانه تا بگفت و كرد سفارش بودند جرهميان از كه خويش عامالن به و بپوشاند را خانه كه بود كس نخستين
 خويش سپاه با آنگاه نهاد خانه براى كليدى و در و نبردند آن نزد به حايض و مرده و خون و نگهدارند پاك را
 آنهـا  و شـوند  او ديـن  پيـرو  كـه  گفـت  را خـويش  قـوم  رسـيد  آنجا چون و رفت يمن سوى به خبر دو آن و

 .خواهند  داورى بود يمن در كه آتشى از تا نپذيرفتند
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 آيـد  در آنجـا  بـه  كـه  شـد  نزديك يمن به تبع چون كه اند كرده روايت طلحه بن محمد بن ابراهيم از
  ».آيى در يمن به نبايد اى بريده ما دين از كه تو: گفتند و شدند او مانع حميريان

  ».است بهتر شما دين از اين«: گفت و خواند خويش دين به را آنها تبع
 .پذيرفت تبع و» .بريم آتش به داورى«: گفتند

 را ظالم و كرد مى داورى آنها ميان داشتند اختالفى وقتى كه بود آتشى يمن در گويند يمنيان چنانكه
  ».داديد انصاف«: گفت بگفتند تبع با سخن اين چون و زد نمى زيان مظلوم به و خورد مى

 و بودنـد  آويختـه  گـردن  بـه  را خويش كتابهاى و بيامدند حبر دو و بياوردند را خويش بتهاى وى قوم
 بـيم  و شدند دور آن از آمد آنها سوى چون و شد برون آتش و بنشستند شد مى برون آنجا از آتش كه جايى
 و برسيد آتش تا كردند صبر آنها و »كنيد صبورى«: گفتند و كردند مالمتشان بودند آنجا كه مردمى و كردند

 و شـدند  بـرون  داشـتند  گـردن  بـه  كـه  كتابهـا  با حبر دو و بخورد بودند آورده بت كه حمير مردم با را بتان
 از يمـن  در يهوديگرى ريشه و آمدند تبع دين به حميريان و بودند نديده زيانى اما بود كرده عرق پيشانيشان

 .بود آنجا

 رفتنـد  آتـش  دنبال به بودند شده برون آنها با كه حميريانى و حبر دو كه اند كرده روايت اسحاق ابن از
 نزديـك  خـويش  بتان با حميريان از كسانى و باشد او با حق برد پس را اين كه هر گفتند و برند پس آنرا كه

 و بردنـد  پـس  نتوانستند و شدند دور آن از و بخورد را آنها كه شد نزديك آتش و برند پس را آتش كه شدند
 بـود  آمـده  در كـه  محلـى  به آنرا تا رفت پس آتش و كردند آغاز خواندن تورات و شدند آتش نزديك حبر دو

 آن تعظـيم  بودنـد  مشـرك  وقتـى  كـه  رثـام  نـام  به داشتند اى خانه و شدند آنها دين پيرو حميريان و راندند
 كـه  اسـت  شـيطان  اين«: گفتند تبع حبربه دو و شنيدند مى سخن آن از و داشتند قربانگاه جا آن و ميكردند
  .»او و دانيد شما«: گفت تبع و، واگذار او به را ما، كند مى بازى عقلشان با و دهد مى فريبشان

 و كردنـد  ويـران  را خانـه  و بريدنـد  سـر  و آوردنـد  برون آنجا از سياه سگى اند گفته بمن مردم چنانكه
 .بجاست اند ريخته مى آن بر كه خونى آثار و هست يمن در آن باقيمانده ايم شنيده چنانكه

 مكـه  در كه رفتارى و كرد هذليان با كه كارى و داشت مدينه درباره كه قصدى و سفر اين باب در تبع
 بـدين  دارد اى قصـيده  گفتنـد  بـدو  سـلم  و عليه اهللا صلى پيمبر درباره حبر دو آنچه و داشت خانه به نسبت

 :مضمون

  »است بيمار خفتن چون تو خفتن چرا«
  »اى نخفته هرگز گويى و بيمارى كه«
  »اند گرفته جاى يثرب در كه سبط دو كينه از«
  »باشند سياه روزى عقوبت سزاوار كه«
  »بود منزلگاهى مدينه به مرا«
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  »بود خوش آن خفتن و بود خوش آن اقامت كه«
  »داشتم جاى غرقد بقيع و عقيق ميان مرتفعى در و«
  »زد مى جوش كشتار براى دلهايمان آمديم فرود يثرب به وقتى«
  »شدم يثرب به اگر كه بودم خورده قسم و«
  »وانگذارم خرما و نخل آنجا در«
  »آمد من سوى قريظه از دانشورى حبر ولى«
  »بود يهود ساالر كه«
  »بدار دست دهكده اين از :گفت و«
  »مانده محفوظ مكه پيمبر براى كه«
 »باشد قوم هدايتگر و باشد قريش از وى«

  »درگذشتم آنها از و«
  »دراز روزى عقوبت بيم از و«
  »سوزان جهنم از رهايى و رستاخيز روز به خدا عفو اميد به و«
  »واگذاشتم را آنها«
  »خويش قوم از و«
  »را دلير و نسب واال مردمى«
  »بود دنبالشان به فيروزى كه«
  »گذاشتم آنجا«
  »داشتم ثواب اميد محمد پروردگار از كار اين از و«
  »كنند پرستش آنرا كه هست پاك اى خانه« »مكه دره به را خداى كه نداشتم خبر و«
  »آمدند من پيش هذيل از كسانى و«
  »هست كهن اى مالخانه مكه به كه گفتند و«
  »دارد زمرد و مرواريد گنجهاى كه«
  »نگذاشت پروردگارم كه كرد خواستم كارى و«
  »كرد جلوگيرى خانه ويرانى از خداوند و«
  »پوشيدم چشم داشتم كه اميدها از و«
  »كردم بينندگان عبرت را آنها و«
  »بود مسلمان القرنين ذو من از پيش«
  »كردند مى وى اطاعت ملوك كه بود پادشاهى و«
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  »بود مغربها و مشرقها شاه«
  »جست مى دانش راهبر حكيم از و«
 »بديد را خورشيد غروبگاه و«

  »رفت مى فرو اى چشمه در كه«
  »بود او از پيش بلقيس ام عمه و«
  »رفت وى نزد به هدهد تا كرد پادشاهى و«
 داشـت  كينه بودند مدينه در كه يهوديان گروه با تبع: گويند انصاريان كه اند كرده روايت اسحاق ابن از

 خويش شعر در سبب همين به و برفت تا شدند مانع انصاريان و داشت آنها هالك قصد آمد مدينه به وقتى و
 :گويد

  »اند گرفته جاى يثرب در كه سبط دو كينه از«
  »باشند سياه روزى عقوبت سزاوار كه«
 مدتى و آمد تبع پيش، كاهن صدفى كليب بن شافع آن از پيش كه اند كرده روايت اسحاق ابن از هم و

  »مانده چه تو علم از«: گفت تبع شود جدا او از خواست چون و بماند وى پيش
  ».درست علم و گويا خبر«: گفت شافع
  »؟باشد من پادشاهى همانند اى پادشاهى را قومى آيا«: گفت
  ».باشد اى دنباله را غسان پادشاه ولى، نه«: گفت شافع
  »؟باشد آن از بيشتر اى پادشاهى آيا«: گفت
  ».آرى«: گفت شافع
  »؟كيست او«: گفت
 بـه  را ظلـم  و، اند يافته برترى كتابها در امتش و هست زبور در وصفش كه كار نكو نكوى«: گفت شافع

  ».قصى تيره از، باشد لوى بنى از يكى بيايد وقتى، وى امت به خوشا، است پيمبر احمد، بشكافد نور
 .بديد را سلم و عليه اهللا صلى پيمبر صفت و نگريست آن در و، بياوردند را زبور و بفرستاد تبع

 از پـيش  و، بـود  نصـر   بن ربيعة وى نام و كرد پادشاهى حمير تبعان بين ما لخم شاهان از يكى: گويند
 سباى صيفى بن قيس بن رائش بن المنار ذى ابره بن االعار ذى عمرو بن زيد او و بود اول تبع وى پادشاهى

 بـن  قطـن  بن غوث بن وائل بن جشم بن معاويه بن قيس بن عمرو بن سهل بن زيد بن الظلم كهف بن اصغر
 و بـود  قحطـان  بن يشجب بن يعرب بن اكبر سباى بن حمير عرنجج بن هميسع بن ايمن بن زهير بن عريب

 را اسـير  و گرفـت  اسير كه بود عربان از كس نخستين كه رو آن از گفتند سبا را او و بود شمس عبد سبا نام
 .گويند سبى

 .بودند تبعان كه بود حمير شاهى خاندان اين و
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 و، بـود  وى عـم  پسر االذعار ذى عمرو ابن ينعم ياسر ابن يرعش شمر عمرو بن زيد او تبع پس از آنگاه
 كـه  اوسـت  هـم  و بسـاخت  را حيره و كرد بنيان را سمرقند و رفت چنين پيكار به كه همانست يرعش شمر

  :گفت مضمون بدين شعرى
  »يمانيم كرب ابو شمر من«
  »ام آورده شام و يمن از اسب كه«
  »كه روم بندگانى سوى تا«
  »يام و عثم در چين ماوراى«
  »بودند كرده ما تمرد«
  »كنيم فرمانروايى انصاف به ديار در و«
  »نباشد بيرون آن از هيچكس كه«
 .است دراز اى قصيده اين و

 زيد بن ملكيكرب بن كرب ابو اسعد تبان او و بود اصغر تبع، ينعم ياسر بن يرعش شمر از پس و: گويد
 يمـن  به خويش همراه را يهود حبر دو و شد مدينه سوى كه بود همو و بود االذعار ذو عمرو ابن اول تبع ابن
 .بگفت اشعار آن و بپوشانيد و كرد آباد را الحرام بيت و برد

 يمـن  همه پادشاهى بمرد  ربيعه چون و بودند لخمى نصر بن ربيعة پادشاهى از پيش تبعان اين همه و
 .رسيد االذعار ذى عمرو بن زيد بن ملكيكرب بن كرب ابى بن اسعد تبان بن حسان به

 مـردم  از و انـداخت  وحشـت  بـه  را او كـه  ديـد  خـوابى  نصر بن ربيعة كه اند كرده روايت اسحاق ابن از
 آن از كه ام ديده خوابى«: گفت آنها به و بياورد بود منجم و پيشگوى و ساحر و كاهن چه هر خويش مملكت

  ».بگوييد من براى را آن تعبير ام افتاده وحشت به
  ».بگوييم آن تعبير تا بگوى را خويش خواب«: گفتند
 را خواب داند آن تعبير كه هر كه نكنم اطمينان گوييد كه تعبير به، بگويم شما با را خواب اگر«: گفت

  ».داند بگويم بدو كه پيش آن از نيز
 شـاه  اگر«: گفت بودند آمده فراهم خواب تعبير براى كه گروه آن از يكى، بگفت سخن اين شاه چون و
 خبـر  خـواهى  آنچـه  از ترا آنها و نباشد داناتر آنها از هيچكس كه فرستد شق و سطيح طلب به خواهد چنين
 ذئبـى  ويـرا  و بود غسان بن مازن بن عدى بن ذئب بن مازن بن مسعود بن ربيعة بن ربيع سطيح نام» .دهند

 قـيس  بـن  نذير بن افرك بن رهم بن يشكر بن صعب پسر شق و داشت عدى بن ذئب از نسب كه گفتند نيز
 بـه  و بيامد شق از پيش سطيح و فرستاد آنها طلب به بگفتند شاه با سخن اين چون و. بود انمار بن عبقر بن

 ام ديده خوابى سطيح اى«: گفت و خواند پيش را او بيامد سطيح چون و. نبود همانندشان كاهنى آنها روزگار
  ».گويى درست نيز آنرا تعبير گويى درست اگر كه بده خبر آن از مرا ام افتاده وحشت به آن از كه
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 كـه  هـر  و افتـاد  گـرم  سرزمين به و آمد بر تاريكى از كه ديدى اى جمجمه، كنم چنين«: گفت سطيح
  ».بخورد آن از داشت جمجمه

  ».دانى چه آن تعبير از گفتى راست سطيح اى«: گفت شاه
 بـه  را تاجرش ابين از و درآيند شما سرزمين به حبشيان كه باشد كشت دو ميان آنچه به قسم«: گفت

  ».آرند تصرف
 يا من روزگار به دهد رخ  كى زاست رنج و آورد خشم اى حادثه اين پدرت جان به سطيح اى«: گفت شاه

  »؟من از پس
  ».سال هفتاد يا شصت از بيشتر باشد تو از پس مدتها«: گفت سطيح

  »؟رسد سر به يا يابد دوام پادشاهيشان آيا«: گفت شاه
  ».كنند فرار و شوند كشته همه و رسد سر به سال چند و هفتاد از پس«: گفت سطيح

  »؟باشد كى دست به هزيمتشان و قتل و«: گفت شاه
 يمـن  در آنهـا  از هـيچكس  و آيـد  آنهـا  سـوى  عـدن  از كـه  باشد يزن ذى ارم دست به«: گفت سطيح

  ».نگذارد
  »؟رسد سر به يا يابد دوام وى تسلط آيا«: گفت شاه

  ».رسد سر به«: گفت سطيح
  »!رساند سر به آنرا كى«: گفت شاه

  ».رسد بدو باال از وحى كه پاكيزه پيمبرى«: گفت سطيح
  »؟كيست پيمبر اين و« :گفت شاه

 روزگـار  آخـر  تـا  وى قـوم  پادشـاهى  كه، نضر بن مالك بن قهر بن غالب فرزندان از يكى: گفت سطيح
  ».بپايد

  »؟هست آخرى را روزگار مگر سطيح اى«: گفت شاه
 روز تيـره  بـدكاران  و شوند نيكروز نكوكاران و آيند فراهم آخرين و اولين كه روزى آرى«: گفت سطيح

  ».شوند
  »؟است درست گويى آنچه«: گفت شاه

  ».است راست گفتم آنچه كه برآيد هم به وقتى بزرگ در و تاريكى و شفق به قسم آرى«: گفت سطيح
 از كه ام ديده خوابى شق اى«: گفت و خواند پيش را او شاه و رسيد در شق، رسيد سر به سخن چون و

 سـطيح  را آنچه و »گويى درست نيز آنرا تعبير  گويى درست اگر كه ده خبر آن از مرا، ام افتاده وحشت به آن
 .مختلف يا بود خواهد متفق آنها سخنان آيا ببيند تا داشت نهان بود گفته
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 از جنبنـدگان  همه و افتاد اى تپه و باغى ميان و درآمد تاريكى از كه ديدى اى جمجمه بله«: گفت شق
  ».بخورد آن

  »؟دانى چه آن تعبير از گفتى درست« :گفت است يكى آنها سخن كه ديد شاه چون و
 كه هر بر و درآيند شما سرزمين به سياهان كه سياه سنگستان دو ميان انسانهاى به قسم«: گفت شق

  ».آرند تصرف به را نجران تا ابين از و شوند چيره دارد نرم انگشتان
 مـن  روزگار به دهد رخ كى زاست رنج و آورد خشم اى حادثه اين كه پدرت جان به شق اى«: گفت شاه

  »؟من از پس يا
 زبـون  سختى به را آنها و برهاند آنها از را شما مقام واال بزرگى آنگاه، باشد تو از پس مدتها«: گفت شق

  ».كند
  » ؟كيست واال بزرگ اين«: گفت شاه
  ».درآيد يزن ذى خانه از كه پرور دنى نه و دنى نه باشد جوانى«: گفت شق
  ».رسد سر به يا يابد دوام وى پادشاهى آيا«: گفت شاه
 قـوم  پادشاهى و آرد عدالت و حق فضيلت و دين صاحبان ميان كه رسد سر به پيمبرى با«: گفت شق

  .»بپايد فيصل روز به تا وى
  ».چيست فيصل روز«: گفت شاه
 مردمـان  و شـنوند  مردگان و زندگان كه آيد نداها آسمان از و ببينند سزا واليان كه روزى«: گفت شق

  ».بيند كاميابى و نيكى باشد كار پرهيز كه هر و شوند فراهم گاه وعده براى
 »؟است درست گويى آنچه«: گفت شاه

 گفـتم  تـو  بـا  آنچـه  كـه  هست آن ميان كه نشيبى و فراز و زمين و آسمان خداى به آرى«: گفت شق
  ».نيست آن در دروغ و است درست
 و پسـران  و اسـت  حبشـه  از گفتنـد  آنچه كه آمد خاطرش به يافت فراغت آنها با گفتگو از شاه چون و
 نـام  فرخزاد پسر شاپور كه پارسيان ملوك از يكى به و فرستاد عراق سوى بود بايسته آنچه با را خود خاندان
 بـن  ربيعـة  اعقاب از حيره پادشاه منذر بن نعمان و داد مقر حيره در را آنها كه نوشت نامه آنها درباره داشت

 :بود چنين يمن مردم نزد به وى نسب و بود نصر

 .نصر بن ربيعة بن عدى بن عمرو بن نعمان بن منذر پسر، نعمان

 ربيعـه  و بگفتند سخنان آن نصر بن ربيعه با شق و سطيح وقتى كه اند كرده روايت اسحاق ابن از هم و
 حبشيان چون و بدانستند همه و شد شايع عربان ميان در قضيه فرستاد عراق به را خويش خاندان و فرزندان

 خويش اشعار ضمن بود قيس بنى از كه بكرى اعشى، داد رخ بود رفته سخن آن از كه كارى و آمدند يمن به
 :گفت چنين كاهن دو حكايت آورى ياد به
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  »نكرد نظر چنان دارى مژده هيچ كه حقا«
  ».آورد زبان به خويش مسجع سخنان در ذئبى كه«

 .بود عدى بن ذئب فرزندان از كه رو آن از گفتند ذئبى را سطيح عربان

 بـن  زيـد  بن ملكيكرب بن كرب ابى اسعد تبان بن بحسان يمن پادشاهى و بمرد نصر بن ربيعة چون و
 و برفـت  حميـر  از پادشـاهى  و آورد پـيش  را حبشـيان  كـار  كه چيزها جمله از گرفت قرار االذعار ذى عمرو

 يمـن  مردم با كرب بن اسعد تبان بن حسان كه بود اين، نباشد سببى بى چيز هيچ و، شد منقرض قدرتشان
 به چون و بودند كرده او از پيش تبعان چنانكه بتازد عجم سرزمين و عرب سرزمين به خواست مى و شد روان

 و، كردند خويش ديار به بازگشت آهنگ و بروند وى با نخواستند يمن قبايل و حميريان رسيد عراق سرزمين
 تـرا  وى جـاى  بـه  مـا  و بكـش  را برادرت« :گفتند و كردند سخن بودند وى سپاه در كه حسان برادر عمرو با

  ».گردانى باز ديارمان به را ما كه كنيم خويش پادشاه
 همسـخن  وى كشـتن  بـه  بودنـد  همراه كه يمن قبايل و حميريان و عمرو و بپذيرفت را سخنشان او و

 را بـرادرت ، ماييـد  مملكـت  شـاهى  خاندان شما«: گفت و كرد منع را عمرو كه حميرى رعين ذى مگر شدند
  ».مكن آشفته را خويش خاندان كار و مكش

 :نوشت مضمون بدين شعرى آن در و برگرفت اى صفحه بود بزرگان از كه رعين ذو و نپذيرفت وى اما

  »كند خريدارى خواب به را بيدارى كه كيست«
  »خفت تواند آسوده آنكه نيكروز«
  »كنند جنايت حميريان«
  .»نپذيرد را رعين ذى عذر خدا و«

 در حاجتى مرا كه نگهدار خود پيش را مكتوب اين«: گفت و آورد عمرو پيش و زد مهر را صفحه آنگاه
  ».هست آن

 انـد  شـده  همداستان وى كشتن بر يمن قبايل و حميريان و عمرو برادرش كه يافت خبر حسان چون و
 :مضمون بدين گفت شعرى برادر به خطاب

  ».مدار شتاب من مرگ در عمرو اى«
  ».گرفت خواهى بندى دسته بى را پادشاهى كه«
 شـاعران  از يكـى  و بازگشـت  يمـن  به وى سپاه با و بكشت را او و داشت اصرار برادر كشتن به عمرو و
 :گفت مضمون بدين شعرى حميرى

  »سلف روزگاران به كى را خدا«
  »است ديده حسان چون مقتولى«
 »بكشتند را وى، سپاه بيم از قيالن« 
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  »باك چه گفتند و«
  »باشد نكو شما مرده«
  »باشد ما ساالر شما زنده و«
  »باشيد ساالران شما همه و«
 چـون  و شـد  دچار خوابى بى به و برفت او از خواب رسيد يمن به كرب ابى اسعد تبان بن عمرو چون و

 از و برفتـه  مـن  از خـواب «: گفـت  مى و پرسيد مى خويش عالج عارفان و كاهنان و طبيبان از افتاد محنت به
 بكشـد  سـتم  بـه  را خويشـاوند  يا برادر تو چون كه هر بخدا« :گفت آنها از يكى و» .رنجم به سخت خوابى بى

  ».كند چيره او بر را خوابى بى خدا و برود او از خواب
 خوانـده  بـرادر  كشـتن  به را وى كه يمن قبايل و حمير اشراف همه كشتن به بشنيد سخن اين چون و

  ».هست تو پيش زينهارى مرا«: گفت بكشد را او خواست و رسيد رعين ذى به چون و يازيد دست بودند
  »؟چيست تو زينهار«: گفت
  ».بيار نهادم تو پيش و سپردم تو به كه را مكتوبى«: گفت

 مـن  فرمان و كردم منع برادر كشتن از ترا«: گفت رعين ذو و بخواند را آن مضمون و بياورد را مكتوب
 را بـرادر  اگر داشتم بيم كه باشد من عذر و حجت كه نهادم تو پيش مكتوب اين كردى اصرار چون و نبردى
 تـو  از بـرادر  كشـتن  كـه  كنـى  كسـانى  آن كشـتن  آهنـگ  چـون  و رسـيد  كه رسيد تو به بليه همين بكشى

  ».باشد من نجات مايه مكتوب اين اند خواسته
 اما كرده نيكخواهى وى ديد كه نكشت را او حمير اشراف همه از و كرد رها را او اسعد تبان بن عمرو و

 .است نپذيرفته را او نيكخواهى

 :گفت مضمون بدين شعرى كشت مى را يمن اهل و حمير اشراف كه هنگامى عمرو و

  »فروختيم بيدارى به را خواب ما«
  »نيست باك كه زدند بانگ آوردند جنايت وقتى«
  »شد آشكار رعين ذى عذر و«
  »كردند مكارى كه را كسانى«
  »بكشتيم رهم ابن انتقام به«
  »بكشتيم رهم بن حسان انتقام به را آنها« 
  »بود شورشيان مقتول حسان كه«
  ».نماند باقى آنها از كس و بكشتيمشان«
  »بود گريان غم از كه آزاده زنان چشمان و«
  »گرفت آرام گريستن از«
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  »دلند آرام شبانگه كه زنانى«
  »چشمانند سياه آيد بر شعرى فروغ چون و«
  ».شناسند وفا به را ما انتساب هنگام به«
  »كنيم دورى او از كند جنايت كه هر و«
  »برتريم كسان همه از ما«
  »است برتر نقره از طال چنانكه«
  »ايم شده مردم همه خداوند«
  »افتاد ما دست به قدرت تبع دو از پس و«
  »شد ما از پادشاهى داود از پس«
  »شدند ما بنده مشرق شاهان و«
  »كرديم رقم مجد زبور، ظفار در«
  »بخوانند شهر دو مردم كه«
 »كو كو گويد گوينده وقتى«

  »بگيريم انتقام كه ماييم«
  ».كنيم خنك مكاران از را خويش دل«
  ».شد آنها مرگ و من محنت مايه مكرشان كه«
  ».نيافتم رشاد و كردم آنها اطاعت«
  »كردند نابود مرا زيور و خويش كه بودند گمرهان«

 .بمرد اسعد تبان بن عمرو كه نگذشت چيزى: گويد

 را او و تاخـت  خـويش  بـرادر  بر كه رو آن از داشت نام موثبان تبع بن عمرو اين: گويد كلبى بن هشام
 .است تاختن معنى به وثبه و بكشت

 و نبود شاهى خاندان از كه حميريان از يكى و شدند پراكنده و شد آشفته حمير كار: گويد اسحاق ابن
 را مملكـت  خانـدانهاى  و بكشت را قوم نيكان و شد آنها پادشاه و كرد قيام داشت نام شناتر دو ينوف لخنيعه
  :مضمون بدين گويد شعرى نيكان فناى و جمع تفرقه و قوم كار تباهى درباره حميريان از يكى و كرد بازيچه

  »كشد مى را خويش فرزندان حمير«
  »كند مى دور را خويش بزرگان و«
  »آورد مى پديد زبونى خويش دست با و«
  »كند مى ويران عقلى سبك به را خويش دنياى«
  »است بيشتر كند مى تباه خويش دين از آنچه و«
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  »سلف نسلهاى كه بود چنين«
  »افتادند بدكارى به خويش اسراف و ظلم با«
  ».ديدند خسارت و«
 لـوط  قوم روش كه گويند و بود كاره بد مردى او و كرد مى چنين حميريان با دوشتاتر ينوف لخنيعه و
 در و خواسـت  مى را وى رسيده بلوغ به ملوك ابناى از يكى كه شنيد مى وقتى، ستم و كشتار جز به و داشت

 خانـه  باال از آنگاه، رسيد نتواند شاهى به آن از پس كه آميخت مى وى با داشت كار اين خاص كه اى خانه باال
 بـه  و گرفـت  مـى  بـر  مسـواكى  و بودند وى از فروتر آنها و نگريست مى بودند آنجا كه سپاهيانى و نگهبانان به

 مـردم  بـر  و نگهبانـان  بـر  تا كرد مى رها را را وى آنگاه. است يافته فراغت وى كار از كه بدانند تا زد مى دهان
 ملكيكـرب  بن كرب ابن اسعد تبان پسر نواس ذو زرعه، شاهان فرزند آخرين و بود كرده رسوا را او كه بگذرد

 و بـود  خردسـال  كودكى زرعه شد كشته حسان كه هنگامى و بود حسان برادر االذعار ذى و عمر بن زيد بن
 وى با تا خواست را او دوشناتر ينوف لخنيعه و بود عاقل و منظر نكو كه شد روى زيبا جوانى، شد بزرگ چون
 مقصـود  كـه  بدانسـت  زرعـه  و بيامـد  فرسـتاده  چون و .بود كرده مى ملوك ابناى با او از پيش كه كند همان

 ينوف و شدند تنها باالخانه در چون و برفت فرستاده با و نهاد خود پاپوش در و برگرفت كوچكى كارد چيست
 باال روزن در و بكشت را او كه زد ضربت چندان و جست او بر كارد با نواس ذو آويخت در وى با و بست را در

 پـيش  و نهـاد  دردهـانش  و گرفت بر را او مسواك و نگريست مى سپاهيان و نگهبانان به آنجا از كه نهاد خانه
 تـر  نـواس  ذو آيـا  كـه  بپرسـيد  روزن از« گفت او و» ؟خشك يا است تر نواس ذو«: گفتند بدو كه رفت مردم
  »؟است

 كـه  و بديدنـد  روزن در را دوشناتر ينوف لخنيعه بريده سر و بنگريستند و برفتند بشنيدند اين چون و
 رسـيدند  بدو تا برفتند نواس ذو دنبال به نگهبانان و حميريان و داشت دهان به مسواك و بود نهاده نواس ذو
 پادشـاهى  به را او و »كردى آسوده ناپاك اين از را ما كه شود ما پادشاه كسى تو جز كه نباشد روا«: گفتند و

 دين او پيروى به نيز حميريان و شد يوسف وى نام و گرفت يهود دين و بود حمير پادشاه آخرين و برداشتند
 .ببود پادشاهى در مدتى و گرفتند يهود

 اهـل  و بودنـد  انجيـل  پيـرو  كـه  داشتند مقر نجران در عيسى دين معتقدان از گروهى كه بود چنان و
 بود نجران به دين جاى و ثامر بن عبداهللا نام به بود مردى دين كار در ساالرشان و بودند استقامت و فضيلت

 دين پيروان از يكى و بودند پرست بت عربان ساير و آنجا مردم و بود عرب سرزمين خوبترين روزگار آن در كه
 .شدند آن پيرو و خواند خويش بدين و كرد ظهور آنها ميان داشت نام فيمون  كه عيسى

 گودال نجران در كه بود همو و گرفت يوسف نام شد يهود دين پيرو نواس ذو زرعه چون و: گويد هشام
 .بكشت را نصارى و بكند
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 كـه  بود آن پيروان از يكى بسبب نجران در عيسى دين رواج كه اند كرده روايت يمنى منبه بن وهب از
 در چون و گشت همى ها دهكده در و بود الدعوه مستجاب و زاهد و كوشا و پارسا مردى و داشت فيميون نام

 ميخـورد  روزى خـويش  كسب از و نشناسند را او كه رفت مى ديگر دهكده سوى شناختند مى را او اى دهكده
 بيابـان  سـوى  و كـرد  نمـى  كـار  يكشـنبه  روز به و داشت مى گرامى را يكشنبه و كرد مى گل كار و بود بنا كه
 .كرد مى نماز شب تا و شد مى

 نـام  به آنجا مردم از يكى كه بود مشغول خويش كار به و بود نهان شام هاى دهكده از يكى در فيميون
 كجـا  هـر  و بـود  نداشـته  دوست وى مانند را چيزى هرگز كه داشت دوست را او چنان و بشناخت را او صالح

 و شد صحرا به هميشه مثل يكشنبه روز به كه يكبار تا بود خبر بى او از فيميون و بود وى دنبال به رفت مى
 و بـود  نهـان  وى از امـا  ديـد  مـى  را او كـه  نشست جايى به صالح و ندانست فيميون و رفت او دنبال از صالح

 چـون  و آمـد  وى سـوى  بـود  سـر  هفت مار كه اژدهايى، كرد مى نماز كه اثنا آن در و ايستاد نماز به فيميون
 و شد بيمناك فيميون بر و شد چه ندانست بود ديده آنرا كه صالح و بمرد مار و كرد نفرين بديد را او فيميون

 و شـد  شب و يافت فراغت تا پرداخت خويش نماز به و نكرد توجه او و آمد اژدها فيميون اى كه برآورد بانگ
! فيميون اى كه كرد سخن او با و ديده را وى فيميون كه بدانست صالح و اند شناخته را او كه بدانست و برفت
 تـو  بـا  روى كجا هر و شوم تو مصاحب كه خواهم مى و ام نداشته دوست تو مانند را چيزى هرگز كه داند خدا

 .باشم

  .بيا دارى آن تاب كه پندارى اگر بينى مى كه اينست من كار. خواهى چنانكه: گفت فيميون
 بـه  بيمـارى  اگر كه بود چنان و. شوند خبر با وى حال از ده مردم بود نزديك و شد وى مالزم صالح و
 ببرنـد  بيمـارى  نـزد  بـه  را او خواسـتند  مـى  اگـر  اما يافت مى شفا و كردم مى دعا او براى خورد مى بر فيميون

 .رفت نمى

 كـه  كسـى  پيش فيميون« :گفتند بدو، شد فيميون جوياى و بود كور پسرى را دهكده مردم از يكى و
  ».سازد مى بنا كسان براى دستمزد به ولى، نميرود شود وى جوياى
 فيميـون  اى«: گفت و رفت فيميون پيش و افكند او بر جامه و نهاد خويش حجره در را پسر مرد آن و
 بايد انجام تو خانه در كه كارى«: گفت و آمد در مرد حجره به تا برفت او و »كنى كار من خانه در كه خواهم

  »؟چيست داد
 بنـدگان  از يكـى  فيميـون  اى«: گفت و كشيد بر پسر روى از جامه« و كرد بايد چنين و چنان«: گفت

  ».كن دعا او براى بينى مى كه است چنين خدا
 تباه را نعمت تا آمده در بندگانت از يكى بر تو نعمت دشمن خدايا«: گفت بديد را پسر فيميون چون و

  ».دار باز او از را نعمت دشمن و بده شفا را او كند
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 از صالح و شد برون دهكده از و اند شناخته را او كه بدانست فيميون و بود يافته عافيت و برخاست پسر
 تـو «: زد بانگ درخت از مردى و گذشت بزرگ درختى به بودند راه به شام در كه اثنا آن در و بود وى دنبال

  »؟هستى فيميون
  ».آرى«: گفت او و

 بـه  تـا  مـرو ، تويى بدانستم و شنيدم را صدايت تا بيايى كى كه بودم تو انتظار در پيوسته«: گفت بانگ
  ».مرد خواهم اكنون هم كه پردازى من كار

 به تا بود او همراه صالح و برفت آنگاه. سپرد خاكش به تا پرداخت بدو فيميون و بمرد كس آن و: گويد
 مـردم  و بفروختنـد  نجـران  در و ببردند و بگرفتند و تاختند آنها بر عربان از كاروانى و رسيدند عرب سرزمين

 عيـدى  سـال  هـر  و كردنـد  مـى  پرسـتش  بود آنجا كه را دراز نخلى و بودند عربان  دين بر وقت آن در نجران
 كردنـد  مى سر به آن اطراف روز يك و آويختند مى نخل بر زنان زيور و خوب هاى پارچه عيد روز به و داشتند

 به خود آقاى خانه در فيميون كه شبانگاه و خريد را صالح ديگرى و خريد را فيميون قوم آن اشراف از يكى و
 وى ديـن  از و كـرد  حيرت و بديد اين وى آقاى و. بود روشن چراغ بى و شدى مى نور پر خانه ايستاد مى نماز

 نرساند زيان و ندهد سود نخل اين و باطليد بر شما«: گفت و داد خبر خويش دين از را وى فيميون و پرسيد
  ».اوست شريك بى و يگانه خداى كه كند هالكش بخوانم آن ضد بر را خويش خداى اگر و

  ».كنيم رها را خويش دين و آييم در تو دين به كردى چنين اگر كه كن چنين«: گفت او آقاى و
 خداونـد  و بخواند نخل ضد بر را خدا و كرد نماز ركعت دو و گرفت وضو و خاست بپا فيميون و«: گويد

 پسـر  عيسى دين به را آنها و شدند او دين پيرو نجران مردم و، بيفكند و بكند ريشه از آنرا كه بفرستاد بادى
 از نجران در نصرانيت رواج و آمد پديد نيز آنها ميان بود نصارى ميان جا همه در كه بدعتها آنگاه. آورد مريم
 .بود آنها

 .بود چنين نجران مردم خبر درباره منبه بن وهب حديث

 هـاى  دهكـده  از يكـى  در و بودنـد  پرسـت  بت نجران مردم كه اند كرده روايت قرظى كعب بن محمد از
 بـه  را او و آمـد  فرود آنجا فيميون چون و آموخت مى سحر نجران نوجوانان به كه بود ساحرى نجران نزديك

 كـه  دهكـده  و نجران ميان آنگاه است آمده فرود اينجا مردى گفتند و نخواندند گويد منبه بن وهب كه نامى
 سحرشـان  كـه  فرسـتادند  مـى  ساحر پيش را خويش نوجوانان نجران مردم و كرد بپا اى خيمه بود آنجا ساحر
 از گذشـت  مـى  خيمـه  صاحب بر چون و فرستاد مى نجران اهل جوانان با را اهللا عبد خويش پسر ثامر و آموزد

 و شـمرد  يكتـا  را خـدا  و شـد   مسلمانان تا داد مى گوش بدو و نشست مى و كرد مى تعجب وى عبادت و نماز
 آن تـاب  تـو  بـرادرزاده «: گفـت  و داشت نهان او از اما داد مى تعليم كه پرسيد اعظم اسم از و كرد او پرستش

 .نداد تعليم بدو و» .بيمناكم تو ضعف از من و ندارى
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 كه بديد اهللا عبد چون و .رود مى ساحر پيش نوجوانان ديگر چون پسرش كه پنداشت اهللا عبد پدر ثامر
 خـدا  از كـه  نـامى  هر و آورد فراهم تير مقدارى بترسيد وى ضعف از و كرد دريغ اعظم اسم تعليم از وى يار
 و رسـيد  اعظـم  اسم به چون و افكند آتش در يكايك را تيرها و بيفروخت آتشى و نوشت تيرى بر دانست مى
 يـار  پـيش  و گرفت بر آنرا و برخاست اهللا عبد و نسوخت و شد برون آتش از و برجست تير بينداخت آنرا تير

 .است دانسته بود داشته مكتوم وى كه را اعظم اسم كه گفت بدو و رفت خويش

 ؟چيست كه پرسيد او و

  ».است چنان و چنان«: گفت عبداهللا
  »؟دانستى چگونه«: گفت

 .بگفت وى با را خويش كار عبداهللا و

  ».نباشى كه پندارم و باش دار خويشتن اما، بياموختى آنرا زاده برادر«: گفت او و
 يكتـا  را خـدا  اگـر  خدا بنده« :گفت مى رسيد مى بيمارى هر به رفت مى نجران به وقتى ثامر بن عبداهللا

  ».دهد شفا دارى كه بليه اين از ترا كه خواهم مى خدا از آيى در من دين به و بدانى
 تـا  يافـت  مـى  شـفا  و كرد مى دعا عبداهللا و. شد مى مسلمان و شمرد مى يكتا را خدا و پذيرفت مى بيمار

 بـه  خبر و. يافت شفا و كرد دعا عبداهللا و شد او دين پيرو و آمد وى پيش بود بيمار كه هر نجران در كه آنجا
 پـدرانم  ديـن  و من دين خالف به و كردى تباه مرا شهر مردم«: گفت و خواند پيش را او و رسيد نجران شاه

  ».برم مي ترا  اعضاى من و رفتى
  ».ندارى كار اين قدرت«: گفت عبداهللا

 سـوى  و نديـد  آسيب و رسيد زمين به و بينداختند قله از را وى كه فرستاد بلند كوه سوى را او شاه و
 چون و آمد برون آسيب بى آنجا از و شد مى هالك افتاد مى آن در كه هر كه فرستاد نجران هاى درياچه و آبها
 آيى در من دين به و شمارى يكتا را خدا تا كشت نتوانى مرا بخدا«: گفت بدو ثامر بن عبداهللا شد مغلوب شاه

  ».بكشى مرا و يابى تسلط من بر كنى چنين اگر و
 داشـت  دسـت  بـه  كـه  عصـايى  با آنگاه گفت شهادت ثامر بن عبداهللا مانند و شمرد يكتا را خدا پادشاه

 ديـن  بـه  نجـران  مـردم  همـه  و بمرد جاى در نيز شاه و. بكشت را او و زد وى سر به بزرگ چندان نه زخمى
 .بود انجيل شريعت و مريم پسر عيسى دين وى دين و آمدند در عبداهللا

  .بود آنجا از نجران نصرانيت اصل و رسيد نيز آنها به، آمد پديد نصارى مردم ديگر در كه بدعتها آنگاه
 .داند بهتر خدا و است چنين مردم بعضى و قرظى كعب بن محمد حديث

 به و آورد فراهمشان و رفت آنها سوى بود يمن قبايل و حميريان از كه خويش سپاه با ذونواس و: گويد
 بكنـد  گودالى و برگزيدند را شدن كشته و شوند يهودى يا شوند كشته كه كرد مخيرشان و خواند يهوديگرى



200  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 كرد هالك را آنها از كس هزار بيست به نزديك تا ببريد اعضاء و بكشت شمشير به و بسوخت آتش به مردم و
 .نرسيدند او به و رفت ريگزار به و برد در به جان خويش اسب بر ثعلبان ذو دوس نام به يكى ميانه آن از و

 بـن  جبـار  نـامش  كـه  بود نجران مردم از يكى برد در جان آنكه كه شنيدم يمن اهل بعضى از و: گويد
 .بود ثعلبان ذو دوس وى كه همانست من نزد به درست گفته اما، بود فيض

 پيمبـر  بـا  حكايت اين باره در جل و عز خداى و بازگشت يمن صنعاى به خويش سپاه با ذونواس آنگاه
 :فرمود خويش

 ما و. شُهود بِالْمؤْمنينَ يْفعُلونَ ما  على هم و. ُقعود عَليها هم إِذْ. اْلوُقود ذات النَّارِ. اْلأُخْدود أَصحاب ُقتلَ«
 بر كه وقتى. شدند هالك هيزمدار آتش اهل«: يعنى »8 -4: 85 اْلحميد اْلعزِيزِ بِاللَّه يؤْمُنوا أَنْ إِلَّا منْهم َنقَموا
 بـه  اينكـه  جز نداشتند گناهى و كردند مى مؤمنان به كه بودند شكنجه آن ناظر و بودند نشسته گودال كناره
  ».بودند آورده ايمان ستوده و نيرومند خداى

 بـن  اهللا عبـد  قـولى  به و بود نصارى ساالر و رئيس ثامر بن اهللا عبد بكشت ذونواس كه كسانى جمله از
 ديـن  اين اصل اهللا عبد و بكشت را او بود بوده نواس ذو از پيش كه پادشاهى و شود كشته آنكه از پيش ثامر
 .بكشت شدند او دين پيرو او از پيش كه را كسانى نواس ذو و بود

 بـه  تـا  نيارسـت  طمـع  آن در كـس  و بـود  پيوسته يمن پادشاهى كه گويد كلبى محمد بن هشام ولى
 هنگـام  آن در كـه  بـود  چنان حبشيان آمدن سبب و يافتند تسلط ديارشان بر حبشيان كه انوشيروان روزگار

 آمـد  وى پيش نجران مردم از دوس نام به يهودى يك و بود يهود دين بر و بود يمن پادشاه حميرى ذونواس
 بـر  نجران مردم و. خواست كمك آنها ضد بر وى از و اند كشته ستم به را وى پسر دو نجران مردم كه گفت و

 از يكـى  و بكشـت  كس بسيار و برد حمله نجران به و كرد حمايت يهود دين از نواس ذو و بودند نصارى دين
 آتـش  بـه  آن از قسـمتى  كـه  را انجيـل  و بگفت وى با قصه و رفت حبشه شاه پيش و شد برون نجران مردم

 كشـتيها  تـا  نويسم قيصر به و نباشد كشتى و باشد بسيار مرد مرا«: گفت حبش شاه و بنمود بدو بود سوخته
 قيصـر  و فرسـتاد  وى سـوى  سـوختر  انجيل و نوشت نامه قيصر به و» .ببرم آن بر مردان كه فرستد من براى

  ».فرستاد بسيار كشتيهاى
 :گويد اسحاق ابن

 عبـد  و بكنـد  كارى براى را نجران هاى ويرانه از اى ويرانه نجران مردم از يكى خطاب بن عمر روزگار به
 چـون  و بـود  گرفته را آن و داشت خويش سر زخم به دست و بود نشسته كه بيافت خاك زير را ثامر بن اهللا

 بـه  انگشـترى  و بايسـتاد  خون شد رها بود كه آنجا به وى دست چون و شد روان خون برد پس را وى دست
 نوشـت  پاسخ به عمر و داد خبر را قضيه و كرد نامه عمر به و »اهللا ربى«: بود نوشته آن در كه بود وى دست

 .كردند چنان و ريزيد او بر خاك و گذاريد خويش حال به را وى كه
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 نواس ذو ضد بر و شد روم فرمانرواى قيصر پيش و شد برون ثعلبان ذو دوس شدند مغلوب قوم چون و
 .بگفت آنها قصه و خواست كمك او از سپاهش و

 و است دين اين بر كه حبشه شاه به اما فرستاد نتوانم آنجا سپاه و است دور ما از تو ديار«: گفت قيصر
 انتقـام  كرد چنان تو دين اهل و تو با كه ستمگر آن از و كند يارى ترا كه نويسم مى است نزديكتر تو ديار به

 را وى تـا  گفـت  و آورد سـخن  نصارى و او بليه و وى حق از و نوشت نامه حبشه شاه به وى همراه و »بگيرد
 وى بـرد  حبشـه  شـاه  نجاشى نزد به را قيصر نامه ثعلبان ذو دوس چون و بگيرد انتقام ستمگر از و كند يارى
 بـدو  و بـود  ارياط نامش كه كرد آنها امير را حبشه مردم از يكى و فرستاد وى با حبشيان از كس هزار هفتاد
 زنان سوم يك و كن ويران را ديارشان سوم يك و بكش را مردانشان سوم يك يافتى تسلط آنها بر وقتى گفت

 .كن اسير را فرزندانشان و

 همـراه  را ثعلبـان  ذو دوس و نشسـت  دريـا  بـه  و بـود  وى سپاه در األشرم أبرهة و برفت سپاه با ارياط
 وى اطاعت كه را يمن قبايل و حميريان و يافت خبر آمدنشان از نواس ذو و رسيدند يمن ساحل به تا، داشت

 آمده بليه و بود رفته سر به روزگارى كه شدند فراهم بودند پراكنده و مختلف كه آنها و آورد فراهم كردند مى
 يمـن  بـه  خويش سپاه با ارياط و گريختند يمنيان كه بود نواس ذو با برخوردى اندك و نشد جنگى اما و بود

 .درآمد

 آب در و شـد  دريا به و بزد را آن و رفت دريا سوى خود اسب بر بديد خويش قوم بليه ذونواس چون و
 .رسيد سر به وى روزگار و رفت فرو آن در و رسيد گود جاى به تا برفت تنگ

 سـوم  يـك  و كرد ويران واليت سوم يك و بكشت مردان سوم يك و تاخت يمن به حبشيان با ارياط و
 .كرد زبون و گرفت تصرف به را يمن و بماند آنجا و فرستاد نجاشى پيش را اسيران

 نداشت مانند كه بود غمدان و بينون و سلحين هاى قلعه ويرانى آورد يمن در ارياط كه ويرانيها جمله از
 :مضمون اين به گويد شعرى آن شده ويران هاى قلعه و يمن زبونى ياد به حميرى جدن ذو و

  نيارد پس را رفته گريه كه گير آسان«
  مكن هالك را خويشتن، مردگان تاسف از و

  نماند آن از اثر و برفت بينون
  ».سازند ها خانه مردمان سلحين پس از و

 نشـاند  آن در را حبشيان رفت نجاشى نزد به قيصر كشتيهاى وقتى كه گويد كلبى محمد بن هشام اما
 جنـگ  به گفت و خواست كمك و نوشت يمن قيالن به يافت خبر نواس ذو چون و رفتند مندب ساحل به و

 چـون  و كند دفاع خويش واليت از كس هر كه گفتند و پذيرفتند و شوند همسخن يمن از آنها دفع و حبشه
 اينك« :گفت و شد روبرو حبشيان گروه با تا برفت و كرد بار شتر چند بر و بساخت بسيار كليدهاى بديد اين

 و» .نگهداريـد  فرزنـد  و زن و مرد و باشد شما از زمين و مال كه ام آورده شما پيش را يمن هاى گنجينه كليد
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 نـواس  ذو و بپذيرنـد  كـه  داد فرمـان  او و .نوشـت  نجاشـى  بـه  را او و بنـويس  شاه به را اين«: گفت بزرگشان
 و» .بگيرنـد  هـا  گنجينه اين تا بفرست را خويش معتمدان«: گفت بزرگشان به و آورد در صنعا به را حبشيان

 هـر   بـه  نـواس  ذو هاى نامه پيش از و داد آنها به را كليدها و كرد پراكنده ها گنجينه گرفتن براى را وى ياران
 .نماند اندكى جز كه بكشتند را حبشيان و بكشند را سياه گاوان همه خويش واليت در كه بود رسيده گوشه

 يكيشـان  كـه  سـاالر  دو بـا  فرستاد او سوى كس هزار هفتاد يافت خبر نواس ذو كار از نجاشى چون و
 بـه  و نشسـت  خـويش  اسب بر ندارد ايشان تاب كه ديد نواس ذو و رسيدند صنعا به چون و بود االشرم ابرهة
 نجاشى براى چيزى و شد يمن واليات و صنعا پادشاه ابرهه و رفت سر به او روزگار و شد فرو آن در و زد دريا

 .بود تواند نياز بى خويشتن به كه پندارد و شده بدر تو اطاعت از ابرهه كه گفتند بدو و نفرستاد

 بدو ابرهه رسيد يمن به چون و بود ارياط نام به مردى آن ساالر كه فرستاد ابرهه سوى سپاهى نجاشى
 اگـر . بـداريم  پـاس  داريم همراه كه را خود دين و ديار اهل بايد و دياريم و دين يك از تو و من كه داد پيغام

 ميانـه  در حبشيان و باشد او از پادشاهى شد چيره خويش حريف بر كه هر و كنيم تن به تن جنگ خواستى
 رو بـه  رو آنجـا  كه نهادند گاه وعده را جايى و داشت مكارى به دل ابرهه و داد رضا بدين ارياط. نشوند كشته
 .نهاد ارياط كمين به گاه وعده نزديك گودالى در داشت نام ارنجده كه را خويش غالمان از يكى و شوند

 و بگذشـت  او سر از نيز و بزد خود كوتاه نيزه با را ابرهه و كرد پيشدستى ارياط شدند رو به رو چون و
 .باشد بين دريدن شرم كه يافت نام آن از اشرم و بدريد را او بينى نرمى

: گفت ارنجده به ابرهه و بكشت را او و شد كارگر كه زد ارياط به ضربتى و برخاست گودال از ارنجده و
  ».بخواه خواهى چه هر«

  ».آيد من پيش نخست آنكه مگر نرود شوهر پيش يمن در زنى هيچ«: گفت ارنجده
 ».باشد چنين«: گفت ابرهه

 آزادگـان  كـه  رسيده آن هنگام«: گفت ابرهه و بكشتند را ارنجده يمن مردم و بگذشت اين بر روزگارى
  ».باشيد

 و بريـزد  را ابرهه خون تا نپردازد كارى به خورد سوگند يافت خبر ارياط شدن كشته از نجاشى چون و
 .كند لگدكوب را وى خاك

 او. تـوام  بنده نيز من بود تو بنده ارياط پادشاه اى«: نوشت بدو شد خبردار وى سوگند از ابرهه چون و
 و فرستم تو سوى كس تا بدارد من جنگ از دست گفتم بدو. بكشد ترا سپاه و كند خوار ترا شاه كه بود آمده
 او بـا  و كـرد  اصـرار  مـن  جنـگ  بـه  اما كنم وى تسليم دارم چه هر نه گر و بپوشد چشم من از فرمودى اگر

 و بريزى من خون تا ننشينى پاى از اى خورده قسم ام شنيده. است تو آن از من قدرت. شدم چيره و بجنگيدم
 بـه  كـه  ام فرسـتاده  تـو  سـوى  به سرزمين اين خاك از اى كيسه و خويش خون از ظرفى اينك. بتازى بخاكم
  ».است تو عزت من عزت و توام بنده من كه كن تمام من بر خويش كرم پادشاه اى. كنى كار خويش سوگند
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 .واگذاشت عملش در را او و شد خشنود او از نجاشى و

 بـا  يمن حبشيان كار در حبشى ابرهه آنگاه. بود پادشاهى كار به يمن در سالها ارياط: گويد اسحاق ابن
 پيوست آنها از يكى به گروه هر و افتاد حبشيان در تفرقه و بود ارياط سپاه جزو او و برخاست مخالفت به وى

 بـا  حبشيان اينكه از: داد پيغام ارياط به ابرهه شدند نزديك هم به گروه دو چون و كردند ديگر يك آهنگ و
 بـه  كشـت  را حريـف  كـه  هر و كنيم تن به تن جنگ تا بيا، نميبرى پيش از كارى شوند نابود و بياويزند هم

 .يابد دست وى سپاه

 به و بود گوشتالود و چاق و كوتاه مردى وى. رفت او سوى ابرهه و. بيا، دادى انصاف كه داد پاسخ ارياط
 دست به كوتاهى نيزه و بود منظر نيك و قامت بلند و تنومند مردى كه بيامد نيز ارياط. بود دلبسته نصرانيت

 و بود تپه بر عتوده نام به وى غالمان از يكى و باشد مصون وى سر پشت كه ايستاد اى تپه كنار ابرهه. داشت
 پيشـانى  بـه  نيـزه  و گرفـت  نشانه را او سر پيش و زد ابرهه سر به نيزه با ارياط شدند ديگر يك  نزديك چون
 پشت از ابرهه غالم عتوده و گرفت نام اشرم ابرهه رو اين از و بدريد لبش و بينى و چشم و ابرو و رسيد ابرهه

 .آمدند گرد او بدور يمن حبشيان و پيوست ابرهه به وى سپاه و كشت را او و برد حمله ارياط به

 عهـده  بـه  را او خونبهاى تنها، كشتى را او كه اكنون. بخواه خواهى چه هر«: گفت عتوده به اشرم آنگاه
 .»آميزم در وى با آنكه مگر نرود شوهر پيش يمن مردم از عروسى هيچ كه خواهم مى«: گفت عتوده» .دارم

  ».باشد چنين«: گفت ابرهه
 .بداد را ارياط خونبهاى آنگاه

 من فرمان بى«: گفت و شد خشمگين سخت يافت خبر چون و بود نجاشى خبر بى بود كرده ابرهه آنچه
 و. ببـرد  را وى پيشـانى  مـوى  و نهد پاى ابرهه خاك به كه كرد ياد سوگند و» .بكشت را او و تاخت اميرم بر

 اى كه نوشت و فرستاد نجاشى پيش و كرد پر يمن خاك از اى كيسه و بتراشيد سر رسيد ابرهه به خبر چون
 در من ولى بوديم تو مطيع دو هر و كرديم اختالف تو كار درباره. توام بنده نيز من، بود تو بنده ارياط پادشاه

 يمـن  خـاك  از اى كيسه و بتراشيدم سر يافتم خبر شاه سوگند از چون و مدبرترم و تواناتر او از حبشيان كار
 .باشد كرده كار خويش بسوگند و نهد پاى زير تا فرستادم وى سوى

 تا باش يمن سرزمين به خويش كار در كه نوشت بدو و شد خشنود ابرهه از رسيد نجاشى به نامه چون
 .رسد تو به من فرمان

 مرة ابو پيش كس داد يمن سرزمين و حبشيان شاهى و شد خشنود او از نجاشى كه ديد ابرهه چون و
 مالـك  بن علقمة دختر ريحانه و داشت جدن ذو لقب مره ابو. بگرفت را ريحانه وى زن و فرستاد يزن ذى بن
 و مسـروق  نـام  بـه  پسـرى  مرده ابو از پس و بود آورده مرده ابو براى را  كرب معدى و بود كهالن بن زيد بن

 .آورد ابرهه براى بسباسه نام به دخترى
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 چنـان  يمـن  مردم با مدتى تا غالمش عتوده و ببود يمن در همچنان وى و بگريخت ابرهه از مره ابو و
 .بكشت را عتوده خثعم قولى به و حمير مردم از يكى آنگاه، بود خواسته كه كرد مى

 خبـر  عتوده شدن كشته از چون و بود بند پاى نصارى بدين و بود شريف و بزرگ و عاقل مردى ابرهه
 عـار ، داشت بايد عار را مردان آنچه از كه شد پيدا شما در كوش تيز مردم اكنون يمن مردم اى«: گفت يافت
. گفـتم  نمى هرگز خواست خواهد چنان كه دانستم مى بخواهد خواهد مى چه هر گفتم وقتى اگر خدا به. دارد

 .نبينيد بدى من از وى كشتن كار در و نگيرند شما از را وى خونبهاى خدا به

. نداشـت  مانند زمين همه در روزگار آن در كه بود كليسايى و بساخت صنعا به را قليس ابرهه و: گويد
 را آن ماننـد  تـو  از پـيش  كـه  ام ساخته تو براى كليسايى پادشاه اى كه نوشت حبشه پادشاه نجاشى به آنگاه
 .بگردانم آن سوى به را عرب گزاران حج تا ننشينم پاى از و اند نساخته پادشاهى براى

 بنـى  طايفـه  از فقـيم  بنـى  تيره گران نسى از يكى آوردند سخن نجاشى به ابرهه نامه از عربان چون و
 خبـر  ابرهه و پيوست خود سرزمين به و شد برون و كرد كثافت آن در و شد قليس سوى و آورد خشم مالك
  »؟كرد كار اين كى«: گفت و يافت

 كـه  رو آن از كـرده  را كـار  ايـن  برنـد  مـى  زيارت آن بر عربان كه مكه خانه دلبستگان از يكى«: گفتند
 يعنـى  كـرده  چنـين  و آمـده  و شده خشمگين و بگردانى قليس سوى را عرب گزاران حج خواهى مى شنيده
 .»نيست زيارت شايسته قليس

 .كند ويران را آن رود مكه و خانه سوى كه كرد ياد سوگند و شد خشمگين ابرهه و

 ذكوانى حزابة ابن خزاعى بن محمد كه ميجستند او كرم و بودند آمده ابرهه پيش عربان از چند تنى و
 ابرهـه  در بـه  كـه  هنگام آن در و بودند جمله آن از خزاعى بن قيس برادرش و وى قوم از چند تنى با سلمى
 .فرستاد آنها براى بود گوسفند تخم كه خويش غذاى از و رسيد فرا او عيد بودند

 ما عيب عربان باشيم زنده تا بخوريم را اين اگر خدا به«: گفتند آوردند آنها براى را ابرهه غذاى چون و
 آن در كـه  ماسـت  عيد روز اين پادشاه اى«: گفت و رفت ابرهه پيش و برخاست خزاعى بن محمد و» .گويند

  ».نخوريم دست و دنده جز
 كه فرستادم شما براى احترام روى از را خويش غذاى. فرستم مى شما براى خواهيد آنچه«: گفت ابرهه

  ».داريد منزلتى من پيش
 بـه  را آنهـا  و بگردد مردم ميان تا گفت و كرد مضر قوم امير و داد تاج را خزاعى بن محمد ابرهه آنگاه

 و رسـيد  كنانـه  بنـى  سرزمين به تا برفت خزاعى بن محمد و كند دعوت بود كرده بنيان كه كليسايى زيارت
 غالصـى  حيـاض  بن عروة كه را هذيل از يكى و چيست براى آمدنش كه داشتند خبر وى كار از تهامه مردم

 كشـته  را برادر چون و بود محمد با خزاعى بن قيس و بكشت را او و بينداخت تيرى كه فرستادند داشت نام
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 ياد سوگند و بيفزود ابرهه كينه و خشم و بگفت وى با را برادر شدن كشته و رفت ابرهه پيش و بگريخت ديد
 .كند ويران را خانه و برد حمله كنانه بنى به كه كرد

 كليسـاى  واگذاشـت  عملـش  در را او و شد خشنود ابرهه از نجاشى وقتى: گويد كلبى محمد بن هشام
 بـه  و آورد بر آورد شگفت رنگهاى و طال با و بود نديده آن مانند كس كه بود عجيب بنايى و بساخت را صنعا
 كمك او از كار اين در و. ماند پايدار آن اثر كه بسازد كليسايى صنعا در خواهد مى كه داد خبر و نوشت قيصر

 كـه  نوشـت  نجاشـى  بـه ، رفـت  بسر بنا چون و فرستاد او براى مرمر و موزائيك و صنعتگر نجاشى و خواست
 تـاب  و شـمردند  بـزرگ  سـخت  و بشـنيدند  را ايـن  عربان و بگردانم آن سوى را عرب گزاران حج خواهم مى

 ابرهـه  و كـرد  كثافت آن در و آمد در معبد به و رسيد يمن به تا برفت كنانه بن مالك بنى از يكى و نياوردند
 ذو و داشت همراه را فيل و شد برون حبشيان با و نهاد خانه كردن ويران و  مكه غزاى به دل و شد خشمگين

 مـرا  تـوام  بنده من پادشاه اى«: گفت او و كرد اسيرش و بجنگيد وى با ابرهه كه شد برو رو او با حميرى نفر
 بـن  نفيـل  آن از پـس  نگهداشت زنده را او ابرهه و» .است بهتر كشتنم از تو براى نگهداشتنم زنده كه نگهدار
 او و كرد اسير را خودش و كرد منهزم را يارانش و بجنگيد وى با ابرهه كه شد رو به رو وى با خثعمى حبيب

 .كرد خويش بلد عرب سرزمين به را او و كرد چنان ابرهه و نگهدارد اش زنده كه خواست نيز

 همـراه  نيـز  را فيل و شدند آماده تا بفرمود را حبشيان كرد خانه آهنگ ابرهه وقتى«: گويد اسحاق ابن
  ».برد

 را او بـا  پيكـار  و شـمردند  فاجعه را اين، دارد الحرام اهللا بيت ويرانى سر ابرهه شنيدند كه عربان: گويد
 قـوم  و كـرد  قيـام  بـود  بـوده  يمـن  اهل شاهان و بزرگان از كه نفر ذو نام به مردى و دانستند و خويش حق

 و شد رو به رو او با و خواند خدا خانه از دفاع و ابرهه جنگ به بودند قبول آماده كه را عربانى ديگر و خويش
 مكـش  مرا پادشاه اى«: گفت بكشد را او خواست ابرهه چون و بود نفر ذو ياران از شكست كه انداخت جنگ

 .باشد سودمند برايت همراهيم شايد كه

 كعبـه  قصد و برفت خويش راه به آنگاه بود بردبار مردى كه، بداشت اى خيمه در و نكشت را او ابرهه و
 ديگـر  و، نـاهس  و شـهران ، خثعم قبيله دو با خثعمى حبيب بن نفيل رسيد خثعم سرزمين به چون و داشت
 و كـرد  اسـير  و بكشـت  را او ابرهـه  و انـداخت  جنـگ  و بگرفـت  راه سـر  بودنـد  شـده  او پيرو كه عرب قبايل

 .بكشد خواست مى

 كـه  دهـم  مـى  تو به دست دو و شوم مى تو بلد عرب سرزمين در كه مكش مرا پادشاه اى«: گفت نفيل
  ».باشد تو مطيع ناهس و شهران قبيله

 مسـعود  رسيد طائف به چون و باشد راه بلد كه برداشت همراه به را او و كرد رها و ببخشيد را او ابرهه
 تـو  خـالف  سـر  و تـوايم  مطيع بندگان ما پادشاه اى« :گفتند و بيامدند ثقيف مردم از چند تنى با معتب بن

 كـه  اى خانـه . داشـتند  مقصود را الت خويش خانه از. اى آمده آن طلب به كه نيست اى خانه ما خانه و نداريم
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 و بگذشت آنها از ابرهه و» .باشد تو بلد كه ميفرستيم كس ما و. بود كعبه مقصودشان. است مكه در جويى مى
 رغـال  ابـو  آنجا در و رسيد مغمس به تا بود وى همراه رغال ابو و شد برون ابرهه. فرستادند وى با را رغال ابو

 .زنند مى سنگ بدان مغمس در مردمان كه است قبر همان و زدند سنگ وى قبر به عربان و بمرد

 كـه  بفرسـتاد  گروهـى  بـا  مقصود بن اسود نام به را حبشيان از يكى آمد فرود مغمس به ابرهه چون و
 بود هاشم بن المطلب عبد از شتر دويست جمله از و براند ديگران و قريش از را مكيان اموال و شد مكه سوى

 جنـگ  وى بـا  خواستند حرم مردم ديگر و هذيل و كنانه و قريش. بود قريش ساالر و بزرگ روزگار آن در كه
 .پوشيدند چشم و ندارند وى تاب كه بدانستند و اندازند

 شـاه  كه بگوى بدو و بجوى را شهر بزرگ و ساالر گفت بدو و فرستاد مكه به را حميرى حناطه ابرهه و
 نيـاز ، نياييد جنگ به آن از دفاع به اگر و ام آمده خانه كردن ويران براى، ندارم شما جنگ سر من«: گويد مى
 .آر من پيش را او ندارد من جنگ سر اگر و» .ندارم خونريزى به

 ؟كيست مكه بزرگ و ساالر كه پرسيد شد در مكه به حناطه چون و

  ».قصى بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد«: گفتند بدو
 .بگفت وى با بود داده فرمان ابرهه را آنچه و شد وى پيش حناطه و

 خانـه  و است الحرام اهللا بيت اين. نياريم آن تاب و نداريم وى جنگ سر ما خدا به«: گفت المطلب عبد
 كه واگذارد ابرهه به را خانه خواهد اگر و كرده خويش خانه از، كند دفاع آن از خداى اگر. است خليل ابراهيم

  ».نيست دفاع نيروى را ما
 ».برم وى پيش ترا گفته كه بيا شاه پيش«: گفت بدو حناطه

 كـه  شـد  جويـا  نفـر  دو از و .رسـيد  اردوگاه به تا برفت وى همراه خويش پسران بعضى با المطلب عبد
  ».ساخت توانى كارى آمده فرود ما بر كه بليه اين در«: گفت و بيافت زندان در را او و بود وى دوست

 كـارى  چـه  بكشـد  را او كـه  برد انتظار شب و صبح و باشد اسير شاه چنگ به كه كسى«: گفت نفر ذو
 و فرسـتم  او پـيش  كـس  و اسـت  دوستى من با را فيلبانان آنكه جز نيست ساخته من از كارى، ساخت تواند

 وى بـا  خـواهى  چـه  هر و خواهد اجازه تو براى شاه از كه بخواهم او از و بشمارم را تو حق و كنم تو سفارش
  ».كند نيك شفاعت تو براى وى پيش تواند اگر و. بگويى

  ».بس مرا همين«: گفت المطلب عبد
 سـاالر  قافلـه  و قـريش  ساالر عبدالمطلب اينك«: گفت بدو و بيامد كه فرستاد انيس پيش كس نفر ذو

 وى بـراى ، گرفته او از شتر دويست شاه و دهد مى غذا كوهها قله در را وحوش و دشت به را مردم كه، مكيان
  ».كن كمك او با توانى چه هر و بخواه اجازه شاه از
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 اجازه تو در بر قريش ساالر اينك پادشاه اى«: گفت و كرد سخن ابرهه با و. »كنم چنين«: گفت انيس
 اجازه را او دهد مى خوراكى كوهها قله به را وحوش و دشت به را مردم و است مكه كاروانساالر وى. خواهد مى
  ».كن نيكى وى با و بگويد تو با خويش حاجت تا بده

 بـزرگ  بديـد  را وى ابرهـه  چـون  و بود منظر نكو و تنومند مردى المطلب عبد و داد اجازه ابرهه: گويد
 شـاهى  تخـت  بـر  وى بـا  را المطلـب  عبد حبشيان كه نداشت خوش و بنشاند پايين را وى نخواست و داشت
 ترجمـان  بـه  آنگـاه  نشـانيد  خويش پهلوى را وى و نشست فرش بر و آمد فرود تخت از سبب اين به. ببينند
  »؟چيست تو حاجت بگوى بدو«: گفت خويش

  ».بدهد  گرفته كه مرا شتر دويست شاه كه است آن من حاجت«: گفت المطلب عبد
 ولـى  شـدم  ات فريفتـه  ديـدم  ترا وقتى بگو بدو«: گفت ترجمان با ابرهه بگفت وى با سخن اين چون و

 دين كه را اى خانه اما كنى مى سخن ام گرفته تو از كه شتر دويست درباره. شدم بيزار تو از كردى سخن چون
  ».نميكنى سخن آن درباره و كنى مى رها ام آمده كردنش ويران براى من و است تو پدران دين و تو

  ».دارد باز آن از كه هست خداوندى نيز را خانه و شترانم خداوند من«: گفت بدو المطلب عبد
  ».داشت نتواند باز خانه از مرا«: گفت ابرهه
  ».بده مرا شتران، او و دانى تو«: گفت المطلب عبد

 بن مناة عبد بن بكر بن دئل بن عدى بن نفاثه بن عمرو با المطلب عبد اند گفته مطلعان بعضى چنانكه
 بـه  و رفتنـد  ابرهه پيش هذيل ساالر هذلى وائله بن خويلد با و بود كشنانه بنى ساالر روزگار آن در كه كنانه
 بهتـر  خـدا  و نپـذيرفت  او و نكنـد  ويران را خانه و گردد باز و بگيرد را تهامه اموال سوم يك كه گفتند ابرهه
 .داند

 بـاز  قـريش  نـزد  به المطلب عبد گشتند باز چون و داد پس بود گرفته كه را المطلب عبد شتران ابرهه
 سـپاه  آسـيب  از كـه  برند پناه ها دره و كوهها قله به و درآيند مكه از تا بفرمود و بگفت آنها با را قضيه و آمد

 .مانند امان در ابرهه

 را خـدا  و بايستادند وى با قريش از كسانى و بگرفت را كعبه در حلقه و خاست پا به المطلب عبد آنگاه
 .خواستند كمك وى سپاه و ابرهه ضد بر او از و بخواندند

 :خواند مضمون بدين شعرى بود گرفته دست به را كعبه در حلقه همچنانكه المطلب عبد

  ».ندارم اميدى تو جز پروردگارا«
 ».دار مصون آنها از را خويش قرق، پروردگارا«

  ».هست نيز تو دشمن خانه دشمن كه«
  ».كنند ويران ترا اقامتگاه كه مگذار«
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 و شـدند  پناهنـده  و رفتند كوهها قله به قرشيان با و كرد رها را كعبه در حلقه المطلب عبد آن از پس
 .كرد خواهد چه درآيد مكه به وقتى ابرهه كه بودند انتظار در

. بود محمود فيل نام و بياراست سپاه و كرد مهيا را خود فيل و شد مكه دخول آماده ابرهه صبحگاهان
 .گردد باز يمن سوى و كند ويران را خانه بود مصمم ابرهه

 را فيـل  گـوش  و ايسـتاد  آن پهلوى و بيامد خثعمى حبيب بن نفيل بداشتند مكه سوى را فيل چون و
 آنگاه. »هستى خداى محرم شهر در كه گرد باز اى آمده كه آنجا به رشيدانه و بخواب محمود«: گفت و بگرفت
  .رسيد كوه باالى به تا برفت دوان حبيب بن نفيل و بخفت فيل و بگذاشت را فيل گوش

 به چوب با. برنخاست و برخيزد مگر زدند سرش به زين تبر با و برنخاست و برخيزد كه بزدند را فيل و
 و برخاست كه بداشتند يمن سوى را آن و برنخاست و برخيزد مگر بدريدند و كردند فرو آن شكم نرم جاهاى

 و بداشـتند  مكـه  سـوى  و كرد چنان و بداشتند مشرق سوى و كرد چنان و بداشتند شام سوى و برفت دوان
 .بخفت

 در يكـى  بود سنگ سه پرنده هر با و بود پرستو چون كه فرستاد حبشيان به دريا از اى پرنده خداوند و
 و برفتند فرارى و نرسيد همه به اما. كرد هالك رسيد كه هر به كه عدس و نخود همانند، پاها در دو و منقار
 چـون  نفيل و بنمايد آنها به را يمن راه كه بودند حبيب بن نفيل جوياى و جستند مى بودند آمده كه را راهى
 :گفت مضمون بدين شعرى بديد بود آمده فرود آنها بر كه را خدا عذاب

  ».نيست فرار راه كه سوگند خدا به«
 ».نشود غالب، مغلوب اشرم و«

 بردند همراه را وى. بود رسيده ابرهه به سنگ. شدند مى هالك آبگاهها در و ريختند مى راه در حبشيان
 بـه  چـون  و بـود  روان آن از خـون  و چرك مدتى افتاد مى انگشتى چون و گرفت افتادن يكايك انگشتانش و

 .بمرد و افتاد برون دلش و شكافت اش سينه گويند چنانكه و بود شده مرغ جوجه مانند رسيد صنعا

 شـاهان  و يافت تسلط آن بر كه فرستاد يمن سوى كس هزار چهار با را ارياط صحم ابو نجاشى: گويند
 به را كسان و كرد قيام يكسوم ابو االشرم ابرهه نام به حبشيان از يكى و كرد زبون را مستمندان و داد عطا را

 حـج  موسـم  در مـردم  كـه  ديد و يافت تسلط يمن بر و بكشت را ارياط و پذيرفتند كه خواند خويش اطاعت
 .»روند مى كجا مردم«: گفت و شوند مى آماده الحرام اهللا بيت سوى رفتن براى

  ».است مكه در كه روند مى خدا خانه زيارت به«: گفتند
 .»؟چيست از خدا خانه«: گفت

 .»سنگ از«: گفتند

 .»؟چيست از آن پوشش«: گفت

 .»برند اينجا از كه ها حله از«: گفتند
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 .»ميسازم كسان براى آن از بهتر اى خانه كه سوگند مسيح به«: گفت

 و نهاد آن دور به گوهر و بياراست نقره و طال با و بساخت سياه و زرد و سرخ و سپيد مرمر از اى خانه و
 بياويخت پرده و نهاد آن در بزرگ و سرخ ياقوتى و نهاد جواهر آن ميان و زد طال و ميخ و ورق آن درهاى بر
 را خانـه  مـردم  تا بگفت و شد نهان گوهرها و شد سياه كه چندان بيالود مشك با را ديوارها و بسوخت عود و

 مناسـك  و شـدند  مقـيم  عبادت به آنجا در كسان و كردند زيارت سالها عرب قبايل از بسيارى و كنند زيارت
 .بگزاشتند

 نديد بيدار را كس كه شبها از يكى و داشت ناخوشايند قصدى خانه براى خثعمى نفيل كه بود چنان و
 سـخت  و يافت خبر ابرهه و افكند آن در و آورد فراهم مردار و بيالود را كليسا قبله و آورد كثافت و برخاست

 ويـران  سـنگ  بـه  سـنگ  را آن خدا به كردند كار اين خويش خانه حمايت به عربان«: گفت و شد خشمگين
  ».كنم مى

 فيلـى  آن و بفرسـتد  را خود فيل محمود كه خواست او از و داد خبر را قصه و نوشت نامه نجاشى به و
 .بودن آن قوت و بزرگى و تنومندى به زمين همه در كه بود

 خثعمـى  حبيب بن نفيل و حمير شاه و برفت مردم با ابرهه برسيد فيل چون و بفرستاد را فيل نجاشى
 عبـد  شـتران  و كننـد  غـارت  را مـردم  پايان چهار وى ياران تا بگفت شد قوم نزديك چون و بودند وى با نيز

 ابرهه با نفيل و كرد سخن خويش شتران باره در او با كه بود المطلب عبد دوست نفيل و بگرفتند را المطلب
 و بـرد  اسـب  بر را كسان و دارد قديم شرف و است واالتر همه از كه عرب ساالر! شاه اى«: گفت و كرد سخن

  ».آمده تو پيش كند اطعام پيوسته و بخشد مال
  »؟خواهى مى چه«: گفت بدو كه برد ابرهه پيش را المطلب عبد نفيل
  ».دهى پس مرا شتران كه خواهم مى«: گفت المطلب عبد

 سخن من با شماست شرف مايه كه خانه درباره پنداشتم، بود فريب شنيدم تو درباره آنچه: گفت ابرهه
 .كرد خواهى

  ».ميكند حفظ آنرا كه هست خدايى خانه كه خانه اين و تو اين و بده مرا شتران«: گفت المطلب عبد
 از چيـزى  تا كرد رها حرم در و كرد قربان خاص و زد عالمت آنرا و بدادند را وى شتران تا بگفت ابرهه

 .آيد خشم به حرم پروردگار و بگيرند را آن

 مسعود ابو و عدى بن مطعم و مخزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو و رفت باال حرا به المطلب عبد آنگاه
 :خواند مضمون بدين شعرى المطلب عبد و بودند وى همراه نيز ثقفى

 ».كند مى حفظ را خويش بار كسى هر خدايا«

  ».كن حفظ را خويش جاى نيز تو«
  ».نشود غالب تو نيروى بر نيرويشان و آنها صليب كه«
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  ».دانى خود واگذارى آنها به را ما قبله اگر«
 و منقـار  در يكى و پاى دو بود سنگ سه پرنده هر با و بود پرستو همه كه بيامد دريا از پرندگان: گويد

 نخسـتين  ايـن  و، شد قرحه سنگ جاى يا شكست هم در را وى رسيد كه هر به و بينداخت آنها بر را سنگها
  ».آمد پديد تلخ درختان و آبله كه بود بار

  .ريخت دريا به و ببرد را همه كه بفرستاد خروشان سيلى خداوند و بكشت را حبشيان سنگها
، محمـود ، نجاشـى  فيـل  و گرفـت  افتادن يكايك ابرهه اعضاى و بگريختند قوم باقيمانده و ابرهه: گويد

 .بود فيل سيزده گويند. خورد سنگ و آمد در حرم به ديگر فيل اما نديد آسيب و نيامد در حرم به و بخفت

 بهتـر  تو«: گفتند و بوسيدند را او سر و بيامدند حبشيان از تن دو و آمد فرود حرا از المطلب عبد آنگاه
  ».دانستى
 و شـد  ديـده  عـرب  سرزمين به آبله و حصبه سال آن در بار اول كه اند كرده روايت اخنس بن مغيره از

 .شد ديده آنجا تلخ درخت كه بود بار اول

 قبايل و حمير و شد حبشيان پادشاه ابرهه بن يكسوم وى پسر شد هالك ابرهه چون: گويد اسحاق ابن
 را فرزندانشـان  و بكشتند را مردانشان و بگرفتند را زنانشان و شدند چيره آنها بر حبشيان و شدند زبون يمن

 .داشتند وا عربان و خودشان ميان ترجمانى به

 قـريش  تعظـيم  بـه  عربـان  رسـيد  آنهـا  بـه  عـذاب  آن و بگردانيد مكه از را حبشيان خدا چون و گويد
 ».برداشت آنها از دشمن شر خدا كه بودند خدا اهل«: گفتند و پرداختند

 بليه و رسيد ابرهه بن مسروق برادرش به يمن حبشيان پادشاهى بمرد ابرهه پسر يكسوم چون و: گويد
 بكشـتند  را مسروق پارسيان وقتى تا آمد در آنجا ارياط وقتى از يمن بر حبشيان تسلط و شد دراز يمن مردم

 آن از پس، ابرهه او از پس، ارياط: بودند پياپى پادشاه چهار كه بود سال دو و هفتاد راندند برون را حبشيان و
 .ابرهه بن مسروق آن از پس، ابرهه بن يكسوم

 و رفـت  روم پادشـاه  قيصـر  پـيش  و شد برون داشت مره ابو كينه كه حميرى يزن ذى بن سيف آنگاه
 ولى، دهد خواهد كه روميان از كس هر به را يمن پادشاهى و بگيرد واليت و كند برون را حبشيان تا خواست

 از منـذر  بن نعمان كه رفت حيره به و نيافت او پيش را خويش منظور يزن ذى بن سيف و نپذيرفت روم شاه
 .بگفت وى با را خويش قوم ذلت و بليه و بود عراق سرزمين از قسمتى و آنجا عامل كسرى جانب

 همـراه  تـرا  و رسد در رفتنم وقت تا باش من پيش ميروم كسرى پيش سال هر من«: گفت بدو نعمان
  .برفت وى با و رفت مى كسرى سوى كه وقتى تا بماند نعمان پيش او و» .ببرم خويش
 وى مقصـود  و يـزن  ذى بن سيف از يافت فراغت خويش كارى از و رسيد كسرى پيش نعمان چون و 
 .پذيرفت كسرى و دهد اجازه بدو كه خواست و آورد سخن
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 كـه  بود بزرگ ظرفى چون تاج و، بود آن در تاج كه نشست مى خويش ايوان در كسرى كه بود چنان و
 گـردن  كـه  بود آويخته طاق به طال زنجير با و بود رفته كار به آن در نقره و طال و مروادريد و زمرد و ياقوت

 تـاج  داخـل  را سر نشست مى خود جاى به كسرى چون و بود پوشيده ها جامه به تاج و نداشت آن تحمل وى
 وى هيبت از بود نديده پيش از و ديد مى را او كه هر و گرفت مى بر تاج از جامه گرفت مى قرار چون و كرد مى
 .افتاد مى خاك به

 چيره ما ديار بر بيگانه! پادشاه اى«: گفت و افتاد خاك به شد كسرى نزد به يزن ذى بن سيف چون و
  ».شده

  »؟سند يا حبشه ،بيگانه كدام«: گفت كسرى
 تـو  از آنجـا  پادشاهى و كنى بيرون من ديار از و دهى يارى آنها ضد بر مرا كه ام آماده و حبشه«: گفت

  ».باشد
 را مـا  و دارد شـتر  و بز كه است حاصل كم زمين و است دور ما سرزمين از تو سرزمين«: گفت كسرى

  ».نكنم درگير ندارم نياز بدان كه عرب سرزمين به را پارسيان سپاه و نباشد نياز بدان
 شـد  بـرون  يزن ذى بن سيف چون و پوشانيد نكو جامه و دهند جايزه بدو درم هزار ده تا بفرمود آنگاه

 .ربودند مى كنيزان و غالمان و كودكان و زن و پراكند مى كسان بر را درمها

 و غالمـان  و پراكنـد  مى مردم بر خويش درمهاى دادى عطيه او به كه عرب اين كه گفتند كسرى به و
 .ربايند مى كنيزان و كودكان

  ».آريد من پيش را وى، است اعتنا خور در مردى اين«: گفت كسرى
  »؟پراكندى مردم به را شاه عطاى«: گفت بدو بيامد چون و

 بـدان  را شـاه  خواست مى» .است نقره و طال سرزمينم كوههاى كه حاجت چه شاه عطيه به مرا«: گفت
 مـن  از زبونى و گيرد بر من از ستم كه آمدم شاه پيش من«: افزود و، بود ديده را او اعتنايى بى كه كند راغب
  ».بردارد

  ».بنگرم تو كار در تا باش«: گفت كسرى
 .ببود كسرى نزد به يزن ذى بن سيف و

: گفـت  و آورد فـراهم  كرد مى مشورت آنها با خويش امور در كه را صاحبنظران و مرزبانان كسرى آنگاه
  »؟گوييد چه مرد اين كار در«

 اگـر ، بفرسـت  وى بـا  را آنها شوند كشته بايد كه مردانند تو زندانهاى در پادشاه اى«: گفت آنها از يكى
 .»اى افزوده خويش ملك به ملكى يافتند تسلط وى ديار بر اگر و اى خواسته كه باشد همان شوند هالك

 كردنـد  شـمار  چـون  و. »داريـد  معلـوم  را زندانى مردان شمار، است همين درست راى«: گفت كسرى
 .بود زندانى مرد هشتصد
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  .كنيد ساالرشان را او و كيست خاندان و نسب به زندانى همه از بهتر ببينيد«: گفت كسرى
 و فرسـتاد  سـيف  بـا  را او و بـود  سـالخورده  مردى و بود برتر خاندان و نسب به زندانيان همه از وهرز 
 برفتند و بود بايسته دريا به آنچه با مرد صد كشتى هر به و نشاند كشتى هشت بر را كسان و داد بدو ساالرى

 يمـن  ساحل به مرد ششصد با كشتى شش و شد فرو بود آن در كه هر با كشتى دو شدند دريا دل به چون و
 .بودند جمله آن از يزن ذى بن سيف و وهرز كه رسيد عدن سرزمين و

  »؟دارى چه«: گفت سيف به هرز و گرفتند قرار يمن سرزمين به چون و
 تـا  كـنم  مى همراه تو مردان با را خويش مردان و عربى اسب و عربى مرد ،خواهى چه هر«: گفت سيف

  »يابيم ظفر هم با يا بميريم هم با
 .»گفتى نكو و دادى انصاف«: گفت وهرز

 حبشـى  سـپاهيان  و يافـت  خبـر  ابرهـه  بـن  مسروق و آورد فراهم توانست چه هر خويش قوم از سيف
 ديگر يك روى به رو كسان و شد همديگر نزديك سپاه دو چون و شد روان آنها سوى و كرد فراهم را خويش

 تـا  بكـن  جنگى آنها با«: گفت و بفرستاد چند سوارى با داشت نام نوزاد كه را خويش پسر وهرز، آمدند فرود
  ».است چگونه جنگيدنشان ببينم

 وهرز كينه اين و، بكشتند را وى و نتوانست شدن برون كه افتاد جايى به و انداخت جنگ و برفت نوزاد
 مـن  بـه  را آنهـا  شـاه «: گفـت  هـرز  و ايسـتاد  جنـگ  بـراى  سپاه چون و، شد مصرتر جنگشان به و بيفزود را

 ».بنماييد

  »؟بينى مى هست سرخ ياقوتى او پيشانى بر و دارد سر به تاج و نشسته فيل بر كه را مرد آن«: گفتند
  ».آرى«: گفت وهرز

  ».همانست شاهشان«: گفتند
  ».باشد بگذاريد«: گفت

  »؟نشسته چه بر اكنون«: گفت وهرز آنگاه ،بايستادند مدتى و
  ».نشسته اسب بر«: گفتند
  ».باشد بگذاريد«: گفت

  »؟نشسته چه بر اكنون«: گفت وهرز آنگاه بايستادند ديگر مدتى و
  ».نشسته استر بر«: گفتند
 رهـا  او سـوى  تيـرى  اكنـون  داريـد  مـن  بـه  گوش، افتاد زبونى به ملكش و شد زبون! خر بچه«: گفت

 و، نرسـيد  نشـانه  به من تير كه بدانيد، نكنيد حركت نكردند حركت و ايستادند وى ياران ديديد اگر، كنم مى
  ».كنيد آغاز حمله و رسيده بدو من تير آمدند گرد او دور به ديديد اگر
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 ابروهاى تا بگفت و كرد نتوانست زه آنرا كس بود سخت بس از اند گفته چنانكه و كرد زه به كمان آنگاه
 در و خـورد  مسـروق  پيشانى ياقوت به كه كرد رها و بكشيد سخت و نهاد كمان به تيرى آنگاه ببستند را وى
 و بردند حمله پارسيان و آمدند گرد او بر حبشيان و بيفتاد مركب از و آمد بدر سر پشت از و شد فرو وى سر

 .گريختند سو هر به باقيمانده و شد كشته كس بسيار و افتاد حبشيان در هزيمت

 دروازه نشـود  درون به افتاده من پرچم هرگز«: گفت رسيد شهر در به چون و كرد صنعا آهنگ وهرز و
 .بردند مى او روى به رو را پرچم كه آمد در افراشته پرچم با و كردند ويران را صنعا دروازه و» .كنيد ويران را

 تصـرف  بـه  را يمن« :نوشت كسرى به راند برون آنجا از را حبشيان و يافت تسلط يمن بر وهرز چون و
 پادشـاه  را يـزن  ذى بـن  سيف كه نوشت بدو كسرى و فرستاد بسيار مال و» .كردم برون را حبشيان و آوردم
 پادشـاه  سيف و گردد باز نوشت وهرز به و بفرستند سال هر كه كرد معين خراجى و باج سيف بر و كند يمن
 .بود بوده يمن پادشاه از يزن ذو پدرش كه شد يمن

 فرسـتاد  يمـن  سـوى  كسـرى  كه سپاهى و پادشاهان و حبشيان و حميريان درباره اسحاق ابن حديث
 .بود چنين

 مـره  ابـو  كـه  بود چنان قصه: گويد ابرهه پسران مسروق و يكسوم شاهى درباره كلبى محمد بن هشام
 معـديكرب  را وى نـام  و آورد پسـرى  و بود وى زن جدن ذو دختر ريحانه و بود يمن اشراف از يزن ذو فياض

 يمـن  از مره ابو و، كرد خويش زن و بگرفت مره ابو از را او االشرم ابرهة و بود جمال صاحب زنى ريحانه. كرد
 بـه  اى نامـه  كـه  خواسـت  او از و بـود  هنـد  بن عمرو گويا كه رفت منذر بنى شاهان از يكى پيش و شد برون

 .رود مى او سوى مقصود چه به كه بگويد و كند ياد را وى شرف و قدر و نويسد كسرى

  ».رسد مى آن وقت اكنون و، روم مى شاه پيش سال هر من كه مكن شتاب«: گفت عمرو
 حـال  و شرف و شد كسرى پيش هند بن عمرو و، رفت كسرى سوى وى با و بماند وى پيش مره ابو و
 وى رفتـار  از كسـرى  و كرد خالى جا او براى عمر و درآمد يزن ذو و خواست اجازه وى براى و بگفت ذويزين

  »؟اى آمده كار چه به«: گفت و كرد مالطفت و بنواخت را او و بدانست يزن ذو شرف و قدر
 شـاه  حضور به كه اند كرده زشت كارهاى و اند يافته تسلط ما ديار بر سياهان پادشاه اى«: گفت يزن ذو

، مـا  خواهى كمك بى كه بود چنان شاهان ميان در او بزرگى و شاه كرم و فضل شايسته و، كرد نيارم آن ياد
 او بـر  و بشكند را ما دشمن شاه كمك به خدا كه داريم مى اميد و ايم آمده اميدوار كه رسد چه، كند ياريمان

 مـن  بـا  سـپاهى  كند محقق را ما اميد و برآرد را ما انتظار خواهد شاه اگر. بگيرد را ما انتقام و كند فيروزمان
 و دارد بسـيار  بركت و حاصل ما سرزمين كه بيفزايد خويش ملك به آنرا و برانند ما ديار از دشمن كه فرستد
  ».نيست عربان ديار از شاه واليت ديگر چون

  »؟سند يا حبشه، اند يافته تسلط شما بر سياهان كدام، است چنين تو ديار كه ميدانم«: گفت كسرى
  ».حبشه«: گفت يزن ذو
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 كـه  نـدارم  خـوش  و است دشوار تو ديار تا سپاه راه اما برآرم ترا انتظار كه ميخواهم«: گفت انوشيروان
  ».اى آمده خوش و كنم مى نظر خواستى آنچه درباره، افكنم خطر به خويش سپاه

 .بمرد تا ببود كسرى پيش همچنان و كنند حرمت و دهند منزل را وى تا بگفت آنگاه

 ترجمـه  وى بـراى  چون و كرد ستايش را كسرى و سرود حميرى به اى قصيده يزن ذو كه بود چنان و
 .پسنديد آنرا كردند

 كـرب  معـدى  و كرد مسروق را وى نام كه آورد پسرى االشرم ابرهة براى جدن ذو دختر ريحانه: گويد
  »؟كيست من پدر«: پرسيد و رفت مادر پيش و باشد او پدر ابرهه كه نداشت باور و شد بزرگ يزن ذو پسر

  ».اشرم«: گفت مادرش
  ».گفت نمى ناسزا من به فالنى بود من پدر اگر كه نيست چنين خدا به«: گفت
 و كـرد  اثر پسر جان در او سخنان و بگفت را وى قصه و. است تو پدر فياض مره ابو كه گفت بدو مادر

 آن از رفت روم پادشاه سوى يزن ذو پسر آنگاه، بمرد نيز وى پسر يكسوم و بمرد اشرم تا ببود همچنان مدتى
 كـه  نيافـت  را خـوش  مقصـود  نيـز  روم پادشـاه  نـزد  بـه  ولى بود كرده سستى پدرش يارى در كسرى كه رو

 در بـود  نشسته بر كه روزى و رفت كسرى سوى سبب اين به و كرد مى آنها حمايت و بود حبشيان همكيش
 را او آمـد  بـاز  سـوارى  از شـاه  چـون  و» .هسـت  تـو  پـيش  ميراثى مرا پادشاه اى«: زد بانگ و ايستاد وى  راه

  »؟چيست تو ميراث و كيستى«: گفت و بخواست
 من حق وعده آن و مرد تو در به و دادى او به كمك وعده كه ام يمنى پير آن، يزن ذو پسر من«: گفت

  ».آيى بر آن عهده از بايد كه منست ميراث و
 و ربودنـد  مـى  مردم و پراكند مى هم در و شد برون پسر و. دهند بدو مالى تا بگفت و كرد رقت كسرى

  »؟كنى مى چه براى كار اين«: داد پيغام بدو كسرى
  ».آمدم سپاه طلب به، نيامدم تو پيش مال طلب به«: داد پاسخ پسر

  ».بنگرم تو كار در تا باش«: داد پيغام كسرى
 .كرد مشورت خويش وزيران با يزن ذو پسر همراه سپاه فرستادن كار در كسرى آن از پس

 وعده بدو و مرده شاه در به پدرش و آمده اينجا كه هست حقى را غالم اين، پادشاه اى«: گفت موبدان
 شـاه  آن از يابنـد  ظفـر  اگـر  كه فرستاد توانى وى با كه هستند شجاع و دلير مردان شاه زندانهاى در، اى داده
  ».نباشد دور صواب از اين و اند آسوده نيز مملكت مردم و اى آسوده شرشان از شوند هالك اگر و، باشد

  ».است همين درست راى«: گفت كسرى
 را فرماندهيشان كه بودند كس هشتصد و كردند شمار بودند زندان به كه را مردان اينگونه تا بفرمود و

 مجهزشـان  و گرفت مى برابر سوار هزار با ويرا كسرى و داشت نام وهرز كه داد خويش چابكسواران از يكى به
 كشـتى  هشـت  از كشـتى  دو و بود كس صد كشتى هر در كه نشاندند كشتى هشت بر را آنها تا بگفت و كرد
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 حبش از هزار يكصد با مسروق و آمدند فرود حضرموت ساحل به كه ماند سالمت به كشتى شش و رفت فرو
 و گرفـت  جـاى  دريـا  سـاحل  بر وهرز و، پيوست يزن ذو پسر به كس بسيار و آمد آنها سوى عربان و حمير و

 .داد دريا به پشت

 اندك جمع اين با كه فرستاد وهرز پيش كس و بست ايشان در طمع بديد را آنها كمى مسروق چون و
 دهـم  اجازه خواهى اگر، اى افكنده خطر به را يارانت و خويشتن و بينى مى كه چنانست من سپاه؟ آمدى چرا
 اگـر  و نبينـد  بـدى  يارانم و من از، يارانت و تو از هيچكسى و نياويزم در تو با و گردى باز خويش ديار به كه

 مشـورت  يارانـت  بـا  و بنگـرى  خـويش  كار در تا دهم مهلت خواهى اگر و، اندازم جنگ تو با هميندم خواهى
 ؟كنى

 مـن  ميان كه داد پيغام مسروق به و نيارند دشمن طاقت سپاهش كه بدانست و ديد بزرگ را كار وهرز
 كـار  در و رود سـر  بـه  مـدت  تـا  نكنـيم  پيكار همديگر با كه كن پيمان و عهد و كن معين وقتى خويشتن و

 .بنگريم خويش

 پسـر  گذشـت  پيمـان  مدت از روز ده چون و. بماندند خويش اردوگاه در كدام هر و كرد چنان مسروق
 خـونش  كـه  انـداخت  اردوگاه به را او اسبش و برفت حبشيان سپاه نزديك تا و نشست خويش اسب بر وهرز

 و من ميان كه فرستاد مسروق پيش كس يافت خبر پسر شدن كشته از چون و، بود ندانسته وهرز و بريختند
 ؟كشتيد مرا پسر چرا پس دانيد كه بود همان شما

 بـر  ما خردان سبك از چند تنى و آمد در ما اردوگاه به و آورد هجوم ما به تو پسر كه داد پاسخ مسروق
 .نبودم راضى او كشتن به من و، بريختند خونش و تاختند او

 خيانـت  و كـرد  مـى  صـبر  بـود  مـن  پسر اگر، بود زنازاده بلكه نبود من پسر او«: گفت فرستاده به وهرز
 ديـد  توانست آنرا كه نهادند زمينى بر را پسر جثه تا بگفت آنگاه» .بگذرد هست ما ميان كه مدتى تا كرد نمى

 چـون  و شود سپرى حبشيان و او ميان مقرر مدت تا نمالد سر به روغن و ننوشد شراب كه كرد ياد سوگند و
 جامـه  هـر  تا بفرمود و سوختند آتش به بودند آمده آن با كه را ها كشتى تا بگفت بود مانده مدت به روز يك
 .وانگذارند چيزى دارند تن به آنچه جز و بسوزند داشتند كه

 :گفت خويش ياران به و بياوردند داشتند توشه چه هر تا بگفت آنگاه

 .ريختند دريا به را باقيمانده تا داد دستور شدند سير چون و بخوردند و» .بخوردى توشه اين از«

 و نداريـد  راه ديارتـان  سـوى  هرگـز  كـه  بدانيـد  تا سوختم را ها كشتى«: گفت و ايستاد سخن به آنگاه
 دريـا  بـه  را شما توشه و شود آنها آن از شما هاى جامه، بود حبشيان از فيروزى اگر تا سوختم را هايتان جامه

 ثبات و كنيد جنگ من پاى به پا كه هستيد مردمى اگر نداريد توشه روز يك براى حتى كه بدانيد تا ريختم
 هرگـز  كـه  آيـد  در پشـتم  از تـا  افـتم  خويش شمشير اين بر نخواهيد كردن جنگ اگر و بگوييد من با ورزيد

  ».شد خواهد چه شما كار كنم چنين خود با شمايم ساالر كه من وقتى بينيد به، نكنم آنها تسليم را خويشتن
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  ».شويم فيروز يا بميريم همه تا كنيم مى جنگ تو همراه«: گفتند
 را قـوم  و داد دريا به پشت و بياراست را خويش ياران وهرز، بود رسيده سر به مدت كه روزى صبحگاه

 نيكنـام  يـا ، شـويد  مـى  پيـروز  دشمن بر يا: داشت خواهيد بهره دو از يكى«: گفت و كرد ترغيب پايمردى به
 بنجكـان  بـا  يكبـاره ، دادم تيرانـدازى  فرمـان  چـون «: گفـت  و كننـد  زه بـه  را كمانها تا بفرمود و» .ميميريد

 .بودند نديده تير پيش آن از يمن مردم و» .بيندازيد تير» ؟پنجگان«

 بـر  و داشـت  سـر  بـه  تـاج  و بود نشسته فيل بر و بيامد نبود پيدا آنها سوى دو كه گروهى با مسروق و
 .ديد نمى فيروزى راه در مانعى و مرغ تخم درشتى به و بود سرخ ياقوتى وى پيشانى

  ».بنماييد من به را بزرگشان«: گفت و ديد نمى خوب وهرز چشم كه بود چنان و
  ».است فيل سوار كه همانست«: گفتند
 مرا ابروان گفت او و نشست  اسب بر كه بگفتند وهرز با و نشست اسبى بر و آمد فرود مسروق بعد كمى

 .نگهداشتند باال سربندى با را وى ابروان و بود افتاده ديدگان بر ابروانش سن بسيارى از كه برداريد

 بـر  را كمـان  و كردند نشانه و »كنيد نشانه را مسروق« :گفت و نهاد كمان دل به و آورد بر تيرى آنگاه
 آهويى بچه گفتى، برفت تير و كرد رها را تير و بكشيد را خويش كمان و داد تيراندازى فرمان و گرفت نشانه

 دشـمن  سـپاه  از كـس  بسـيار  تيرانـدازى  آن در و بيفتاد مركب از كه خورد مسروق پيشانى به و بود تيزتك
 تـا  بگفـت  وهـرز  و شـدند  منهزم و بشكست صفشان ديدند افتاده خاك به را خويش ساالر چون و شد كشته

 غنيمـت  چندان حبشيان اردوگاه از و افكنند آن جاى به را مسروق جثه و كنند خاك به را پسر جثه هماندم
 گرفتند مى اسير شصت و پنجاه عربان و حميريان و حبشيان از پارسى چابكسواران و نبود شمار به كه گرفت

  .نبود مقاومت و بردند مى صف به را آنها و
» .نگذاريـد  بـاقى  را آنها از يكى و پردازيد سياهان به و بداريد دست عربان و حميريان از«: گفت وهرز 

 مـا «: گفـت  و ديد تيرى خود كيسه در و بدوانيد آنرا روز و شب يك و بگريخت خويش شتر بر عربان از يكى
 .بود او دنبال به تير كه پنداشت و» ؟آمدى راه همه اين خطا به در

 اميـة  ابـو . فرستاد واليات به را خويش عامالن و يافت تسلط يمن يار برد و آمد در صنعا به وهرز آنگاه
 :مضمون اين به هست شعرى پارسيان و وهرز و وى كار و ذويزين پسر درباره را ثقفى الصلت ابى بن

  ».بجويد انتقام يزن ذو پسر چون كسى بايد«
  ».كرد سر دريا به دشمنان كار در سالها كه«
  ».نساخت كارى و رفت هرقل سوى بودند شده زبون وقتى«
  ».رفت كسرى سوى سال هفت پس از آنگاه«
 ».پيمود دراز راهى و«

  ».بياوريد را مردان آزاد آنگاه«
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  »رفت دور بسيار زمين در كه حقا«
  »نبود شاهان شهنشاه كسرى چون وى براى هيچكس«
  ».آورد تاخت جنگ روز به كه وهرز همانند يا«
  »بيامدند كه را گروه آن بدارد نيك خداى«
  »يافت نخواهى را نظيرشان كسان ميان در و«
  »مرزبانانند و منظران نكو و دليران و ساالران كه«
  »پرورند بچه بيشگان در كه شيرانند«
  »ابرهاست گويى كه اندازند تير چندان«
  »رود هدف سوى شتابان و انبوه كه«
  »فرستادى سياه سگان سوى را شيران«
  »شدند پراكنده زمين در باقيماندگانشان و«
  »باد خوش تو سر بر تاج و بنوش«
  »زن تكيه غمدان قصر باالى و«
  »است تو اقامت خانه كه«
  »شد زبون دشمن كه بينداى مشك و« 
  »باش داشته خم و چم خويش خانه در و«
  »شير چوبين كاسه دو نه اينست فضائل«
  ».باشد شده پيشاب همانند و آميخته در آب با كه«

 تاخت حبشيان به وى داد يمن پادشاهى را سيف و بازگشت كسرى پيش وهرز چون: گويد اسحاق ابن
 بنـده  را آنهـا  كـه  انـدكى  جـز  كرد نابود را همه و بكشد بچگان تا شكافت مى زنان شكم و كرد آغاز كشتن و

 اين بر دراز چندان نه مدتى و بدوند وى پيشاپيش كوتاه هاى نيزه با كه گرفت دوندگان آنها از و كرد خويش
 قيـام  آنها با حبشيان از يكى و بكشتند و بزدند ها نيزه با را وى بود تيزدوان ميان در كه روز يك و ببود حال
 آنهـا  سـوى  كـس  هزار چهار با را وهرز رسيد كسرى به خبر چون و آورد تباهى و كرد كشتار يمن در و كرد

 مجعـد  مـوى  كـه  هر و بكشد، بزرگ يا كوچك، هست يمن در رگه دو و سياه چه هر كه گفت بدو و فرستاد
 .نماند زنده برد مى سياهان به نسب و دارد

 و بكشـت  بـود  آنجـا  حبشى چه هر و، بود فرموده كسرى كه كرد چنان و درآمد يمن به و برفت وهرز
 و بمرد تا گرفت مى كسرى براى خراج و بود آنجا و كرد يمن عامل را وى كسرى و نوشت كسرى به را ماجرا
 بينگان به امارت كسرى وى از پس و بمرد تا ببود نيز او و داد وهرز پسر مرزبانان به امارت كسرى وى از پس
 پسر مرزبان پسر بينكان پسر خرخسره به امارت كسرى او از پس و بمرد تا ببود و داد وهرز پسر مرزبان پسر
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 و بيارنـد  دوش بـر  را او يمـن  مردم كه كرد ياد سوگند و آورد خشم وى بر كسرى كه شد چنان و داد وهرز
 كسرى پدر آن از كه را شمشيرى و بديد را او پارسى بزرگان از يكى رسيد كسرى نزد به چون و كردند چنان
 به را باذن و برداشت كار از و پوشيد چشم وى كشتن از شمشير سبب به كسرى و بست وى كمر به بود بوده
 .برانگيخت را سلم و عليه اهللا صلى محمد خويش پيمبر جل و عز خدا تا بود آنجا عامل و فرستاد يمن

 يخطيـانوس  كـه  جبله بن خالد اماميان بود صلح روم شاه يخطيانوس و انوشيروان كسرى ميان: گويند
 و عمان بين ما پادشاهى كسرى و بود لخم طايفه از كه نعمان بن منذر و، بود داده شام و عربان شاهى را وى

 جبلـه  بن خالد و افتاد اختالف بود داده وى به را آنجا مقيم عربان و حجاز بقيه و طايف با را يمامه و بحرين
 بـه  شكايت منذر و گرفت غنيمت به را وى اموال و بكشت كس بسيار وى ياران از و برد حمله منذر قلمرو به

 نوشت نامه يخطيانوس به كسرى و بگيرد خالد از وى انصاف كه نويسد نامه روم شاه با خواست و برد كسرى
 گذشته وى عامل منذر بر روم شاه عامل جبله  بن خالد از را آنچه و كرد يادآورى بود ميانه در كه را پيمانى و

 بهـاى  خـون  و دهد پس برده غنيمت به منذر قلمرو از را آنچه دهد فرمان خالد به تا خواست و داد خبر بود
 بين فيما صلح پيمان كه نگيرد سبك را وى مكتوب و بگيرد خالد از را منذر انصاف و بپردازد را مقتول عربان

 .نكرد اعتنا يخطيانوس اما شد مكرر منذر گيرى انصاف درباره ها نامه و، شكست خواهد را

 منبج و رها او شهردار و برد حمله يخطيانوس قلمرو به سپاهى هزار چند و نود با و شد آماده كسرى و
 ديگـر  شـهرهاى  بسيارى و حمص و فاميه شهر و بود شام شهر معتبرترين كه را انطاكيه و حلب و قنسرين و

 اسـارت  به را انطاكيه مردم همه و كرد اسير فرزند و زن و ببرد مال و كرد تصرف زور به را شهرها اين مجاور
 چنانكه، بساختند انطاكيه شهر همانند شهرى طيسبون شهر مجاور تا بگفت و برد سواد سرزمين به و گرفت

 پـنج  و كـرد  واليت آنرا و خوانند روميه آنرا كه همانست و داد مقر آنجا در را انطاكيه مردم و، بگفتم پيش از
 و، باكسـايا  بخـش  و بادرايـا  بخش و پايين نهروان بخش و ميانه نهروان بخش و باال نهروان بخش: نهاد بخش
 داشـت  نام براز كه را اهواز نصاراى از يكى و كرد معين روزى بود آورده روميه به انطاكيه از كه اسيرانى براى

 با همكيشى سبب به كه بود اسيران با رأفت روى از اين و داد رياست شهر حرفه اهل بر و گماشت كارشان به
 .گيرند انس براز

 تعهـد  و فرسـتاد  آن بهـاى  به بسيار اموال و بخريد كسرى از را مصر و شام شهرهاى ديگر يخطيانوس
 .نبرد حمله روم ديار به كسرى و بفرستد باجى سال هر كه كرد

 .فرستادند مى را باج سال هر و زدند مهر روم بزرگان او و نوشت مكتوبى باب اين در كسرى و

 يـك  واليـت  از آبگيـرى  و آبـادى  نسبت به پارسى شاهان، انوشيروان پادشاهى از پيش كه بود چنان و
 مقدار سرانه باج و، ششم يك واليت از و پنجم يك  واليتى از و چهارم يك واليتى از و گرفتند مى خراج سوم

 تـا  كنند مساحى كوه و دشت از را زمين تا بگفت خويش پادشاهى اواخر در فيروز پسر قباد شاه و. بود معين
 .بمرد رسد سر به مساحى كار كه پيش آن از قباد ولى شد مساحى و باشد معين آن خراج
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 را سـرها  و زيتـون  و و نخـل  و برنـد  سـر  به را كار تا بگفت رسيد پادشاهى به قباد پسر كسرى چون و
 .كنند شماره

 خويش خراج دبير به و دارد عام بار آنگاه، كردند استخراج آنرا خالصه تا بگفت خويش دبيران به سپس
 و بخوانـد  آنهـا  بـراى  بـود  آمـده  دست به سر و زيتون و نخل شمار و زمين محصول درباره را آنچه تا بفرمود
 .بخواند

 و داريـم  مقرر خراجى سر هر بر و زيتون و نخل جريب هر بر كه خواهيم مى«: گفت كسرى آن از پس
 از يكـى  يـا  مرزهـا  از يكـى  در اگـر  كه آيد فراهم مالى ما خزانه در و بگيرند سال در قسمت سه به تا بگوييم
 نباشـد  گـرفتن  خراج به حاجت و باشد آماده مال شديم آن فيصل يا مقابله به محتاج كه افتاد خللى واليات

  »؟داريد انديشه چه باب اين در شما
 آن از يكـى  و گفـت  بـار  سه را سخن اين كسرى و نگفت اى كلمه و نداد مشورتى حاضران از هيچكس

 و بخشـكد  كـه  كشـتى  و بميرد كه كى تا بر چگونه دهاد عمر خدايت كه پادشاه اى«: گفت و برخاست ميان
  »؟نهاد توان دايم خراج ببرد آن آب كه قناتى يا چشمه و رود فرو كه نهرى

  »؟مردمى طبقه چه از شوم مرد اى«: گفت كسرى
  ».دبيرانم از«: گفت

  ».بميرد تا بزنيد دواتها با را او«: گفت كسرى
 .باشند كرده بيزارى او راى از كسرى پيش در كه بزدند را او بخصوص دبيران و

 و نخـل  شـمار  و زمين مساحت در تا بگفت و برگزيد را نيكخواه صاحبنظران از چند تنى كسرى آنگاه
 گزارش بدو و دارند مقرر خراج كند اقتضا آنها معاش رفاه و رعيت صالح چندانكه و بنگرند سر تعداد و زيتون
 كه بهائم و انسان قوت بر كه شدند همسخن و بگفت خراج مقدار درباره را خويش رأى آنها از يك هر و كنند
 از و درم هشـت  تاكسـتان  جريب هر از و نهند خراج باشد زيتون و نخل و سبزى و تاك و برنج و جو و گندم

 از و درم يـك  معمولى نخل شش هر از و درم يك پارسى نخل چهار هر از و درم هفت سبزيكارى جريب هر
 هفـت  ايـن  جـز  به و نخلها تك بر نه نهادند خراج نخلستانها بر و بگيريد درم يك نيز زيتون درخت شش هر

 .گرفتند نيرو معاش كار در مردم و گرفتند نديده را ديگر چيزهاى محصول

 كه آنها و دبيران و هيربدان و جنگاوران و بزرگ خاندانهاى اهل بجز نهادند سرانه خراج مردم همه بر و
 و تـوانگرى  انـدازه  بـه  درم شـش  و درم هشت و درم دوازده كردند طبقه چند آنرا و بودند در شاه خدمت به

 .ننهادند سرانه ساله پنجاه از بيشتر و ساله بيست از كمتر بر و مرد تنگدستى

 بگيرنـد  قسط سه ساالنه و كنند اجرا تا بگفت و بپسنديد كه دادند گزارش كسرى به را خراج ترتيب و
 .اند كرده تراضى آن بر كه كارى يعنى ناميد براسيار آنرا و ماه چهار به قسط هر
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 بگيرنـد  ذمـه  اهـل  از تا بگفت و كرد كار ترغيب همين بر بگشود را پارسيان ديار وقتى خطاب بن عمر
 پيمانه يك جو يا گندم كشت جريب هر بر و نهاد خراجى مزروع زمين مانند، نيز باير زمين جريب هر بر ولى

 ترتيـب  خالف سرانه و زيتون و نخل و زمين خراج درباره عراق در و داد آن از سپاه روزى و نهاد پيمانه دو يا
 .برداشت بود برداشته كسان معاش لوازم از كسرى كه را آنچه و نكرد كسرى

 بـه  اى نسـخه  و نهـاد  ديـوان  در را اى نسـخه  و كنند تهيه ها نسخه وى هاى نهاده از تا بفرمود كسرى و
 واليـت  عمال نگذارند تا بفرمود و داد واليتها قاضيان به اى نسخه و گيرند خراج آن روى از تا داد خراج عمال
 .بگيرند كسان از بود ديوان نسخه در آنچه از بيشتر

 سرانه اهل از كس هر و بردارند او از خراج آفت اندازه به رسد آفت حاصل و كشت را كه هر تا بگفت و
 كـار  آن مقتضـاى  بـه  را عامالن تا بنويسند بدو و كنند باطل وى سرانه درگذرد سالگى پنجاه از يا بميرد كه

 .بگيرند سرانه سالگان بيست از كمتر از عامالن تا نگذارند و فرمايد كردن

 پسر داشت نام بابك و بود نامور كفايت و مروت و شرف به كه را دبيران از يكى كسرى كه بود چنان و
 كه كار هر پيش از مانع آنكه جز نشود راست من كار«: گفت كسرى به او و گماشت بر سپاه ديوان به پيروان

 .پذيرفت كسرى و »برخيزد باشد ملك مصلحت

 جـاجيم  و گسترد سوسنگرد فرش و بساختند سكويى ديد مى را سپاه كه جايى در تا بگفت بابك آنگاه
 كـه  داد نـدا  سـپاه  در وى منادى و نشست فرش بر آنگاه نهادند وى تكيه براى بالشها و كشيد آن بر پشمين
 در را كسرى اما بيامد بود داده فرمان چنانكه سپاه و بيايند بايسته سالح با پيادگان و سالح و اسب با سواران

 .بروند تا بگفت و نديد ميانه آن

 روز و برونـد  گفـت  نديـد  ميانـه  در را كسرى چون و بيامد سپاه و داد ندا همان وى منادى دوم روز و
 نماند باز دارد تخت و تاج آنكه و سپاه از هيچكس داد ندا سوم روز به تا گفت خويش منادى به و بيايند ديگر

 پـيش  سـپاه  بـا  و برگرفـت  جنگاوران سالح و نهاد بر تاج و يافت خبر كسرى و نيست تساهل كار اين در كه
 با اى جعبه و زين تبر و كمربند و گرز و سپر و نيزه و شمشير و بند ساق و بود زره سواران سالح و. شد بابك

 .خود پشت از آويخته و پيچيده زه دو و تير سى و كمان دو

 پادشاه اى«: گفت و نزد رقم را وى نام بابك و آويخته زه دو بجز شد بابك پيش تمام سالح با كسرى و
  ».بيار بايد آنچه سالح اقسام از، نباشد تساهل كه اى ايستاده داد جاى به

 هـزار  چهـار  دليران ساالر و دلير« :گفت و برداشت بانگ منادى و، بياويخت و بياورد را زه دو كسرى و
 بيشـتر  همـه  از حضورى كه جنگاورانى از را شاه بابك و برفت كسرى و زد رقم را وى نام و »درم يك و درم

 .داد مي بيشتر درم يك داشتند

 تـو  با امروز كه خشونتى پادشاه اى«: گفت و شد كسرى پيش برخاست خويش مجلس از بابك چون و
  ».پذيرد صورت خواهد شاه آنچه و شود انجام اى سپرده من به كه كارى كه بود رو آن از كردم
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  ».نباشد گران ما بر باشد امور نظم و رعيت صالح براى چه هر«: گفت كسرى
 نـام  يـزن  ذى بن سيف قولى به و يكرب معد بن سيفان كه يمن اهل از يكى با كسرى كه شد چنان و
 .يافتند تسلط يمن بر و بكشتند بود آنجا سياه چه هر كه فرستاد يمن سوى سپاهى داشت

 سـرنديب  سـوى  فراوان سپاهى با را خويش سرداران از يكى درآمد كسرى اطاعت به يمن ديار چون و
 و مـال  و آورد تصرف به را آنجا و بكشت را وى و كرد پيكار آنجا شاه با و بود گوهر سرزمين كه فرستاد هند

 .بياورد كسرى براى بسيار جواهر

 و افتـاد  آنجـا  به ترك ديار از انوشيروان كسرى روزگار به و نبود شغال پارسيان ديار به كه بود چنان و
 مـا  ديـار  بـه  درنـدگان  اين كه ايم شنيده«: گفت و بخواست را موبد موبدان و شد آشفته و يافت خبر كسرى
  ».است ناچيز جانورى كه شده ما عجب مايه ترسشان و اند بترسيده آن از مردم و افتاده

 بـر  سـتم  كه ديارى به كه ام شنيده خردمندان از دهاد عمر خدايت كه پادشاه اى«: گفت موبدان موبد
 درنـدگان  اين كه دارم بيم و افتد آنها بر ناخوشايند چيزهاى و برد هجوم آن مردم به دشمن، شود چيره داد
 ».باشد افتاده تو ديار به سبب آن از

 بـه  و انـد  آورده هجـوم  او ديـار  اقصـاى  به ترك جوانان از گروهى كه آمد خبر كسرى به اوان همان در
 كـار  آن خـالف  بـه  مورد هيچ در و نروند در به عدل از خويش كارهاى در تا بفرمود خويش عامالن و وزيران
 .نيفتاد حاجت تكلف و جنگ به و بگردانيد وى ديار از دشمن خواست كه داد آن سبب به خداوند و نكنند

 و خـاتون  دختر مادرش كه داد هرمز به پادشاهى خويش پس از و داشت آموخته ادب فرزندان كسرى
 و ملـك  امـور  تـدبير  و دارد نگـه  ملـك  داشت اميد و بود شناخته پيمان درست و معتدل را او كه بود خاقان
 .كرد تواند رعيت

 ابـو  االشـرم  هابرهـ  كـه  سالى به بود انوشيروان كسرى روزگار به سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر مولد
 و چهـل  بسـال  اين و داشت الحرام اهللا بيت كردن ويران سر و آورد فيل و آمد مكه سوى حبشيان با يكسوم

 .داد رخ سال همين در بود عرب معروف حوادث از كه جبله جنگ و بود كسرى پادشاهى دوم

 : سلم و عليه اهللا صلى خدا رسول تولد از سخن

  ».يافتيم تولد الفيل عام به دو هر سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر و من«: گويد مخرمه
  »؟سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر يا بزرگترى تو«: پرسيد اشم بن قباث از عفان بن عثمان

 تولد از پس سال يك من يافتم تولد زودتر او از من و بود بزرگتر من از خداى پيمبر كه داد پاسخ او و
 را او غالمـش  و بـود  فرتـوت  پيـرى  كـه  ديـدم  را شـمس  عبد بن امية و بود سبز كه ديدم را فيل فضله، وى
  ».گويى مى چه كه دانى بهتر تو قباث اى«: گفت  وى پسر و كشيد مى
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 بـه  سلم و عليه اهللا صلى پيمبر پدر عبدالمطلب بن عبداهللا كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 دوم و چهل سال به سلم و اهللا صلى خدا پيمبر و يافت تولد انوشيروان كسرى پادشاهى چهارم و بيست سال

 .يافت تولد وى پادشاهى

  .يافت تولد الفيل عام در سلم و عليه اهللا صلى پيمبر كه اند كرده روايت نيز عباس ابن از
 پيمبر يا بزرگترى تو قباث اى«: گفت اشم بن قباث به مروان الملك عبد كه شنيدم گويد حويرث ابى

  ؟سلم و عليه اهللا صلى خدا
 فيـل  سال به سلم و اهللا صلى پيمبر، سالمندترم او از من و بود بزرگتر من از خدا پيمبر«: گفت قباث 

  ».بودم آمده عقل به من و بود رنگ سبز كه بوديم ايستاده فيل فضله بر مادرم و من و يافت تولد
 دوازدهم دوشنبه روز به الفيل عام در سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه اند كرده روايت اسحاق ابن از

 بـه  آنـرا  خدا پيمبر گويند، شد شهره يوسف ابن خانه به كه بود اى خانه در وى تولد و، يافت تولد االول ربيع
 يوسـف  بـن  محمـد  بـه  را خانه وى پسران و، بمرد تا بود عقيل تصرف در و بود بخشيده طالب ابى بن عقيل
 پيمبـر  تولدگاه خانه و بساخت شد شهره يوسف ابن خانه نام به كه را خويش خانه او و فروختند حجاج برادر

 .كردند مى نماز آن در كه كرد مسجدى و كرد جدا آنرا خيزران و انداخت آن در را

 مـادر  وهـب  دختـر  آمنـه  كه داند بهتر خدا و اند پنداشته كسان كه اند كرده روايت اسحاق ابن از هم و
 تـو  مولـود : رسـيد  ندا بدو، بود گرفته بار را خدا پيمبر وقتى كه بود گفته مى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر
 نامش آنگاه» .سپارم مى يگانه خداى به حسودان شر از را وى«: بگو افتاد زمين به چون و شود امت اين ساالر

 كـس  بنهـاد  بار چون و، ديد را شام بصراى قصرهاى آن در كه درآمد او از نورى گرفت بار چون و كن محمد
 را آنچه آمنه و، بديد را طفل و بيامد و، ببين را او و بيا اى آورده پسرى كه فرستاد عبدالمطلب وى جد پيش

  .بگفت وى با بود شده تعيين كودك براى كه نامى و بود شنيده كه را ندايى و بود ديده باردارى هنگام
 داشـته  حضـور  خـدا  پيمبر مادر وهب دختر آمنه نهادن بار هنگام مادرم«: گويد العاص ابى بن عثمان 

  ».افتاد خواهد من روى پنداشتم كه بود شده نزديك چنان ستارگان و بود نور همه خانه«: گفت مى و بود
 و بـود  كعبـه  دل در كه برد هبل پيش و بگرفت را مولود المطلب عبد كه اند كرده روايت اسحاق ابن از

 بـه  و داد او بـه  را طفـل  و برگشت آمنه پيش آنگاه گفت سپاس را وى عطاى و بخواند را خدا و بايستاد آنجا
 اهللا عبـد  ذويب ابو و، بيافت بود ذويب ابو دختر حليمه كه را بكر بن سعد بنى از زنى و برآمد دايه جستجوى

 بن عكرمة بن منصور بن هوازن بن بكر بن سعد بن هقصي بن ناصرة بن رزام بن جابر بن شجنة بن حارث بن
 ناصرة بن مالن بن رفاعة بن العزى عبد بن حارث حليمه شوهر نام و بود مضر بن عيالن بن قيس بن خصفة

 نـام  و بـود  مضـر  بن عيالن بن قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن هوازن بن بكر بن سعد بن قصية بن
 حـارث  دختـر  جذامه و بود حارث دختر انيسه شيرينش خواهران نام و حارث بن اهللا عبد پيمبر شيرى برادر
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 پيمبـر  پرسـتارى  كار در مادر با شيما گويند، شناختند نام اين به را او قومش و شد شهره »شيما« نام به كه
  .بود شريك
 شـير  از كه بود ثويبه داد شير را خدا پيمبر كه زنى نخستين كه اند كرده روايت تجراة ابو دختر بره از 

 ثويبـه  نيـز  آن از پيش و بود حليمه آمدن از پيش روز چند اين و بود مسروح پسر نام و داد بدو خويش پسر
 .داد شير را مخزومى االسد عبد بن سلمة ابو نيز آن از پس، بود داده شير را عبدالمطلب بن حمزه

 رضـاعى  مـادر  و ابوذويـب  دختـر  سـعدى  حليمه كه اند كرده روايت طالب ابى بن جعفر بن اهللا عبد از
 يـك  و بود وى همراه نيز شوهرش و بود آمده در خويش ديار از كه گفت مى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر
 ايـن  و بگيرنـد  دادن شير براى كودكانى كه بودند آمده بكر بن سعد بنى زنان از گروهى با داشت شيرى پسر

 .نبود چيز هيچ كه بود خشك سالى به

 كـودكم  گريـه  از شبانگاه و نداشت شير قطره يك كه داشتيم شترى و داشتيم سپيدى ماده خر: گويد
 گشـايش  و بـاران  اميد ولى نداشت شير نيز شتر و نداشت شير من پستان كه نداشتيم خواب بود گرسنه كه

 شـده  آنها محنت مايه و بود الغر و ضعيف بس از رفت نياريست كاروان كه آمدم در خويش خر با و، داشتيم
 كـرده  عرضـه  زنان همه به را خدا پيمبر، بوديم شيرخواره كودكان جستجوى در رسيديم مكه به چون و بود

 گفتـيم  مى و داشتيم نكويى اميد كودكان پدر از ما و، ندارد پدر وى بودند گفته كه بود نگرفته كس اما بودند
 بودند آمده من با كه زنانى همه و، نداشتيم خويش را او جهت بدين، ساخت خواهند كارى چه او جد و مادر

 گردم باز يارانم با من كه نباشد خوش«: گفتم شوهرم به گرديم باز خواستيم چون و من بجز بگرفتند كودكى
  ».گيرم مى را يتيم اين و روم مى بخدا باشم نگرفته كودكى و

  ».دهد بركت را ما او وسيله به خدا شايد بگير«: گفت شوهرم
 خويش بجاى و بگرفتم را او چون و بودم نيافته ديگر كودك كه رو آن از بگرفتم را وى و برفتم و: گويد

 و شـد  سـير  تا بخورد نيز برادرش شد سير تا بخورد او كه شد شير پر پستانم گرفتم بغل در را او و بازگشتم
 و بنوشـيد  و بدوشـيد  آن از و بود آورده شير كه بديد را شتر شوهرم و نداشت خواب آن از پيش او و بخفتند

 .شد خوش شبمان و شديم سير دو هر و بنوشيدم نيز من

 :گفـتم » .اى گرفتـه  مبـاركى  كـودك  كـه  دانـى  مـى  حليمـه «: گفت من به شوهرم صبحگاهان و: گويد
 ».باشد چنين اميدوارم«

 از كاروان كه شد چنان بخدا .برداشتيم خود با را كودك و نشستيم خويش خر بر و شديم برون«: گويد
 بـاش  ذويب ابى دختر اى«: گفتند مى يارانم چنانكه، نبود من خر از پيش آنها خران از هيچكدام و ماند وا ما
  ».آمدى آن بر كه نبود خر همين مگر برويم هم با تا

  ».است همان بخدا«: گفتم مى من و
  ».شده چيزى خوب«: گفتند مى آنها و
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 كـه  گوسـفندانم  بازگشـتيم  چـون  امـا  ندانستم تر خشك آن از زمينى و شديم سعد بنى ديار به: گويد
 در و دوشـيد  نمـى  شـير  هـيچكس  اما نوشيديم مى و دوشيديم مى و بود شير پر و سير آمد مى چرا از شبانگاه
 چوپان كه بريد جايى به را گوسفندان گفتند مى خويش چوپانان به ما قوم كسان. نبود شير قطره يك پستانها

 پـر  مـن  گوسـفندان  و نداشت شير قطره يك و آمد مى باز گرسنه آنها گوسفندان اما، برد مى ذويب ابو دختر
 او چون ديگر كودك هيچ و گرفتم بر شير از را او و برفت سال دو تا بوديم خداى بركت در پيوسته و بود شير
 .بود اندام درشت طفلى سالگى دو به كه نداشت رشد

 بوديم ديده او از كه بركت بس از بماند ما پيش هم باز كه داشتيم خوش و برديم مادرش پيش را او و
 بـر  مكه وباى از كه شود بزرگ تا گذارى من پيش را پسرم اگر شود چه«: گفتيم و كرديم سخن مادرش با و
 برادرش با روز يك بوديم بازگشته آنكه از پس ماه چند و فرستاد ما با را وى تا بگفتيم چندان و »دارم بيم او

 قرشـى  برادر و آمدند پوش سفيد مرد دو«: گفت پدرش و من به و بيامد دوان برادرش كه بود ها خيمه پشت
  .بكاويدند و بشكافتند را شكمش و بينداختند مرا

 قصه پسرم«: گفتيم بدو و بود پريده رنگش و بود ايستاده كه ديديم را او و بدويديم پدرش و من: گويد
  »؟بود چه

 كه جستند مى آن در  چيزى و بشكافتند را شكمم و بيفكندند مرا و بيامدند جامه سپيد مرد دو«: گفت
  ».بود چه ندانستم

 مجـذوب  پسـر  دارم بـيم  حليمـه «: گفت من به پدرش و رفتيم باز خويش هاى خيمه سوى ما و: گويد
: گفت او و دهيم مادرش به كه ببرديم را او و: گويد» .بده كسانش به را وى شود بدتر آنكه از پيش باشد شده

  »؟بياوردى را او چرا بماند تو پيش داشتى خوش كه تو«
 پيش را او و داشتم بيم او بر حوادث از و بكردم خويش كار من و رسانيد رشد به را پسرم خدا«: گفتم

  ».خواستى چنانكه آوردم تو
  ».بگو راست ،نيست اين قصه«: گفت
  ».شدم بيمناك وى قصه او بر شيطان از«: گفتم و كردم نقل را قصه تا كرد اصرار همچنان و: گويد
  »؟بگويم تو با را كه خواهى مى، ميشود چيزى پسرم و ندارد راه بدو شيطان بخدا«: گفت
  ».بگوى آرى«: گفتم
 بخـدا ، كرد نمايان من براى را شام بصراى قصرهاى كه درآمد من از نورى گرفتم بار را او وقتى«: گفت

 را او برداشـت  آسمان به سر و نهاد زمين به دست بنهادم را وى چون و، نداشتم او از آسانتر و سبكتر حملى
  ».برو خاطر آسوده و گذار من پيش

 بنى از فرتوت پيرى كه بوديم نشسته سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر پيش روزى: گويد اوس بن شداد
 منسـوب  جـدش  به را وى و بايستاد پيمبر پيش و داشت تكيه عصا بر و بود خويش قوم ساالر كه بيامد عامر
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 ابـراهيم  كه فرستاده دين همان با ترا و خدايى پيمبر اى پنداشته ام شنيده، المطلب عبد پسر«: گفت و داشت
 دو از خليفگـان  و پيمبـران  كـه  آوردى سـخن  بـزرگ  حقا، بود فرستاده را پيمبران ديگر و عيسى و موسى و

 هـر  ولـى ؟ چكـار  پيمبرى با ترا اند پرستيده مى بت و سنگ كه قومى اين از تو اما بودند اسرائيل بنى خاندان
  ».بگوى من با خويش كار آغاز و گفتار حقيقت ،هست حقيقتى را سخنى

 است دراز پرسيدى كه قصه اين عامرى بنى برادر اى«: گفت و شد عجب در وى سؤال از خداى پيمبر
  ».بنشين بيا، بايد نشستن و

 .خسبد شتر چنانكه بخفت و كرد جفت پاها و بنشست مرد

 مـن  كـه  چنانسـت  مـن  كار آغاز و گفتار حقيقت! عامرى برادر اى«: گفت و كرد سخن وى با پيمبر و
 از گرفـت  بـار  مـرا  چـون  و بـودم  مـادرم  فرزند نخستين و مريمم پسر عيسى بشارت و ابراهيمم پدرم دعوت

 از مـن  چشـم  و دارد شكم در نورى كه ديد خواب به مادرم آنگاه، كرد شكايت خويش ياران به من سنگينى
 مـرا  مـادرم  آن از پـس ، شد روشن من براى زمين مغربهاى و مشرقها تا بود من ديده پيش نور و بود نور پى

 بـن  ليـث  بنـى  در و بودم بيزار شعر از و داشتم دشمن را قريش بتان شدم بزرگ چون و شدم بزرگ و بنهاد
 بـازى  سبد همسال كودكان با اى دره دل در و بودم سويى به خويش كسان از كه روز يك و خوردم شير بكر
 بگرفتند همراهانم ميان از مرا و بود برف از پر كه داشتند همراه طال طشت يك و بيامدند كس سه كرديم مى

 مـا  از او كـه  خواهيد مى چه پسر اين از«: گفتند كس سه آن به و رسيدند دره لب به تا برفتند گريزان آنها و
 اگـر  نباشد سود او كشتن از را شما و افتاده اينجا شيرخوارى به و ندارد پدر و است قريش ساالر پسر، نيست

 چـون  و نـدارد  پدر كه بگذاريد را پسر اين و بكشيد او جاى به و بگيريد را ما از يكى بكشيد را او خواهيد مى
 .بخواهند كمك و دهند خبر تا رفتند قبيله سوى شتابان دهند نمى جوابشان كسان آن كه ديدند كودكان

 و بشـكافت  تهيگـاه  نزديـك  تا مرا سينه آنگاه افكند زمين به ماليمت به مرا و بيامد كس سه از يكى و
 و كـرد  پاكيزه و بشست برف آن با و آورد برون مرا شكم احشاى آنگاه، نداشتم دردى اما ديدم همى را او من
 بـه  دسـت  و كـرد  دور مـن  از را او و» بـرو  پس«: گفت بدو و برخاست ديگرشان يكى آن از پس، نهاد جا به

 بينداخت و برآورد آن از سياه خونى و بشكافت را دل و نگريستم همى را او من و آورد در را دلم و برد درونم
 بيننده كه بود وى دست به نور از انگشترى و گرفت مى آن از چيزى گويى، پرداخت خويش راست دست به و
 خـويش  دل در را مهـر  خنكـى  دراز روزگـارى  و شـد  نـور  از پـر  كـه  زد مهر آن با مرا دل و كرد مى خيره را

 بـه  و كشيد من تهيگاه تا سينه از را خويش دست و »برو پس«: گفت خويش رفيق به سومى آنگاه، يافتم مى
 كـه  كس آن به و داشت پا به ماليمت به و بگرفت مرا دست آن از پس، يافت التيام شكاف تعالى خداى اذن
 بـا  را او«: گفـت  بودم بيشتر من و كردند وزن و» كن وزن امتش از تن ده با را او«: گفت بود شكافته مرا دل
 و »كن وزن امتش از كس هزار با را او«: گفت باز بودم بيشتر من و كردند وزن و »كن وزن امتش از تن صد
 در مـرا  آنگاه» .باشد بيشتر كشيد وزن امتش همه با را او اگر كه كنيد بس«: گفت بودم بيشتر و كردند وزن
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 تـو  بـراى  نيكيهـا  چـه  دانى اگر كه مدار بيم محبوب اى«: گفتند و ببوسيدند پيشانيم و سر و گرفتند آغوش
  ».شوى خوشدل، خواهند

 پسـر «: زد مـى  بانـگ  و بـود  قـوم  پيش شيريم مادر و بيامدند همگى قوم كه بوديم حال آن در و گويد
  ».ناتوانم

 پسـر «: گفـت  مـادرم  آنگـاه  »باشى تو كه آن تو با خوش چه«: گفتند و ببوسيدند و بگرفتند مرا آنها و
  ».من تنهاى

 كـه  نباشـى  تنها و باشى تو كه تنها خوش چه«: گفتند و ببوسيدند پيشانيم و سر و بگرفتند مرا آنها و
  ».تواند با زمين مؤمنان و وى فرشتگان و خدا

  ».بكشند خواستند و ديدند توان نا ترا يارانت ميان از من يتيم اى«: زد بانگ مادرم و
 تـو  كـه  يتـيم  خوش چه« :گفتند و ببوسيدند پيشانى و سر و چسبانيدند سينه به و بگرفتند مرا آنها و

  ».خواهند تو براى نيكيها چه كه ندانى، دارى بزرگ حرمت خدا پيش كه باشى
 و بيامـد  و» ؟بيـنم  مـى  زنده ترا، پسرم«: گفت بديد مرا شيريم مادر چون و آوردند دره لب به مرا آنگاه

 يكى دست به دستم و بودم مادرم بغل در من اوست فرمان به من جان كه خدائى به قسم، گرفت بغل به مرا
 جنى يا شده مجذوب پسر اين«: گفت مى يكيشان و بودند نديده اما اند ديده را آنها قوم پنداشتم و بود آنها از

 .كند عالج و ببيند تا بريم خويش كاهن پيش را او شده

  ».نيم بيمار و ندارد عيب دلم، ندارد خلل عقلم دورم به گويى مى آنچه از من فالنى اى«: گفتم
 آسـيب  پسـرم  كـه  اميـدوارم  است خردمندانه او سخن كه بيند نمى مگر«: گفت ام دايه شوهر و پدرم و

: گفت بگفتند او با مرا قصه و شديم وى پيش چون و برند كاهن پيش مرا كه شدند همسخن و» .باشد نديده
  ».داند نيكتر را خويش كار وى كه بشنويم پسر از تا باشيد خاموش«

 بانـگ  و كشيد بر به مرا و برجست بشنيد چون و بگفتم انجام تا آغاز را خويش قصه و بپرسيد من از و
 كـه  سوگند عزى و الت به، بكشيد او با نيز مرا و بكشيد را پسر اين، عرب قوم بر واى، عرب قوم بر واى«: زد
 بيارد دينى و كند اختالف شما با و شمارد ياوه را پدرانتان و شما عقل و كند دگر را دينتان، بگذاريد را او اگر
  ».باشيد نشنيده آن مانند هرگز كه

 كـه  دانسـتم  مـى  اگـر ، ترى ديوانه و تر خرف من پسر از تو«: گفت و بگرفت او بر از مرا و بيامد مادرم و
 نخـواهيم  را پسـر  ايـن  مـا  كه بكشد ترا كه بجوى كسى آوردم نمى تو پيش را او هرگز كنى مى سخن چنين
  »!كشت

 تـا  سـينه  از شكاف نشان و بودم بيمناك بودند كرده من با آنچه از و بردند كسانم پيش مرا آن از پس
  ».است چنين من گفتار حقيقت عامرى برادر اى. بود جا به من تهيگاه
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 مـن  پرسشهاى به اينك است حق بر تو كار نيست خدايى او جز كه خدايى به«: گفت عامرى بنى مرد
  ».گوى پاسخ

 خـواهى  مـى  چـه  هر«: ميگفت پرسنده به سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر آن از پيش كه بود چنان و
 .گفت عامر بنى لهجه به را سخن اين عامرى مرد به و »بپرس

  »؟شود فزون چه از من دانش بگوى من به المطلب عبد پسر اى«: گفت عامرى مرد
  ».آموختن از«: فرمود خدا پيمبر

  »؟چيست دانش نشان«: گفت عامرى مرد
  ».پرسيدن«: فرمود خدا پيمبر

  »؟شود فزون چه از بدى«: گفت عامرى مرد
  ».لجاجت از«: فرمود پيمبر

  »؟دهد سود بدكارى از پس نيكى آيا بگوى من به«: گفت عامرى
 هنگـام  بـه  بنـده  چـون  و كنـد  محـو  را بد اعمال نيك اعمال و بشويد را گناه توبه، آرى« فرمود پيمبر

  ».كند يارى را وى هليب هنگام به بخواند را خويش پروردگار گشادگى
  »؟باشد چگونه اين عبدالمطلب پسر اى«: گفت عامرى

 بنـده  بـه  امنيـت  دو كـه  سـوگند  جاللم و بعزت گويد جل و عز خداى كه باشد چنين«: فرمود يمبرپ
 قدس قلمرو در را خويش بندگان كه روزى بترسد من از دنيا به اگر، نكنم فراهم او بر بيم دو و ندهم خويش
 دنيـا  به اگر و، نكنم محو كسان امنيت چون آنرا و باشد پاينده وى امنيت و«. باشد امان در من از آرم فراهم

 وى بـيم  و باشـد  بيمنـاك  مـن  از آرم فراهم معين موعد براى را خويش بندگان كه روزى، بماند ايمن من از
  ».باشد پاينده

  »؟خوانى توانى چه به را كسان، المطلب عبد پسر اى«: گفت عامرى
 و الت و نـدانى  خـدا  همسنگ را چيزى اينكه و خوانم انباز بى يگانه خداى پرستش به«: فرمود پيمبر

 هر و بگزارى بايد چنانكه نماز پنج و بشناسى اند آمده خدا پيش از كه را رسوالن و كتابها و كنى انكار را عزى
 اگـر  و كنـد  نكـو  را مالت و دارد پاكيزه بدان ترا خدا كه بدهى خويش مال زكات و بدارى روزه ماه يك سال

  ».باشى مؤمن جهنم و بهشت و مرگ از پس حشر و مرگ به و كنى غسل جنابت از و كنى خانه حج بتوانى
  »؟دارم چه پاداش كنم چنين اگر المطلب عبد پسر اى«: گفت عامرى
 آن در جاودانه و است روان آن در جويها كه جاويد بهشتهاى«: فرمود سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

  ».است نيكان پاداش اين و باشند
  »؟دارم دوست را معاش آسودگى كه هست چيزى نيز دنيا از آيا، المطلب عبد پسر اى«: گفت عامرى
  ».بالد بر تسلط و فيروزى آرى«: فرمود سلم و عليه اهللا صلى پيمبر
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 .شد دين پيرو و بپذيرفت عامرى و

 وهـب  دختر آمنه، پيمبر مادر، بمرد خداى پيمبر پدر المطلب عبد بن اهللا عبد وقتى: گويد اسحاق ابن
 .بود وى باردار زهره بن مناف عبد بن

 .بمرد اهللا عبد پدرش كه بود هشتماهه و بيست خداى پيمبر: گويد هشام ولى

 كـاروان  بـا  المطلـب  عبـد  بـن  اهللا عبد كه ندارند اختالف اين در ما ياران: گويد واقدى عمر بن محمد
 خانـه  در نابغـه  خانـه  در و گذشـت  در تـا  ببـود  آنجـا  و بود بيمار و آمد فرود مدينه به و بيامد شام از قريش

 .باشد چپ سمت به وى گور آيى در خانه به چون و رفت خاك به كوچك

 شـش  وى بمـرد  خـداى  پيمبـر  مادر آمنه وقتى كه اند كرده روايت انصارى حزم بن عمرو بن محمد از
 از كـه  را خـويش  خالگـان  تا بود برده مدينه به را پيمبر، بود مدينه و مكه ميان ابواء در آمنه مرگ .بود ساله
 .درگذشت مكه به بازگشت هنگام و ببيند بودند نجار بن عدى بنى

 .است ذر ابى شعب به مكه در آمنه گور كه اند كرده روايت صفوان بن عثمان از

 .بود ساله هشت خداى پيمبر بمرد المطلب عبد وقتى كه اند كرده روايت اسحاق ابن از

 .بود ساله ده المطلب عبد مرگ هنگام به خداى پيمبر كه اند گفته نيز ها بعضى

 نـزد  بـه  المطلـب  عبد مرگ پس از سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر كه اند كرده روايت عباس ابن از
 .بود زده روغن و پاكيزه پيمبر اما داشتند چشمان به قى وى فرزندان و بود ابوطالب

 :كنيم مى سخن قباد پسر انوشيروان كسرى كار خاتمه از اكنون

 ايوان خدا پيمبر تولد شب به كه، بود زيسته سال پنجاه و يكصد او و، اند كرده روايت مخزومى هانى از
 نديده خاموشى كه بود سال هزار و گرفت خاموشى پارسيان آتش و بيفتاد آن كنگره چهارده و بلرزيد كسرى

 از كشـيد  مـى  را تـازى  اسبان كه اندام درشت شتران كه ديد خواب به موبدان و رفت فرو ساوه درياچه و بود
 .شد پراكنده پارسيان ديار در و گذشت دجله

 كـه  ديـد  چنـان  آنگـاه . نمود دليرى و كرد صبورى و بود بيمناك بود ديده آنچه از كسرى صبحگاهان
 چون و آورد فراهم را آنها و نشست تخت به و برگرفت تاج و ندارد نهان خويش مرزبانان و وزيران از را ماجرا
 موبـدان  و افـزود  غمـش  بر غم و آمد خبر آتش خاموشى از اثنا اين در داد، خبر آنها به را قصه، آمدند فراهم
  ».بگفت وى با را شتران خواب و ديدم خوابى پيش شب نيز من، بدارد نيك را شاه خدا«: گفت

 دانـاتر  چيزهـا  اينگونـه  بـه  كـس  همـه  از را موبـدان  كـه » ؟باشـد  چـه  اين موبدان اى«: گفت كسرى
 .دانست مى

  ».باشد عربان سوى از چيزى«: گفت موبدان
 را دانـايى  مرد بعد اما، منذر بن نعمان به شاهان شاه كسرى از«: نوشت مضمون بدين اى نامه كسرى و
  ».بپرسم او از خواهم مى آنچه كه بفرست
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 بـدو  آمـد  كسـرى  پـيش  چون و بفرستاد را غسانى بقليه بن حيان بن عمرو بن المسيح عبد ،نعمان و
  »؟داد توانى پاسخ پرسم مى تو از را آنچه«: گفت

 بود ديده را آنچه كسرى و» .داند كى بگويم وگرنه بگويم دانم اگر بگويد من با شاه«: گفت المسيح عبد
 .بگفت وى با

  ».است سطيح نامش و دارد مقر شام مرتفعات در كه داند اين من دايى«: گفت المسيح عبد
  ».آر من به پاسخ و بپرس او از گفتم تو با را آنچه و شو او پيش«: گفت كسرى

 سـطيح  و گفـت  درود و كـرد  سالم و بود مرگ نزديك كه رفت سطيح پيش و نشست بر المسيح عبد
 :بود چنين آن مضمون خالصه كه خواند شعرى المسيح عبد و نيارست جواب

  »شنوا يا باشد كر يمن بزرگ داناى«
  »آمده تو پيش سنن طايفه پير اينك«
  »است عجم ساالر فرستاده كه«
 سـطيح  سـوى  و آمـدى  شترى بر، المسيح عبد«: گفت و برداشت سر بشنيد وى سخن سطيح چون و
 نيـران  خاموشـى  براى، فرستاده ايوان لرزش براى، فرستاده ترا ساسان بنى شاه، آمدى ضريح سوى اما آمدى

 ديده نور در را دجله و كشيده مى تازى اسبان كه ديده تنومند شتران، فرستاده موبدان خواب براى، فرستاده
 سـماوه  دره و بيايد) عصا( هزاوه صاحب و شود بسيار تالوت وقتى المسيح عبد اى، رسيده وى ديار همه به و

 شـمار  به ايشان از و نباشد سطيح شام شام، شود خاموش پارسيان آتش و رود فرو ساوه درياچه و شود روان
  ».بيايد باشد آمدنى چه هر و، آيد ملكه و شاه ها كنگره

 آن مضمون خالصه كه بخواند شعرى و آمد باز خويش جاى به المسيح عبد و بمرد جا در و بگفت اين
 :بود چنين

  ».مجربى همت واال مرد تو كه كن شتاب«
  ».مدار بيم تفريق و تغيير از و«
  ».برود ساسان بنى ملك اگر«
  ».شود مى دگرگون پيوسته روزگار«
  ».بودند چنان كه روزگار بسا«
  ».بود بيمناك صولتشان از افكن شكار شيران كه«
  »،برادرانش و قصر صاحب مهران«
  »،شاپور و شاپور و هرمزان و«
  ».بودند آنها از«
  ».فرازند دوستدار مردم«
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  ».ماند متروك و حقير افتد نشيب به كه هر و«
  ».است پيوسته هم به شر و خير و«
  ».كنند دورى شر از و شوند خير دنبال كه«
 كه وقتى تا«: گفت كسرى، بگفت وى با را سطيح سخنان و رفت باز كسرى پيش المسيح عبد چون و
  ».باشد داده رخ ها حادثه بسيار كند پادشاهى ما از كس چهارده

 .كردند پادشاهى عثمان روزگار به تا باقى و رسيد پادشاهى به آنها از كس ده سال چهار به و: گويد

 و فرسـتاد  كسـرى  سـوى  يمـن  از را ها تحفه و اموال وهرز كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 اما تازند كاروان بر كه كرد دعوت را تميم بنى مجاشعى عقال بن ناجية بن صعصعة رسيد تميم ديار به چون

 يربـوع  بنـى  اى«: گفـت  او و نياوردند جرئت و كرد دعوت را آنها رسيد يربوع بنى ديار به چون و، نپذيرفتند
  ».گيرند كمك شما جنگ براى آن از و بتازند آن بر و كند گذر وائل بن بكر ديار به كاروان اين كه بينم مى

 نـام  نطف كه سليط بنى مردم از يكى و كردند غارت را كاروان بشنيدند سخنان اين يربوع بنى چون و
 و. آورد بكـف  نطـف  گـنج  كـه  شـد  مثـل  سـخن  اين و بود آن در جواهر كه آورد دست به خورجينى داشت

 على بن هوذة پيش و شدند يمامه به كاروان مردم و بود نقره شمش آن در كه آورد دست به سبدى صعصعه
 .شد كسرى نزد به تا برفت آنها با و داد توشه و پوشيد جامه كه رفتند حنفى

 و آورد خـاطر  بـه  كـاروان  مردم با را وى رفتار و شد او فريفته كسرى و داشت فصاحتى و جمال هوذه
 هـوذه  را وى رو ايـن  از داد بسيار هاى جامه و پوشانيد ديبا قباى و بست او سر به و بخواست مرواريدى رشته

 .گفتند تاجدار

  »؟تواند قوم از كردند چنان كه اينان«: گفت بدو كسرى
  ».نى«: گفت هوذه
  »؟هست صلح شما ميان«: گفت
  ».هست مرگ ما ميان«: داد پاسخ
 ديارشـان «: گفتنـد  بـدو  فرسـتد  تميم بنى سوى سپاه كه گرفت دل در و »رسيدى مقصود به«: گفت

 كـه  هسـت  بـيم  و چاههاسـت  از آب و يافت نتوان آن راه كه بيابانهاست و صحراها همه و است سخت بسيار
 و نويسـد  نامـه  بحـرين  در خويش عامل به كه ديدند آن مصلحت و» .شود هالك سپاه و كنند كور را چاهها
 و بريـد  مـى  پـا  و دست كه رو آن از ميناميدند مكعبر را او عربان كه بود جشنس پسر فروز آزاد بحرين عامل

 .نگذارد باقى كسى تميم بنى از كه بود كرده ياد سوگند

 با«: گفت و داد صله و كرد كرم باز و بخواست را هوذه و فرستاد پيك و نوشت نامه فروز آزاد به كسرى
  ».كن خنك را خويش دل و من دل و برو من فرستاده



 231    جلد دوم

 

 آن در تمـيم  بنـى  و بـود  چينـى  خوشـه  وقت نزديك و رسيدند معكبر پيش تا برفتند فرستاده با هوذه
 تمـيم  بنى از كس هر كه داد ندا مكعبر منادى و شدند مى هجر به چيدن خوشه و گرفتن آذوقه براى هنگام
 در مشـقر  بـه  را آنهـا  و بيامدنـد  همه و. كنند پخش آنها به خوراكى و توشه فرموده شاه كه بيايد باشد اينجا
 محمـل  آنـرا  كـه  بـود  نهـرى  دژ دو ميـان  و بود صفا نام به ديگر دژى آن مقابل در كه بود دژى مشقر، آورد
 .گفتند مى

 دژ بنيـان  بـراى  را وى و بـود  كسـرى  چابكسواران از يكى كه بود ماهيوذان پسر بسك مشقر بنيانگزار
 اگـر  باشـند  آنهـا  بـا  زنـانى  آنكه مگر نمانند اينجا در عملگان كه گفتند بدو شد آغاز كار چون و بود فرستاده

 آنجا به بدكاره زنان اهواز و سواد حدود از او و. يابند فراغت آن از تا بمانند و رسد سر به تو بنيان كنى چنين
 هجر مردم بيشتر و كردند توالد و آميزش قوم آن و، بياورد دريا راه از فارس سرزمين از شراب مشكهاى و برد
: گفتنـد  القـيس  عبد مردم با بيامد اسالم چون و گرفتند القيس عبد نام و كردند سخن عربى به و بود آنها از
  ».دهيد زن ما به و بشماريد خويش جزو را ما دانيد مى را ما فراوان تمكن و لوازم و شمار«

  ».ماييد بستگان و برادران كه باشيد هستيد كه حال همين به نه«: گفتند
 كـه  كنيـد  ملحق خويشتن به را آنها و بريد من فرمان القيس عبد گروه اى«: گفت القيس عبد از يكى

  ».داد نبايد دست از را كسانى چنين
 دانى مى را نسبشان و اصل كه را كسانى گويى مى ما به كه ندارى شرم«: گفت القيس عبد قوم از يكى

  ».كنيم ملحق خويش به
 ».كنند مى ملحق خويشتن به را آنها ديگر عربان نكنيد چنين اگر«: گفت

 القيس عبد با نيز آنها از گروهى و شدند پراكنده عربان ميان قوم اين و» .نخوريم غم كار اين از«: گفت
 .نكردند انكارشان القيس عبد و يافتند انتساب آنها به و بماندند

 روز آن در بگذاشـت  را پسـران  و بكشـت  را مردانشـان ، درآورد مشقر دژ به را تميم بنى مكعبر چون و
 او داشـتند  ملوك نيابت كه شن قبيله مردان از تن دو و بود يربوع بنى چابكسوار كه شد كشته رياحى قعنب

 .كردند اخته را آنها از كس بسيار و فرستاد پارسيان ديار به ها كشتى در را پسران و بكشتند را

 كـه  آمدند باز ما سوى آنها از چند تنى شد گشوده اصطخر كه پس آن از: گويد عدوى جدير بن هبيرة
 .بود خياط يكيشان

 و شـد  بيـرون  و ببريد آنرا و برد هجوم در زنجير به بود تميم بنى از يكى كه وهب بن عبيد روز آن در
 :بود چنين آن مضمون كه گفت شعرى

  ».نبود او يادآورى هنگام و آوردم ياد به را هند«
  ».بود راه ماهها او و من ميان كه آوردم ياد به وقتى«
  »،وى كسان كه نسب واال حجازى«



232  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

  »اند گرفته مقر خريف هاى تپه بر«
  »مشقر در زور به من كه اند يافته خبر من قوم آيا« 
  »كردم حمايت خويش شرف از«
  »زدم در مانع به ضربتى شمشير با و«
  ».شد مى باز آن از بسته در هر كه«

 فصـح  عيد روز به كه كرد سخن مكعبر با تميم بنى اسيران از كس يكصد درباره روز آن على بن هوذه
 :مضمون بدين هست شعرى باب اين در را اعشى و كرد رها و بخشيد وى به را آنها نصارى

 »پرس معامله روز از را تميم مردم«

  »،بودند زبون همگى و بودند اسير وقتى«
  »تاريك زمين در مشقر دل در«
  ».نداشتند راه جايى به سختى پس از و«
  »،كنم رها را آنها از تن يكصد: گفت شاه«
  »،كرد آزاد اسارت از را تن يكصد و«
  »يافتند رهايى بند از همگى و«
  ».كرد تقرب وسيله را آنها فصح زور به و«
  »داشت اميد خداوند از خويش كار سبب به و«
  »،كند سخن آنها سخنگوى وقتى ولى«
  ».نيارند ياد به را نعمت اين«

 تيـرى  بـا  را خـويش  كمـان ، بود انوشيروان پادشاهى اواخر در اين و، رسيد در وهرز مرگ چون: گويد
 گـور  افتـاد  تيـر  كجا هر بنگريد«: گفت و بينداخت تيرى و »بنشانيدند را او و بنشانيد مرا«: گفت و بخواست

  ».كنيد آنجا من
 .دارد نام وهرز مقبره اكنون و است نعم نزديك كه كليساست همان و افتاد دبر پشت تير و

 نـام  زيـن  كه فرستاد يمن سوى را خويش چابكسواران از يكى يافت خبر وهرز مرگ از كسرى چون و
 و ببود يمن در و گماشت جايش به را مروزان و برداشت كار از را او كسرى و بود افراطگر جبارى وى. داشت
 هشـت  و چهـل  وى پادشـاهى  مـدت  و گذشت در انوشيروان كسرى آنگاه. شد بزرگ وى فرزند و آورد فرزند
 .بود سال

 رسيد پادشاهى به كسرى پسر هرمز آن از پس

 .بود بزرگ خاقان دختر هرمز مادر
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 با خواست مى و داشت بسيار بهره ادب از كسرى پسر هرمز كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 مملكت اشراف دشمن نيز او و، شدند او دشمن كه نهد اشراف بر مؤونه به و كند نيكى مستمندان و ضعيفان

 با تا كوشيد مى پيوسته. داد آنها به نيك هاى وعده و گفتند پدرش سپاس و كردند دعا را او مستمندان و بود
 بـه  تـا  وى عـدالت . كردند مى مستمندان با كه تطاول آن سبب به كند سختى بزرگان با و كند عدالت رعيت

 بـه ، كنيـد  دورى كشـتزارها  از كـه  دهنـد  نـدا  سپاه در تا بگفت و رفت مى ماه سوى ييالق به كه رسيد آنجا
 از كـه  هر تا گماشت مراقبت به كس و .بداريد كشت كردن تباه از را خويش اسبان و نزنيد خسارت دهقانان

 راه كنار بر كشتزارى در وى اسبان از يكى و بود سپاه در وى پسر خسرو و شود عقوبت كند تجاوز وى فرمان
 گماشـته  بـر  تباهكاران عقوبت كار به هرمز كه بردند كس آن پيش و بگرفتند را اسب و كرد تباه آنرا و چريد

 بـا  آنـرا  تباهكـارى  و اسـب  قصه و بندد كار به وى همراهان با خسرو درباره را هرمز فرمان نتوانست او و بود
 آن چـون  و، گيرنـد  غرامـت  خسرو از و بكنند آنرا دم و ببرند را اسب گوش دو تا داد فرمان او و بگفت هرمز
 از تا فرستاد را بزرگان از گروهى خسرو، بندد كار به خسرو درباره را وى فرمان كه درآمد هرمز پيش از كس

 او با تا كند تأخير هرمز فرمان آنجا در كه خواستند او از. نپذيرفت او و بپوشد چشم كار اين از كه بخواهند او
 چمـوش  كـرده  تباهى كشتزار در كه اسبى«: گفتند و شدند هرمز پيش كسان و كرد چنان او و. كنند سخن
 بريـدن  دم و گـوش  از كه خواستند هرمز از و» .اند گرفته آنرا هماندم و شده كشتزار به كه بوده لخت و بوده
 .نباشد خوش فال خسرو براى اين كه بپوشند چشم اسب

 ديگـر  ماننـد  نيـز  خسـرو  از و بكننـد  دم و ببرند گوش را اسب تا بگفت و نپذيرفت را آنها سخن هرمز
 .گيرند غرامت كسان

 و بسـتانها  از وى راه و كـرد  مـداين  بيـرون  آهنـگ  و نشسـت  بـر  انگور رسيدن آغاز در روزى او هم و
 چنـد  و بديـد  غـوره  و كـرد  نظـر  تاكستانى در بود برنشسته وى با كه شاه چابكسواران از يكى. بود تاكستانها

 ايـن  در كه بساز آبگوشتى و بپز گوشت با و ببر خانه به«: گفت و داد خويش غالم به و برگرفت آن از خوشه
  ».افتد سودمند اوان

 نشـان  طـال  كمربند هرمز عقوبت بيم از مرد و برداشت بانگ و بگرفت را او و بيامد تاكستان نگهبانان و
 كـه  بـرد  منت نگهبان از و بخريد را خويشتن و داد بدو بود گرفته تاكستان از كه اى غوره عوض به را خويش
 .كرد رها را او و بگرفت كمربند

 بـد  و مكار و خردمند مردى، يافت مى دست بدان خواست مى چه هر و بود فيروز پيوسته هرمز: گويند
 و بزرگـان  و دانشـوران  از و داشـت  خفيـف  را بزرگـان  و بـود  گرفته خوى خويش ترك خالگان از و بود نيت

 ايشـان  كـار  صالح و سفلگان با همدلى انديشه در پيوسته و بكشت كس ششصد و كس هزار سيزده خاندانها
 و داد سـامان  را سـپاه  و داد مرتبـت  تنـزل  و بينـداخت  كـار  از و كرد زندان به را بزرگان از كس بسيار و بود

 دگـر  كارشـان  خواسـت  مـى  خدا كه شد بد وى با دل را اطرافيان از كس بسيار و. كرد كنار بر را چابكسواران
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 و فرستادند بدو مقالتى نصارى ضد بر هيربدان كه شد چنان و بايد سببى را چيزى هر و برود ملكشان و شود
 بـا  نيـز  مـا  پادشاهى ،بايد نيز پسين پايه دو و نگيرد قوام پيشين پايه دو به ما تخت چنانكه«: نوشت آن زير
 بداريد دست نصارى با ستم از نشود استوار دارند جاى ما ديار به كه ديگر دينهاى پيروان و نصارى كردن تباه

 راغـب  دينتـان  بـه  و كننـد  سـپاس  را شما و ببينند ديگر دينهاى اهل و نصارى تا پردازيد نيك كارهاى به و
 ».شوند

 پادشاه به شا ديگر قولى به و برخاستند هرمز ضد بر تركان كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 بـا  روم شـاه  و آمـد  پـيش  هرات و بادغيس تا سپاه هزار سيصد با وى پادشاهى يازدهم سال به تركان بزرگ

 و رسـيد  ابـواب  و بـاب  بـه  بـزرگ  سپاهى با خزر شاه و داشت او آهنگ و درآمد مرزها از سپاه هزار هشتصد
 بر عرب مردم از انبوه جمعى با ازرق بن عمرو و احول عباس بنام عربان از تن دو و آورد ويرانى و كرد تباهى
 هجـوم  وى قلمـرو  بـه  و شـدند  جـرى  هرمز دشمنان و بردند حمله سواد مردم بر و آمدند فرود فرات ساحل
 ديـار  دشـمنان  گفتنـد  و ناميدنـد  سـوراخ  پـر  غربالى را پارسيان ديار كه شد چنان تازشان و تاخت و آوردند

 و هرمـز  پـيش  كـس  تركـان  شاه به شا و گيرد ببر را كمان سوى دو زه كه اند گرفته بر در چنان را پارسيان
 گـذر  شما ديار سوى تا كنيد مرمت را پلها«: گفت و داد خبر شاه با را خويش آمدن و فرستاد پارسى بزرگان

 شـما  ديـار  از خـواهم  كه بزنيد پل، نباشد آن بر پل و باشد روم ديار به من راه در كه رود و نهر هر بر و كنم
  ».شوم روم ديار سوى

، او و كنـد  تركان شاه آهنگ بايد كه گفتند همگان و پرداخت مشورت به و شد بيمناك سخت هرمز و
 نه سالخوردگان از بهرام كه مرد هزار دوازده با بود شهره چوبين نام به و بود رى مردم از كه را جشنس بهرام

 .فرستاد تركان سوى برگزيد جوانان

 بهرام و بودند كس هزار هفتاد كه شمرد بر داشت دسترس به كه را ديوانيان همه هنگام آن در: گويند
 در جنگها و ها نامه و زد اردو وى نزديك تا ندانست شابه و گذشت بادغيس و هرات از تا برفت شتابان سپاه با

 .بكشت را شابه و بينداخت تيرى بهرام و رفت ميان

 تير ديگرى و بود فراسياب و منوچهر ميان ارششياطير تير يكى بود نامى تير سه عجم ملك در: گويند
 .بود بهرام تير همين ديگرى و بود تركان ضد بر سوخرا

 كـه  شابه پسر موذه بر و گرفت مقر او جاى در و كرد غارت را وى اردوى بهرام شد كشته شابه چون و
 تا بكوشيد همچنان بهرام و شد حصارى اى قلعه در و يافت هزيمت و بجنگيد بهرام با و بيامد بود پدر همانند
 .گرفت غنيمت به فراوان گنجهاى وى قلعه از و فرستاد هرمز پيش و كرد اسير را او و شد تسليم

 شـتر  بـار  هـزار  پنجاه و دويست ديگر كاالى و سالح و آبگينه و جواهر و مال از جنگ غنائم از: گويند
 سپاه و شد نگران هرمز سطوت از بهرام و گفت سپاس غنيمت همه آن از را بهرام هرمز و فرستاد هرمز براى
 و بودنـد  خشـمگين  وى كـار  از و كردند مداين آهنگ و برداشتند پادشاهى از را هرمز و بودند نگران نيز وى
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 و برخاسـتند  آنهـا  كمـك  به نيز هرمز در حاضران و» .اوست از بهتر پادشاهى براى پرويز پسرش« :گفتند مى
 وى با و شدند فراهم او بر اسپهبدان و مرزبانان از چند تنى و رفت آذربيجان به و شد فرارى پدر بيم از پرويز
 بودند ميان آن در نيز پرويز خالگان بسطام و بندى، كردند قيام مداين در قوم سران و بزرگان و، كردند بيعت

 خـوش  را وى كشـتن  كه رو آن از كردند رها و كشيدند چشمانش به ميل و برداشتند پادشاهى از را هرمز و
 .نداشتند

 آنجـا  بهـرام  از زودتـر  و آمـد  الملك دار به شتابان آذربيجان از خويش ياران با يافت خبر پرويز چون و
 ميانـه  در و شـد  رو بـه  رو او بـا  نهـروان  رود سـاحل  بـر  و افتـاد  در بهرام با و كرد قبضه را پادشاهى و رسيد

 بيشـتر  را او واليـت  و كنـد  مـى  فـزون  مرتبـت  و دهد نمى امان را او كه گفت بهرام به پرويز و رفت گفتگوها
 .كند مى

 همـديگر  بـا  كـه  شـبيخونها  و جنگها پس از ناچار به پرويز و رفت ميانه در جنگها و نپذيرفت بهرام اما
  .رفت روم پادشاه سوى خواهى كمك به و شد فرارى داشتند
 و چابكسوارى در كه بودند ترك سران از تن سه جمله از و بودند بهرام همراه دليران از جمعى: گويند 
 و كردنـد  سسـتى  و خوانـد  بهرام پيكار به را مردم پرويز  شبيخون از پس روز و. نبود همانندشان كس دليرى
 خـويش  دست به ديگرى از پس يكى را تن سه هر و رفت آنها سوى پرويز و كردند پرويز آهنگ ترك دليران
 و رفـت  پدر پيش و كرد طيسبون آهنگ بديد خويش ياران ضعف و سستى چون و برفت نبردگاه از و بكشت

 كمـك  او از و شـود  روم پادشـاه  موربـق  سوى به«: گفت كه خواست رأى و بگفت وى با را خويش ياران كار
  ».. بخواهد
 كه برفت اندك گروهى با و باشند امان در بهرام اندازى دست از كه برد جايى به را فرزند و زن پرويز و

 نامـه  موريـق  بـه  رسـيد  انطاكيه به چون و بودند ميان آن در نيز چوبين بهرام برادر كردى و بسطام و بندى
 .كرد او زن بود عزيز بسيار كه را مريم خويش دختر و پذيرفت را وى روم شاه و نوشت

 بـن  هشـام  بگفتـه  امـا  بود روز ده و ماه نه و سال يازده قولى به كسرى پسر هرمز پادشاهى مدت همه
 .بود سال دوازده وى پادشاهى مدت كلبى محمد

 رسيد پادشاهى به هرمز پسر پرويز خسرو آن از پس

 بـه  پادشاهى هيچ گويند چنانكه و، بود سر انديشى دور و تدبير و دليرى به پارسيان ملوك همه از وى
 كـه  گفتنـد  پرويز را او جهت همين به نبود او چون بخت يارى و گنج و مال آوردن فراهم و فيروزى و قدرت

 .است فيروز معنى به

 از پرويـز  و شـود  شـاه  او جاى به كه دارد آن سر پرويز پنداشت هرمز و كرد حيله چوبين بهرام: گويند
 فراهم وى بر كسان ديگر و سپهبدان از جمعى و كرد عيان خويش كار و رفت آذربيجان سوى نهانى پدر بيم

 .نكرد كارى او ولى كنند او يارى كه كردند بيعت و آمدند
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 و شـدند  پراكنده سپاهش شد كشته بود رفته چوبين بهرام جنگ براى كه جشنس اذين وقتى: گويند
 بـا  كـه  جشـنس  آذيـن  دختـر ، شد آشفته هرمز كار و بود دنبالشان به چوبين بهرام و آمدند باز مداين سوى
 بـه  قـوم  بزرگـان  و گرفته سستى جشنس اذين حادثه سبب به هرمز كار كه نوشت بدو داشت دوستى پرويز
 .يابد مى تسلط آنجا بر رسد مداين به او از زودتر چوبين اگر و اند شده همداستان وى خلع

 رفت مداين سوى و آورد فراهم آذربيجان و ارمينيه مردم از توانست چه هر رسيد پرويز به نامه چون و
 تخـت  بـه  و نهـاد  سـر  بـه  شـاهى  تـاج  و آمدند فراهم دورش به و شدند خرسند آمدنش از بزرگان و سران و

 پـدر  و بود شما پدر جاى به قباد پسر كسرى ما جد، است خيرخواهى و كارى نكو ما روش«: گفت و نشست
  ».گيريد پيش اطاعت راه نيز شما، بود پيشه عدالت داورى شما براى هرمز ما

 دانـى  تـو ، دهاد عمر خدايت پادشاه اى«: گفت و افتاد خاك به او مقابل در و شد پدر پيش سوم روز و
 مـرا  داشـتم  بـيم  كه رو آن از رفتم آذربيجان به و شدم نهان و بودم برى گفتند تو با منافقان آنچه از من كه

  ».بكشى
 كـه  آنهـا  از مـرا  انتقـام  آنكه يكى هست حاجت دو مرا پسر اى«: گفت و كرد تصديق را او گفتار هرمز

 كـه  كنـى  من مونس را كس سه روز هر آنكه ديگر، نكنى رحم آنها به و بگيرى كشيدند ميل و كردند خلعم
  ».آيند من پيش دهى اجازه و باشند داشته صايب راى

 و نيرو و شجاعت با است در بر دين بى بهرام دهاد عمر خدايت پادشاه اى«: گفت و كرد فروتنى پرويز
 در و توام جانشين كند فيروز منافق بر خدايم اگر، كنيم دراز دست كردند چنان تو با كه آنها به نميتوانيم ما

  ».هستم تو اختيار
 آهنـگ  شـتاب  با خويش سپاه با و برداشتند پادشاهى به را او مردم و آمد خسرو كه يافت خبر بهرام و
 پوشيد سالح و ديد ماليمت در صالح پرويز رسيد نزديك چون و گماشت او بر گران ديد پرويز و كرد مداين

 هـزار  يـك  با و بپوشند سالح و كنند زينت تا بگفت را خويش معتمد بزرگان از چند تنى و بسطام و بندى و
 و بودنـد  وى دور بـه  سـران  ديگـر  و بسطام و بندى و كردند مى دعا او براى مردم و كرد بهرام آهنگ سپاهى

 .رسيد نهروان رود ساحل به تا برفت

 ايـزد  و بيامد برهنه سر و بود آن دلبسته كه نشست ابلق اسبى بر يافت خبر وى آمدن از بهرام چون و
 اسـارت  به را پرويز بودند كرده تعهد بهرام پيش كه ترك پادشاه خويشاوندان از تن سه با بود وى با جشنس

 .بود داده آنها به بسيار مال كار اين براى بهرام و آرند وى پيش

 بود افراشته سرش بر، پارسيان بزرگ پرچم، كابيان درفش كه بديد را خسرو تاج و زينت بهرام چون و
 همراهـان  بـا  و شـد  غمـين  داشـتند  خوب اسبان و نكو سالح و بودند وى با بزرگان ديگر و بسطام و بندى و

 ريـش  و شـده  مجـرب  و بگشـته  نوجـوانى  از و آورده پيه و گوشت كه بينيد مى را فالن در ما«: گفت خويش
  .»كرده پيدا توش و تن و شده كامل جوان و درآورده
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 همراهان از يكى با خسرو بود ايستاده نهروان رود ساحل بر و گفت مى سخنان اين بهرام كه اثنا آن در
 مانده پرويز مطيع همچنان و داشت نام كردى كه بهرام برادر و» .است بهرام اينان از كداميك«: گفت خويش

  ».است بهرام ابلق اسب سوار دهاد عمر خدايت« :گفت بود
 نيـك  مـا  كـار  در و مـايى  رعيـت  گاه تكيه و مملكت ستون تو! بهرام«: گفت و كرد آغاز سخن خسرو و
  ».دهيم تو به را پارسيان ديار همه اسپهبدى ميمون روزى به كه آنيم سر بر و اى بوده ممتحن و اى كوشيده

  ».بياويزم ترا مناسب روزى به كه آنم سر بر من اما«: گفت بود شده نزديكتر خسرو به كه بهرام
 پرويـز  به بهرام و شد دراز  ميانه در سخن و نشد نمودار اش چهره بر آن اثر اما شد غمين سخت خسرو

 پرويز را آنچه و آورد زبان به اينگونه از سخنانى و» !اى شده بزرگ كردان چادر در كه زاده روسپى اى«: گفت
 اطاعـت  منـوچهر  از وى جـد  ايرش كه گفت بدو پرويز و رفت سخن بهرام جد ايرش از و نپذيرفت بود گفته

 .شدند جدا هم از آزردگى دل نهايت با و بود كرده مى

 را بهـرام  كرديه و بود گرفته زنى به را او و بود شايسته و كامل زنى كه نام كرديه بود خواهرى را بهرام
 .آيد در شاه اطاعت به كه خواست او از و كرد سرزنش بود كرده شاه با كه زبانى بد از

 و آمـد  نبردگـاه  بـه  خسرو شبيخون از پس روز و بود شبيخونى خسرو و وى ميان و نپذيرفت بهرام اما
 بـه  را مـردم  و بكشت خويش دست به را سه هر پرويز و كردند او قصد بديدند را وى دلير ترك سه آن چون
 پدر پيش و شود شاهان از يكى پيش كمك طلب به كه شد مصمم و بديد را آنها سستى و كرد ترغيب پيكار
 گروهـى  با و نهاد امنى جاى به را خويش زنان و شود روم شاه سوى كه گفت او و كرد مشورت وى با و رفت

 .افتاد براه بودند ميانه آن در بهرام برادر كردى و بسطام و بندى كه اندك

 شـاه  بـه  وى جانب از و برد باز پادشاهى به را هرمز بهرام كه كردند بيم قوم شد برون مداين از چون و
 هرمز كه خواستند اجازه و بگفتند پرويز با را قضيه اين و شوند نابود و بفرستد پس را آنها كه نويسد نامه روم

 و كردنـد  خفـه  را او و بازگشتند هرمز سوى يارانشان بعضى و بسطام و بندى و، نداد جواب او و كنند تلف را
 آن از و رسـيدند  فـرات  بـه  تـا  برفتند شتاب با و كن حركت ميمون طالع به گفتند و بازگشتند خسرو سوى

 آمدنـد  فرود آنجا و رسيدند ديرى به و بود راهشان بلد خرشيدان نام به مردى و گرفتند صحرا راه و گذشتند
 خواب از را پرويز بندى، يافتند خبر چون و. رسيد در سياوش پسر بهرام نام به مردى ساالرى به بهرام سپاه و

  .»ندانم تدبير« :گفت خسرو و »است در بر دشمن كه كن تدبيرى خويش جان براى«: گفت و كرد بيدار
 بـا  و دهـد  وى بـه  خويش لباس تا بگفت و كند مى بذل وى نجات براى را خويش جان كه گفت بندى

 پسر بهرام چون و. شدند نهان كوه در برسد دشمن آنكه از پيش و كردند چنان و، شود برون دير از همراهان
 پرويـز  كـه  انـداخت  پندار اين به را او و شد نمايان دير باالى از داشت پرويز پوشش كه بندى، بيامد سياوش

 حيله آن از پس، بداشت او از دست بهرام و شود وى تسليم صلح به تا دهد مهلت فردا تا خواست او از و است
 .كرد زندان به سياوش پسر بهرام نزد به را او كه برد چوبين سوى را او و بدانست وى
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 و شدند فراهم او بر سران و بزرگان و نشست تخت به و درآمد مدائن الملك دار به چوبين بهرام: گويند
 او بـا  دل هيچكس كه رفت ها مناظره قوم سران و او ميان و كرد او مذمت و گفت پرويز ناسزاى و كرد سخن

 .كردند وى اطاعت بيم از مردم و نهاد سر به تاج و نشست شاهى تخت به بهرام ولى نداشت

 بكشت را بهرام و يافت خبر چوبين و بكشد را چوبين كه شد همدل بندى با سياوش پسر بهرام: گويند
 .رفت آذربيجان به و بگريخت بندى و

 خويش همراهان از جمعى و نوشت نامه روم پادشاه موريق به آنجا از و رسيد انطاكيه به تا برفت پرويز
 و فرسـتاد  او پيش و كرد او زن را مريم خويش دختر و پذيرفت موريق و خواست كمك و فرستاد او سوى را

 مـردى  و كند سپاه امور تدبير كه نام سرجس مردى با كرد روانه سپاه هزار شصت با را خويش برادر ثيادوس
 گرفتـه  مـى  روم شـاهان  از پـدرانش  كه را باجى پرويز كه نهاد شرط و بود مرد هزار برابر وى نيروى كه ديگر
 .نخواهد بودند

 و ديـد  راسـان  سـياه  آنگـاه  داد بـاش  آسـوده  روز پـنج  و شد خوشدل رسيد پرويز نزد به سپاه چون و
 بـه  تـا  برفـت  سپاه با و بودند سپاه با بود مرد هزار برابر كه دليرى و سرجس و تيادوس و كرد معين ساالران

 هـزار  چهـل  با موسيل نام به واليت اسبهبدان از يكى و بندويه و آمد فرود دنق صحراى به و رسيد آذربيجان
 .گرفتند آمدن پرويز سوى خراسان و اصفهان و فارس از مردم و آمدند وى پيش جنگى مرد

 ميانه در سخت جنگى و شد او سوى مداين از و آمده فرود دنق صحراى به پرويز كه يافت خبر بهرام و
 .شد كشته جنگ در رومى دلير و رفت

 و انـديان  شـاپور  و بسـطام  و بندى و بهرام برادر كردى كه كس چهارده با سپاه بيرون پرويز كه گويند
 .شد تن به تن جنگ و كرد سخت جنگى بهرام با، بودند جمله آن از هرمز فرخ و فرخزاد و ابادر

 چيزى، يافته دست بدو كه پنداشت چون و شد او دنبال به بهرام و رفت تنگنايى به پرويز گبران بگفته
 .برد كوه فراز از را وى بود چه نداند كس كه

 و انـديان  شـاپور  و بسطام و بندى و بهرام برادر كردى كه كس چهارده با سپاه بيرون پرويز كه: گويند
 .شد تن به تن جنگ و كرد سخت جنگى بهرام با، بودند جمله آن از هرمز فرخ و فرخزاد و ابادر

 چيزى، يافته دست بدو كه پنداشت چون و شد او دنبال به بهرام و رفت تنگنايى به پرويز گبران بگفته
 .برد كوه فراز را وى و بود چه ندارد كس كه

 جنـگ  بهـرام  با پرويز و كرد خواهد پادشاهى سال هشت و چهل پرويز كه بودند گفته منجمان: گويند
 بدانسـت  و بترسيد و شد آشفته بهرام و بشكست تا زد سرش به و بربود كفش از را وى نيزه و كرد تن به تن
 سـپاه  ميـان  درم هـزار  هـزار  بيست پرويز و رفت تركان سوى آنگاه شد خراسان سوى و نيايد بر پرويز با كه

 .رفت باز مداين به و فرستاد موريق سوى را آنها و كرد پخش
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 خواهـد  كه هر گبران جز به و كنند بنياد كليساها داد اجازه و نوشت نصارى براى فرمانى پرويز: گويند
 .درآيد آنها دين به

 كـه  پارسيانى براى گيرد مى او از كه را باجى كه بود كرده پيمان قيصر با انوشيروان كه بود آن سبب و
 ديـار  نصـرانيان  بـراى  شـرطى  چنـين  نيز قيصر و بسازد آنجا ها آتشكده و كند خرج دارند مقر روم قلمرو در

 .بود نهاده پارس

 نـام  بـه  مـردى  و كرد حيله وى كار در پرويز و بود محترم شاه نزد به و ميزيست تركان ميان در بهرام
 ديگـر  بـا  را گـوهر  و برانگيخـت  وسـيله  كـه  فرستاد تركان سوى ديگر چيزهاى و گرانقدر گوهرى با را هرمز
 .بكشت را بهرام و فرستاد كس او و داد شاه زن خاتون به ها تحفه

 از را خـويش  غم و فرستاد وى زن و خواهر كرديه پيش كس و شد غمين بهرام مرگ از خاقان: گويند
 طـالق  بهرام قتل توطئه سبب به را خاتون و شود خاقان برادر نطر زن كه خواست او از و بگفت بهرام حادثه

  .داد
 ديـار  از بودند وى برادر همراه كه را سپاهيان همه و گردانيد باز را نطر و داد نرم پاسخ كرديه: گويند و
 و برخاسـت  او تعقيـب  بـه  سپاه هزار دوازده با ترك نطر و، رسانيد پارسيان ديار حدود به و آورد برون تركان
 بـراى  پرويـز  از كه نوشت نامه خود برادر كردى به و داد ادامه راه به و بكشت خويش دست به را نطر كرديه

 را بهـرام  كه مالمت آن از و شد خوشدل بدو و گرفت زنى به را او رسيد پرويز نزد به چون و گرفت امان وى
 .داشت سپاس بود كرده

 كـرد  پادشـاهى  سال چهارده خسرو كه پس آن از و رسيد پادشاهى به موريق الطاف و ها نيكى با پرويز
 .كردند نابود را وى باقيماندگان و بكشتند و كردند خلع را موريق روميان

 و آورد خشم سخت اند كشته را او و اند نداشته نگه را موريق پيمان روميان كه يافت خبر خسرو چون و
 با را خويش سرداران از تن سه و گردانيد باز روم پادشاهى به و داد پناه بود آمده وى سوى كه را موريق پسر
 .فرستاد وى همراه فراوان سپاه

 بـه  و آورد تصـرف  بـه  را آنجـا  كـه  فرسـتاد  شام ديار سوى را او و داشت نام رميوزان سرداران از يكى
 بگرفـت  ديگر نصرانيان و كشيشان با را آنجا اسقف و، درآمد المقدس بيت شهر به و رسيد فلسطين سرزمين

 كـرده  خـاك  بـه  بستانى در و بودند نهاده طال صندوق به آنرا كه بود چنان و آرد دست به را صليب چوب تا
 و بكنـد  خويش دست با كه بنمودند آنرا جاى تا ورزيد اصرار رميوزان و بودند كاشته سبزى آن روى و بودند

 .بود وى پادشاهى چهارم و بيست سال به اين و فرستاد خسرو سوى را صليب

 و بگرفت را نوبه ديار و اسكندريه و مصر و برفت و بود مغرب فاذوسبان و داشت نام شاهين ديگر سردار
 .بود وى پادشاهى هشتم و بيست سال به اين و فرستاد خسرو نزد به را اسكندريه شهر كليدهاى
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 فـرود  خليج ساحل بر و كرد قسطنطنيه آهنگ و داشت شهربراز مرتبه و داشت نام فرهان سوم سردار
 پسر اطاعت به روميان از كس. كند ويران را روم ديار موريق خونخواهى به تا بفرمود خسرو و زد خيمه و آمد

 نـام  بـه  مـردى  و، تدبير بى و خدانشناس و بود بدكاره كه بكشتند را خويش پادشاه قوفا اما، نيامد در موريق
 .برداشتند پادشاهى به را هرقل

 و غـارت  و اسـارت  و كشـتار  و ويرانـى  همـه  آن روم ديـار  بـه  پارسـيان  سپاه از كه ديد هرقل چون و
 كـه  ديـد  خـواب  بـه  و كند رها پارسيان سپاه از را مردمش و وى تا خواست و بناليد خدا به افتاد حرمتى بى

 جـاى  از را مـرد  آن و آمـد  آنهـا  نـزد  بـه  يكى و بود بلند جايى به وى نزديك به نكو پوشش با تنومند مردى
 ديگر بار و نگفت كس با را خواب اين شد بيدار چون اما» .دادم تو دست به را او«: گفت هرقل به و. بينداخت

 و داشت دست به دراز زنجيرى كه بيامد ديگر مردى و بود نشسته بلند جايى به مرد همان كه ديد خواب به
 كـه  بـر  حمله بدو دادم تو به را خسرو اينك«: گفت و سپرد وى دست به و انداخت نشسته مرد گردن به آنرا

  ».برسى خويش آرزوى به و يابى دست او بر و باشد تو از ظفر
 خسـرو  بـر  كه گفتند و نهاد ميان در راى صاحبان و روم بزرگان با آنرا شد مكرر خواب اينگونه چون و

 .برد حمله بدو بايد و يابد مى ظفر

 شـهربراز  كـه  راهى از و كرد جانشين قسطنطنيه شهر به را خويش پسر و شد آماده جنگ براى هرقل
 رسيد نصيبين به هرقل كه هنگامى و آمد فرود نصيبين در سال يك پس از و رفت ارمينيه سوى نبود آن در

 شـهربراز  و بـود  برداشته مرز آن از و بود شده دل بد وى با شاه كه بود خسرو در به مغرب فاذوسبان شاهين
 .بماند آنجا بود گفته خسرو كه بود زده اردو  خويش جاى در

 مـرد  هزار دوازده با راهزار نام به را خويش سرداران از يكى يافت خبر نصيبين سقوط از خسرو چون و
 نگـذارد  و بمانـد  بود دجله كنار بر و موصل واليت از كه نينوى در تا بفرمود و فرستاد هرقل مقابله به جنگى
 .بگذارند دجله از روميان

 و بست كار را وى فرمان راهزار و بود پادشاهى قصر در يافت خبر هرقل كار از خسرو كه هنگام آن در
 و رسـيد  پارسـى  سـپاهيان  نزديـك  بـه  و گذشت دجله از ديگر جاى از هرقل و زد اردو بود گفته كه همانجا
 كـه  سـپاهى  و او كـه  بدانسـت  راهزار و دارد سپاه هزار هفتاد وى كه آوردند خبر و فرستاد جاسوسان راهزار
 و وى كـه  آمـده  سپاهى با هرقل كه نوشت خسرو به مكرر و ندارند سپاه هزار هفتاد با مقابله تاب دارد همراه

 تـاب  اگـر  كـه  داد مـى  پاسـخ  پيوسته خسرو و، دارند خوب سالح و بسيارند جمع كه ندارند آن تاب سپاهش
 .كنند جانبازى وى اطاعت كار در و بكشند آنها از كه توانند مى ندارند روميان مقابله

 جنـگ  روميـان  با و بياراست سپاه شد مكرر مضمون اين به راهزار هاى نامه به خسرو پاسخهاى چون و
 و راهـزار  شـدن  كشـته  از خسـرو  چون و شدند هزيمت باقيمانده و بكشتند كس ششهزار با را او كه انداخت
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 نداشت هرقل جنگ تاب كه شد حصارى و رفت مداين به پادشاهى قصر از و بلرزيد يافت خبر هرقل فيروزى
 .بازگشت روم سرزمين به هرقل اما شد آماده وى جنگ براى خسرو و رسيد مداين نزديك تا بيامد هرقل و

 سستى جنگ در كه را سپاهيانى و سرداران كه نوشت شده هزيمت سپاه سرداران به خسرو آن از پس
 بـه  را آنها نامه اين با و فرمايد عقوبتشان بايد كه چندان تا نمايند وا بدو اند نمانده خويش جاى به و اند كرده

 .كنند تدبير خويش نجات براى كه برانگيخت خويش مخالفت

  .بگفت وى با را  روميان كار و كند شتاب كار اين در و آيد وى سوى كه نوشت شهربراز به هم و
 :فرمود كه بود روم شاه و پارسيان پادشاه پرويز كار درباره جل و عز خدا گفتار: گويند

لُ  مـن  اْلأَمرُ للَّه، سنينَ ِبْضعِ في. سيْغلبونَ َغَلبِِهم بعد من هم و اْلأَرضِ أَدَنى في الرُّوم ُغلبت، الم« َقبـ و 
د . الرَّحيم اْلعزِيزُ هو و يشاء من يْنصرُ اهللا ِبَنصرِ. الْمؤْمُنونَ يْفرَح يومئذ و بعد من عـال اهللا و  ف ْخلـاهللا ي  هد عـو و 

  »6 -1: 30 يعلَمونَ ال النَّاسِ أَْكَثرَ لكنَّ
 در زودى بـه  شدنشـان  مغلـوب  پس از آنها هم و گشتند مغلوب سرزمين اين نزديك در روميان: يعنى

 خـدا  يـارى  از مؤمنان روز آن و، خداست اراده به كارها همه نيز بعدتر و جلوتر شوند مى غالب سال چند طى
 وعـده  از خـدا  و خداسـت  وعـده ، اسـت  رحيم و نيرومند همو و كند يارى خواهد را كه هر كه شوند شادمان
 .دانند نمى مردم بيشتر ولى نكند تخلف خويش

 :سخن اين گوينده ذكر

 نزديـك  سـرزمين  و كردنـد  پيكـار  نزديـك  سرزمين به پارسيان و روميان كه اند كرده روايت عكرمه از
 و سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  پيغمبر به خبر اين و شدند منهزم روميان و شدند رو به رو آنجا در كه بود اذرعات

 كتـاب  اهـل  روميـان  بر را امى گبران غلبه كه بود سخت آنها براى حادثه و بودند مكه به كه رسيد وى ياران
 و كتابيـد  اهل شما«: گفتند و كردند شماتت را پيغمبر ياران و شدند خوشدل مكه كافران و، نداشتند خوش
 مـا  با اگر نيز شما يافتند ظفر شما كتابى برادران بر را ما پارسى برادران و اميانيم ما و كتابند اهل نيز نصارى
 سـوى  صـديق  بكـر  ابـو  و يافت نزول غافلون هم تا الروم غلبت الم آيات و ».يابيم مى ظفر شما بر كنيد پيكار
 غلبـه  پارسيان بر روميان كه سوگند بخدا مكنيد خوشدلى ما برادران بر برادرانتان غلبه از«: گفت و شد كفار

  ».ماست پيمبر گفت اين و يافت خواهند
  ».گفتى دروغ فضيل ابو اى«: گفت و برخاست جمحى خلف بن ابى
  ».دروغگوترى تو خدا دشمن اى«: گفت بكر ابو

 مـن  يافتنـد  ظفـر  پارسـيان  بر روميان اگر كنم مى شرط شتر ده به سال سه مدت به تو با«: گفت ابى
  ».اى باخته تو بود پارسيان از ظفر اگر و ام باخته

 .بگفت را قضيه و شد خدا پيمبر پيش بكر ابو آن از پس

  ».بيفزاى را مدت و كن بيشتر را شرط، باشد نه تا سه از سال چند، گفتم چنين نه من«: گفت پيمبر
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  »؟شدى پشيمان مگر«: گفت بدو كه بديد را ابى و برفت بكر ابو
  ».سال نه مدت و باشد شتر صد شرط بيفزاييم را مدت و كنيم بيشتر را شرط، نه«: گفت بكر ابو

  ».باشد چنين«: گفت ابى
 را او خسـرو  و آورد نمـى  دليـر  شـاهان  جـز  كـه  بـود  زنى پارسيان ديار به كه اند كرده روايت عكرمه از
 تـو  راى كـنم  آن سـاالر  را تـو  پسـران  از يكـى  و فرسـتم  روم سوى سپاهى كه خواهم مى«: گفت و بخواست
  »؟دهم را كدامين، ساالرى و چيست

 شـهربراز  و نافذتر تير از فرخان« :گفت بود محتاطتر شاهين از و بود مكارتر روباه از كه زن آن و گويد
  ».كن ساالر خواهى را كدام هر، است بردبارتر خاره از

 سـوى  پارسـيان  سـپاه  بـا  وى و داد شهربراز به سپاه ساالرى و» .كنم مى ساالر را بردبار«: گفت خسرو
 .ببريد زيتون درختان و كرد ويران شهرها و بكشت مردم و يافت ظفر آنها بر و شد روميان

  »؟اى نديده را  شام ديار مگر«: گفت او و بگفتم خراسانى عطاى با حديث اين: گويد راوى
  ».نه«: گفتم
  ».بينى مى را شده قطع زيتون درختان و شده ويران شهرهاى روى آنجا اگر«: گفت
  ».بديدم بود گفته او را آنجا و شدم شام سوى آن از پس«: گويد

 خسـرو  و فرستاد روميان از سپاهى با قطمه نام به را مردى قيصر كه اند كرده روايت يعمر بن يحيى از
 و پارسـيان  و است شام نزديك سرزمين به كه شدند رو به رو بصرى و اذرعات در و كرد روانه را شهربراز نيز

 خداوند و شدند غمين مسلمانان و شدند خوشدل قريش كافران و يافتند ظفر پارسيان و كردند پيكار روميان
 .فرمود نازل را الروم غلبت الم

 شـهرهاى  و كـرد  تـاز  و تاخـت  همچنـان  شهربراز كه افزوده و آورده عكرمه حديث چون حديثى آنگاه
 يـارانش  و شـهربراز  و يافتند خبر روميان و بمرد خسرو آن از پس، رسيد خليج به تا داد ويرانى به را روميان
 .پرداختند كشتارشان و تعقيب به و يافتند ظفر آنها بر روميان و شدند منهزم

 بـه  و نشست شراب به فرخان يافتند ظفر روميان بر پارسيان چون كه هست عكرمه حديث در و: گويد
 شـهربراز  بـه  و رسـيد  كسـرى  بـه  خبر و» .ام نشسته خسرو تخت بر كه ديدم خواب به«: گفت خويش ياران

 .بفرست من براى را فرخان سر رسد تو به نامه اين وقتى كه نوشت

 اثر دشمن در وى بانگ و صولت كه نيابى كس فرخان همانند پادشاه اى كه نوشت پاسخ به شهربراز و
 .كرد نبايد چنين و دارد بسيار

 .بفرست را او سر زودتر و است بسيار وى مانند پارسى مردان در كه نوشت خسرو

 .انگيخت عذر و نوشت نامه شهربراز باز و
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 سـاالرى  از را شـهربراز  مـن  كـه  فرسـتاد  پارسـيان  سـوى  پيكى و نداد پاسخ و شد خشمگين خسرو و
 و رسـيد  شـاهى  به فرخان چون«: گفت و داد پيك به كوچكى نامه آنگاه، دادم فرخان به ساالرى و برداشتم
  ».ده او به نامه اين شد او مطيع برادرش
 بـر  فرخـان  و شـد  فـرو  تخـت  از و» .كنم مى اطاعت«: گفت بخواند و داد شهربراز به نامه پيك چون و
 گـردنش  كه بداشت پيش را شهربراز چون و» .بياريد را شهربراز«: گفت فرخان و داد بدو نامه پيك و نشست

 .»بنويسم وصيت تا مكن شتاب«: گفت بزند

 .پذيرفت فرخان و

 خسـرو  بـه  تـو  دربـاره  همه اين«: گفت و داد نشان بدو نامه سه و بخواست اوراق محفظه از شهربراز و
  ».بكشى مرا خواهى مى نامه بيك تو و نوشتم

 نتـوان  پيك با كه هست كارى مرا كه نوشت نامه روم شاه به شهربراز و داد برادر به پادشاهى فرخان و
 پارسـى  پنجـاه  بـا  نيز من كه ميار همراه رومى پنجاه از بيش و آى من ديدار به نوشت نتوان نامه به و گفت
 .بيايم

 ديـد  و داشـت  حيلـه  بـيم  كه فرستاد راه به ديدوران خويش پيشاپيش و بيامد رومى پانصد با قيصر و
 .نبود وى با مرد پنجاه جز به كه آوردند خبر وران

 و بـود  كـاردى  يكيشـان  هـر  بـا  و كردنـد  ديـدار  ديبـا  خيمه در و گستردند فرش آنها براى آن از پس
 بر خسرو و داديم ويرانى به ترا شهرهاى دليرى و تدبير به برادرم و من«: گفت شهربراز و بخواستند ترجمانى

 از را او هـردوان  و بكشـد  مـرا  كـه  خواست برادرم از و نپذيرفتم من و بكشم برادر تا خواست و آورد حسد ما
  ».كنيم مى پيكار وى با تو همراه و ايم برداشته پادشاهى

 .است همين صواب كار گفت قيصر

 آن در و، شـود  فـاش  بگذرد كس دو از چون و باشد كس دو ميان راز«: گفت ديگرى به يكيشان آنگاه
 خبـر  حديبيه روز به و كرد هالك را خسرو خدا و بكشتند كارد با را ترجمان و» .است چنين«: گفت ديگرى

 .شد خوشدل و رسيد سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر به

 آن بـر  عربـان  و داد رخ خداى اراده به پارسيان ملك زوال هنگام كه حوادثى از سخن

 بود داده قدرت و پادشاهى به خالفت و نبوت، پيمبر سبب به خدايشان كه شدند چيره

 كـه  كـرد  خـرج  آن بر مال چندان و بساخت بندى دجله بر خسرو كه اند كرده روايت منبه بن وهب از
 تـاج  داد مـى  بـار  كـه  هنگـامى  و، بـود  نديده آن مانند كس كه بود بنايى وى ايوان و ندانست آن اندازه كس

 .بود وى نزد به منجم و جادوگر و كاهن از دانا شصت و سيصد نشست مى ايوان در و آويخت مى را خويش

 خطـا  بـه  كمتـر  و كـرد  مـى  پيشـگويى  عربـان  مانند كه نام سايب بود عربان از يكى جمله آن از: گويد
 و جادوگران و كاهنان داشت مشغول چيزى به دل خسرو وقتى و، بود فرستاده يمن از را وى باذان و رفت مى
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 صـلى  خـويش  پيمبر جل و عز خداى چون و» ؟چيست كه بنگريد كار اين در كه آورد مى فراهم را منجمان
 افتـاده  آن بـر  اى سنگينى آنكه بى بود شكافته ميان از كسرى ايوان صبحگاهان برانگيخت را سلم و عليه اهللا

 ميـان  از سـنگينى  بى من شاهى طاق گفت و شد غمين بديد چنين چون و بود ريخته فرو دجله بند و باشد
 و بخواسـت  را خويش منجمان و ساحران و كاهنان آنگاه 1بشكست شاه و، رفت فرو كور دجله بند و بشكافت

 و، رفـت  فرو كور دجله بند و بشكافت اى سنگينى بى من شاهى طاق«: گفت آنها به و بود ميانه در نيز سائب
 »؟چيست كه بنگريد كار اين در، بشكست شاه

 در و نمـود  مـى  تاريك زمين و بود گرفته آسمان اطراف، بنگريستند وى كار در و شدند برون گروه آن
 .نبود كار به منجم نجوم و كاهن كاهنى و جادوگر جادوى و بودند مانده فرو خويش علم

 بـه  تـا  گرفـت  اوج و جسـت  برقـى  حجاز سوى از كه بديد و كرد سر به اى تپه بر را تاريك شب سايب
 بيـنم  مـى  آنچـه  اگـر : گفت خود با و ديد سبز باغى و نگريست خويش پاى زير به صبحگاهان و رسيد مشرق
 .شود سبز سر او از زمين و رسيد مشرق به كه آيد در پادشاهى حجاز از باشد راست

: گفتنـد  هم با، بگفت بود ديده آنچه نيز سايب و بگفتند قصه و شدند فراهم منجمان و كاهنان چون و
 شـده  مبعوث كه است پيمبرى آن و است آسمان از كه چيزى سبب به مگر نيفتاده كار از شما علم خدا به«
 را شـما  بگوييـد  وى بـا  را خسـرو  پادشـاهى  زوال خبـر  اگر و بشكند و بگيرد پادشاهى اين و، شود مبعوث يا

  ».اندازيم پس مدتى تا را بليه و بگوييم وى با كه بياريد سخنى پس، بكشد
 را پادشـاهى  طاق كه تو منجمان كه بدانستيم و بديديم را كار اين«: گفتند و شدند كسرى پيش آنگاه

 و شب چون و اند داشته منحوس طالع به حساب بناى اى ساخته را كور دجله بند و اى كرده بنا آنها حساب بر
 مـا  اينـك  گراييـده  ويرانى به و شده بنيان آن بر كه چيزى و آمده خويش جاى به منحوس طالع بگشته روز

  ».ماند كنار بر ويرانى از و نهى آن بر بنيان كه كنيم ديگر حساب
 بنـد  سـاختن  در مـاه  هشـت  و »كن بنيان آن بر خويش بناى«: گفتند و بكردند او براى حسابى آنگاه

 بـر «: گفـت  رفت سر به چون و ندانست آن اندازه كس كه كرد خرج مال چندان كار اين در و كرد كار دجله
  »؟نشينم بند ديوار

  ».آرى«: گفتند
 بـازيگران  و آينـد  فـراهم  تـا  بگفـت  را مرزبانان و، بيفشانند گل و بگسترانند بساط و فرش تا بفرمود و
 را او كـه  بود مرگ دم و ببرد وى زير از را بنا دجله  كه بود حال آن در و نشست بند بر و شد برون و بيامدند

 و بكشـت  را آنهـا  از تـن  يكصد نزديك و آورد فراهم را منجمان و ساحران و كاهنان آمد بر چون و آوردند بر
 .»كنيد بازيچه مرا كه دادم مقررى و دادم تقرب مردم همه از و كردم چاق را شما«: گفت

                                                           

 . آمده فارسى به متن در جمله اين. 1
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 كه كنيم ديگر حساب اينك، بودند كرده خطا ما سلفان چنانكه، كرديم خطا نيز ما پادشاه اى«: گفتند
  ».كنى بنيان سعد طالع به خويش بناى

  ».آريد بعمل گوييد آنچه«: گفت
  ».كنيم چنين«: گفتند
  ».كنيد حساب«: گفت

 و كـرد  كـار  ديگـر  مـاه  هشـت  و» .كـن  بنا«: گفتند و كردند حساب جادوگران و منجمان و كاهنان و
 .ندانست كس كه كرد خرج مال چندان

  »؟نشينم آن بر و آيم در«: گفت. برديم بسر را بنا كار گفتند وقتى
  ».آرى«: گفتند

 بـا  را او دجله، گذر هنگام به و بگذرد آن روى از كه نشست اسبى بر و داشت بيم بند بر نشستن از اما
 دروغ اين كه نگوييد راست اگر بخدا«: گفت و بخواند را گروه آن و. بگرفتند را او كه بود مرگ دم و. ببرد بند
  ».افكنم فيل پاى زير و آرم برون را ها كت و بكشم را همتان چيست گوييد مى من با كه

 بشـكافت  اى سـنگينى  بـى  ايوان طاق و بشكست دجله بند وقتى، نگويم دروغ تو با پادشاه اى«: گفتند
 گرفتـه  آسمان اطراف و بود تاريك زمين كه بديديم و چيست سبب كه بنگريم خويش دانش به دادى فرمان

 كار كه بدانستيم و نيامد راست منجم نجوم و كاهن كاهنى و جادوگر جادوى و بود ماند كار از ما دانش و بود
 بـيم  و انـد  آورده  حايل دانشمان و ما ميان جهت بدين، شود مبعوث يا شده مبعوث پيمبرى و است آسمان از

 باشند بيزار كسان همه چنانكه بوديم بيزار مرگ از و بكشى را ما دهيم خبر پادشاهى زوال از ترا اگر داشتيم
  ».جستيم مهلت براى اى بهانه ديدى چنانكه و

  ».كنم تدبيرى خويش كار در كه نگفتيد من به چرا«: گفت خسرو
  ».بود ما مانع تو ترس«: گفتند

 .پوشيد چشم بند ساختن از و كرد رها را آنها خسرو و

 خسـرو  بـر  خداى حجت خدا پيمبر اى«: پرسيدند او از پيمبر ياران كه اند كرده روايت بصرى حسن از
  »؟چيست تو درباره

 آن از نـور  و كـرد  بـرون  وى خانـه  ديـوار  از دسـت  كـه  فرسـتاد  بـدو  اى فرشته خداوند«: فرمود پيمبر
 به كتابى و فرستاده پيمبرى خدا كه مدار بيم خسرو اى: گفت فرشته و بترسيد بديد اين چون و ميدرخشيد

  ».باشى ايمن آخرت و دنيا در تا شو او پيرو كرده نازل او
  »ببينم تا«: گفت خسرو



246  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 در او و فرسـتاد  كسـرى  سـوى  اى فرشـته  جل و عز خداوند كه اند كرده روايت عوف بن عبدالرحمن از
 دسـت  بـه  عصايى و بود ايستاده سرش بر كه ديد را او ناگهان و شد نمى در بدان هيچكس كه بود ايوان خانه

 .نيمروز خواب ساعت در، بود روز هنگام به اين و داشت

  ».بشكنم را عصا اين وگرنه بيار ايمان خسرو اى«: گفت فرشته
 بخواست را خويش حاجيان و نگهبانان خسرو و برفت وى پيش اى فرشته و »بهل بهل«: گفت خسرو و

  ».داد راه من نزد به را مرد اين كى«: گفت و كرد تعرض آنها به و
  ».نديديم كس ما و نيامد تو نزد به هيچكس«: گفتند

 پـيش  سـال  كـه   گفـت  سـخن  همان و آمد وى نزد به فرشته ساعت همان در بيامد ديگر سال چون و
  »بشكنم را عصا اين وگرنه بيار ايمان كه بود گفته

  .برفت فرشته و گفت بار سه» .بهل، بهل بهل«: گفت خسرو
 گفته اول بار كه گفت چنان و كرد تعرض آنها به و بخواست را خويش نگهبانان و حاجيان خسرو آنگاه

 .بود

  ».درآيد تو به كه نديديم كس ما«: گفتند آنها
 را عصـا  ايـن  وگرنـه  شـو  مسلمان كه گفت سخنان همان و بيامد ساعت همان در فرشته سوم سال به
 .بشكنم

  ».بهل بهل«: گفت خسرو
 او كـه  پارسيان و پسرش قيام و بود وى پادشاهى زوال اين و شد برون و بشكست را عصا فرشته: گويد

 .بكشتند را

 و داشـت  دسـت  بـه  ظرف دو و شد خسرو نزد به فرشته كه اند كرده روايت عبدالرحمن بن سلمة ابو از
  .داد رخ وى هالكت و شد برون و بشكست را ظرف دو و »نپذيرفت او و، شو مسلمان«: گفت

 چابكسواران و بود خفته مداين ايوان در شبانگاه خسرو كه اند كرده روايت بكره ابى بن الرحمن عبد از 
 اى«: گفت و ايستاد خسرو سر باالى و داشت دست به عصايى كه بيامد مردى و بودند گرفته ميان در را قصر

 پشـت  بـه  كسـرى  و گفـت  بـار  سه را سخن اين و» .شوى مسلمان كه خدايم فرستاده من هرمز پسر خسرو
 .برفت آنگاه داد نمى پاسخ و ميديد را او و بود افتاده

  »؟دادى راه من پيش را مرد اين تو«: گفت و خواند پيش را خويش نگهبانان ساالر خسرو: گويد
  ».نيامد در كس ما طرف از و ندادم راه من«: داد پاسخ نگهبانان ساالر
 فرسـتاد  نگهبانان ساالر پيش كس و بود بيمناك شب آن حادثه از خسرو شد ديگر سال چون و: گويد

 آمـد  در سـاعت  آن چـون  و كـرد  چنـان  نگهبانان ساالر و نشود من نزد به كس و گير ميان در مرا قيصر كه
 مـن  هرمـز  پسـر  خسـرو  اى«: گفـت  مـى  و داشت دست به عصايى و بود ايستاده خسرو سر باالى مرد همان
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 و نداد پاسخ و نگريست او در خسرو و» .است بهتر تو براى كه شو مسلمان شوى مسلمان كه خدايم فرستاده
 .برفت او

  »؟نشود من نزد به كس كه ندادم فرمان ترا مگر«: گفت و خواند پيش را نگهبانان ساالر خسرو و: گويد
  »؟آمده كجا از بنگر، نيامد در تو نزد به كسى ما طرف از بخدا پادشاه اى«: گفت نگهبانان ساالر
 و گيريد ميان در مرا امشب كه فرستاد ساالرشان و نگهبانان پيش كس درآمد ديگر سال چون و: گويد

 .نيايد در مرد يا من هيچ

 هرمز پسر خسرو اى«: گفت مى و بود ايستاده خسرو بر مرد آن بيامد ساعت آن چون و كردند چنان و
 بـدو  خسرو و گفت بار سه را اين» .است بهتر تو براى كه شو مسلمان، شوى مسلمان كه خدايم فرستاده من

 .نداد پاسخ و نگريست

 را عصا اين من چنانكه بشكند ترا كه سوگند بخدا نپذيرفتى مرا سخن خسرو اى«: گفت مرد آن سپس
 بـودم  نداده فرمان مگر«: گفت و خواند پيش را نگهبانان خسرو و. شد برون و بشكست را عصا آنگاه» .بشكنم

  »؟نشود من پيش كس مرد و زن از امشب كه
  ».نشد تو نزد به كس ما جانب از«: گفتند نگهبانان

 .بكشت را او و تاخت او بر پسرش كه نكشيد طولى: گويد192 

 به رو قار ذى در و فرستاد آنها جنگ براى كه سپاهى و بود ربيعه قوم حكايت خسرو روزگار حوادث از
 .شدند رو

: گفت اند بشكسته را خسرو سپاه ربيعه قوم كه يافت خبر سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر چون: گويند
 جنگ گروه دو مقابله در و» .يافتند فيروزى  من سبب به و گرفت عجم از عرب كه است انتقام نخستين اين«

 و بود العجرم ذو جنگ و، بود حبابات جنگ و بود قراقر انحناى جنگ و، بود قار ذو انحناى جنگ و، بود قراقر
 .بود ذوقار دشت اطراف در همه كه بود قار ذو بطحاى جنگ و، بود غدوان جنگ

 لخمـى  منـذر  بـن  نعمان كه بود آن قار ذو جنگ سبب كه اند كرده روايت مثنى بن معمر عبيده ابو از
 .بود هرمز پسر پرويز خسرو ترجمانان از عدى و بكشت را عبادى زيد بن عدى

 بـن  ايـوب  بـن  زيـد  بن حماد بن زيد كه كنند روايت كلبى محمد بن هشام از حادثه اين سبب درباره
 و منظـر  نكـو  كـه  شاعر عدى: آورد پسر سه تميم بن مناة زيد بن القيس امرؤ بن عصيه بن عامر بن محروف

 .عمرو و عمار و، بود خوانده پارسيان و عربان كتب و بود سخنور و شاعر

 خسـرو  نزد به عمار و. بود طى طايفه از و بود حنظله پسر عدى كه داشتند مادرى برادر يك برادر سه
 خسروان با سه هر و بود نصارى دين پابند ديگرى و بود زيد بن عدى هالك خواستار برادر سه از يكى و. بود

  .گرفتند مى تيول و داشتند آنها از حكومت و نان و بودند
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 وى رضـاع  بـه  كـه  بودنـد  آنها و سپرد عدى به را نعمان خويش پسر، رسيد پادشاهى به منذر چون و 
 بزرگان و بردند مى لخم به نسب و داشتند مقر حيره به مرينا بنى، كردند او تربيت مرينا بنى قوم و پرداختند

 منظـر  نكـو  كه رو آن از گفتند روشنان را وى پسران همه و داشت پسر ده نعمان بجز منذر بن منذر و بودند
 :دارد مضمون بدين شعرى اعشى و بودند

  ».روشنانند كه منذر پسران«
  »روند حيره در شمشير با صبحگاهان«
، بـود  فدك اهل از گر ريخته عطية بن وائل دختر سلمى مادرش و بود قد كوتاه و پيس و سرخ نعمان و

، نعمان عموى اكبر منذر بن قابوس و بود كلبى  جناب بن عدى بن ضمضم بن حصن بن حارث زن مادرش و
 او بـراى  و بودنـد  وى دبيـران  جـزو  كـه  بود فرستاده هرمرد پسر خسرو نزد به را وى برادران و زيد بن عدى

 .كردند مى ترجمانى

 به چند ماهى و بود سپرده طائى قبيصه بن اياس به را خويش فرزندان كار بمرد منذر بن منذر چون و
 از«: گفت و بخواست را زيد بن عدى و كند عربان پادشاه را او كه جست مى مردى خسرو و، پرداخت كار اين
  »؟داشت توان انتظار آنها از چيزى آيا و مانده جا به كى منذر بنى

  ».مردانند كه اند مانده جا به منذر بن منذر فرزندان خاندان اين از«: گفت عدى
 فـرود  زيـد  بن عدى پيش را آنها و بيامدند كه نوشت نامه و» .فرستم مى آنها پيش كس«: گفت خسرو

 در و نـدارد  او از اميدى كه نمود مى وا چنان و داشت مى گراميتر را نعمان برادران عدى كه بود چنان و آورد
. داد تـوانيم : گوييـد  داد توانيد سامان را عربان كار كه پرسيد شما از شاه اگر«: گفت مى آنها يكايك با خلوت

 ديگـران  كـار  بـه  درمـانم  آنها كار به اگر بگو پرسيد تو از برادرانت درباره شاه اگر«: گفت او با كه نعمان مگر
  ».باشم تر درمانده» .باشم تو درمانده
 و بـود  سخت سر و شاعر مردى و بود مرينا بن اوس پسر و داشت نام عدى كه بود مرينا بنى از يكى و

 او كـه  روى زيـد  بـن  عـدى  خالف به كه خواهم مى و اميدوارم تو به كه دانى مى«: گفت مى منذر بن اسود به
 .نكرد اعتنا او گفته به اسود اما» .نيست تو خواه خير

 آنها با كه برد وى نزد به يكى يكى را آنها، آرد وى نزد به را منذر پسران تا گفت عدى به خسرو چون و
 توانيـد  سـامان  را خـويش  ناحيه كار آيا پرسيد چون و، بود ديده كمتر مانندشان كه ديد مردان و كرد سخن

 ؟داد

 .داد توانيم: گفتند

 تـوانى  سـامان  را عربـان  كـار  آيا«: گفت بدو و ديد حقير مردى شد خسرو نزد به وقتى كه نعمان مگر
  »؟داد

  ».داد توانم«: داد پاسخ نعمان
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  »؟كنى مى چه خويش برادران با«: گفت خسرو
  ».باشم تر درمانده ديگران بكار درمانم آنها كار به اگر«: گفت نعمان

 و مرواريـد  بـه  و داشت بها درم هزار شصت كه داد تاجى و پوشانيد جامه و داد او به پادشاهى خسرو و
 .بود آراسته طال

 داشته ياد به«: گفت اسود به مرينا اوس بن عدى بود شده پادشاه و بيامد خسرو پيش از نعمان چون و
  ».رفتى درست راى خالف به كه باش

 خواهى كه هر با كه فرستاد مرينا ابن پيش كس و بساخت غذايى كليسايى در زيد بن عدى آن از پس
 عدى و بنوشيدند و بخوردند كليسا در و بيامد جمعى با مرينا ابن و. هست حاجتى تو با مرا كه آى من پيش

. نكنـى  مالمـت  آن سـبب  بـه  را كس و بشناسى را حق كه آنى شايسته تو عدى اى«: گفت مرينا بن عدى با
 ماننـد  كه كارى به مرا ولى، نعمان من رفيق نه رسد شاهى به منذر بن اسود تو رفيق داشتى دوست كه دانم
 خواهم ،مگير دل به مرا كينه كردى مى همان توانستى اگر كه كارى سبب به و مكن مالمت كرد خواستى آن
  ».كرد خواستى مى كه نكردم آن از بيش كه كنى انصاف من با كه

 وى بـراى  حادثه و نگويد او ناسزاى هرگز كه كرد ياد سوگند و برخاست بيعت براى زيد بن عدى آنگاه
 .ندارد دريغ او از نيكى و نخواهد

 باشـد  زنـده  تا كه كرد ياد سوگند او مانند و برخاست مرينا بن عدى يافت فراغت زيد بن عدى چون و
 .نخواهد او براى حادثه و نگويد او ناسزاى

 :مضمون بدين خواند شعرى زيد بن عدى براى مرينا بن عدى و گرفت مقر حيره به و برفت نعمان و

  »بگوييد عدى جانب از عدى به«
  »مكن ناله گرفت سستى نيرويت اگر كه«
  »شد فرسوده ضرورت بدون ما پيكر«
  »نيست مهم فيروزيت شوى فيروز اگر«
  »مكن مالمت را كس شوى خسته اگر و«
  »بينى به خويش كار حاصل وقتى«
  ».شوى پشيمان سختى به«
 تـو  بـا  كـه  معـدى  اين از را خويش انتقام نرسيدى مقصود به اگر«: گفت اسود به مرينا بن عدى هم و

 بـه  اما، نبرى وى فرمان كه گفتم تو به و بود نتوان غافل معديان مكر از كه بودم گفته تو به. بگير كرد چنان
  .كردى كار من گفته خالف

  »؟كرد خواهى چه اكنون«: گفت اسود
  ».فرستى من نزد آرى دست به خويش زمين و مال از چه هر كه خواهم«: گفت مرينا بن عدى
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 و رسـيد  مى نعمان در به او از اى هديه روز هر و بود بسيار زمين و مال را مرينا ابن و. كرد چنين اسود
 يـاد  وى پـيش  زيـد  بـن  عـدى  از وقت هر و برد نمى سر به وى مشورت بى ملك كار و شد عزيز نعمان پيش

  ».نيست خدعه و مكر بى معدى«: گفت مى و شمرد مى بر فضائلش و گفت مى وى ثناى كرد مى
 اين و كردند او پيروى و شدند وى مالزم بديدند وى نزد به را مرينا ابن منزلت نعمان اطرافيان چون و

: گوييـد  كـنم  يـاد  نيكـى  به زيد بن عدى از شاه حضور به من وقتى«: گفت مى خويش معتمد ياران به مرينا
 پادشاهى اين و اوست عامل، نعمان يعنى، شاه كه گويد مى نباشد امان در او از كس اما گويى كه باشد چنين

 .گرفت دل به را او كينه نعمان كه گفتند چندان و» .داد نعمان به او

 راه از را نامـه  تـا  فرسـتادند   كس و نوشتند وى ياران از يكى به زيد بن عدى زبان از اى نامه آن از پس
 پيش خدا به ترا كه فرستاد عدى پيش كس و آمد خشم به سخت و بخواند كه بردند نعمان پيش و بگرفتند

 پيش چون و داد اجازه خسرو و خواست اجازه و بود خسرو در به او و، مشتاقم تو ديدار به سخت كه آى من
 گفـت  مى شعر زندان در عدى و رفت نيارست او پيش هيچكس و افكند زندان به را او درنگ بى رسيد نعمان

 :بود مضمون اين به گفت زندان در كه شعرى نخستين و

  »داشتم خبر شاه از كاش«
  .يافت توان پرسش دنبال به را خبر و«
 و شـد  مى پشيمان وى كردن زندانى از شنيد مى نعمان و گفت مى شعرى چون و. گفت بسيار اشعار و 

 .انگيزد حادثه كند رها را او اگر كه داشت بيم اما، داد مى وعده و فرستاد مى كس

 :مضمون بدين گفت شعرى عدى و

  »داشت برقها كه بديدم ابرى و شدم بيدار«
  ».رفت مى باالتر كوه سر از كه«
  آخر تا »دارم تاريك و دراز شبى«: گفت او هم و
  آخر تا »كشيد دراز به روزها و شبها«: گفت نيز و
 ياد به را سلف پادشاهان و كرد ياد مرگ از و فرستاد نعمان به و گفت اشعارى ماند در تضرع از چون و

 :شد مى آغاز چنين كه، آورد وى

 .بود دراز اى قصيده كه »شبانگاه يا باشد صبحگاهان وداع آيا«

 و برگرفت خواست چه هر حيره از و بيامد غسانيان از يكى و شد برون بحرين آهنگ به نعمان و: گويد
 :مضمون اين به گفت شعرى عدى و. بسوخت را نعمان پسر معروف كاسه و. گفتند حيره غارتگر را او

  »بسوخت را حيره سوى دو كه برخاست آتشى«
 ».بودى سرگرم سفر و گردش به تو و«
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 بـدين  نوشـت  شـعرى  بود كسرى نزد به كه خويش برادر به كشيد درازا به عدى زندان روزگار چون و
 :مضمون

  »:بگوييد افتاده دور من از كه او به«
  »بودى او فريفته كه دلت پاره و برادرت كه«
  »است آهنين بند در، ستم يا حق به شاهى نزد به« 
  »بيايى ما نزد به خويش سرزمين به اگر«
  »نباشد آن در رؤيا كه كنى خوابى«
 فرستاد پيك و نوشت نامه او و كرد سخن او با و شد خسرو پيش بخواند را وى نامه عدى برادر چون و

 نعمـان  پـيش  غسان بقيله بنى از عدى دشمنان و نوشتند تو سوى نامه كه نوشت بدو شاه بدر نعمان نايب و
  ».نپذيرفت او و بكش را او اكنون هم«: گفتند و آمدند

 او ببيند و شود عدى پيش نخست كه بود گفته و بود داده رشوه بدو عدى برادر و بيامد شاه فرستاده و
  »؟گويى چه تو ،ام آمده تو رهايى براى« :گفت و شد عدى پيش زندان به فرستاده. گويد مى چه

 ده من به نامه و مرو من پيش از«: گفت و داد خوب وعده و »خواهى تو كه گويم آن من«: گفت عدى
  ».ميكشد مرا بروى من پيش از اگر بخدا كه فرستم وى نزد تا

  ».دهم او به و ببرم شاه پيش را نامه بايد«: گفت فرستاده
 چنين اگر و برد خواهد را او و شد عدى نزد به خسرو فرستاده كه گفت بدو و برفت نعمان خبرچين و

 .نگذارد باقى را ديگران و تو، ما از هيچكس كند

 نعمـان  نـزد  به نامه با فرستاده و كردند گور به و كردند خفه را او تا بفرستاد را عدى دشمنان نعمان و
 صـبح  چون«: گفت و فرستاد وى براى كنيزى با مثقال هزار چهار و »برم منت و كنم چنين«: گفت او و شد

 ».آر برون را او و شو زندان به شود

 از مـا  و بمرد پيش روزها عدى«: گفتند نگهبانان و شد زندان به و نشست بر فرستاده شد صبح چون و
  ».نداشت خوش را عدى مرگ كه بگوييم وى با نداشتيم جرئت شاه بيم

  ».بود زنده رفتم او پيش وقتى«: گفت و بازگشت نعمان پيش فرستاده
 دروغ! رفتـى  عـدى  پـيش  آيـى  مـن  نزد آنكه از زودتر تو و فرستاد من پيش ترا شاه: گفت بدو نعمان

 تعهـد  و كـرد  حرمت و داد بيشتر جايزه آنگاه بترسانيد را او و، ميروى خيانت راه به خواهى مى رشوه، آوردى
 .بود مرده وى آمدن از پيش عدى بگويد كسرى به كه گرفت

 جسـور  نعمـان  بـر  عـدى  دشمنان و شد پشيمان عدى مرگ از نعمان و بازگشت خسرو پيش فرستاده
 كـه  بديـد  را عـدى  پسر زيد بود رفته شكار به نعمان كه روزها از يكى و، شد بيمناك سخت آنها از كه شدند

 :گفت و بود پدر همانند
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  »؟كيستى تو«
 از و ظريـف  طبـع  بـا  ديـد  پسرى و كرد سخن وى با نعمان و» .زيدم بن عدى بن زيد من«: گفت زيد

 لـوازم  و خواسـت  عـذر  بود رفته وى پدر بر آنچه از و داد عطا و كرد خويش مقرب و شد خوشدل وى ديدن
 چـاره  آن از را كـس  كه رسيد آن بدو و بود پادشاه خرد و نيكخواهى به عدى كه نوشت خسرو به و داد سفر

 كه باشد چنان و نخورد غم وى مرگ از من چون هيچكس و ببريد روزيش و رسيد سر به روزگارش و نباشد
. دارد مـى  بـزرگ  را وى شـان  و شـاهى  خدا كه آرد وى جاى به ديگر يكى خدا برود شاه دست از يكى چون
 پـدر  جـاى  بـه  را او خواهد اگر كه فرستادم شاه سوى را او من و نيست او از كم و شده بالغ عدى پسر اينك
 .گمارد

 ها كارنامه و گماشت ديگر كار به را وى عموى و نشاند پدر جاى به را وى شد خسرو پيش پسر چون و
 عـرب  جانـب  از مـوى  سرخ اسب كره دو  سال هر و شد وى با رفت مى نعمان سوى به و عرب سرزمين به كه

 .رسيد زيد به كه بود عدى كار اين و عرب كاالى ديگر و چرم و پنير و خشك و تازه قارچ با داشت مقررى

 جـاى  بـه  سالها و گفت او ثناى كه پرسيد او از نعمان درباره يافت مرتبه اين خسرو نزد به زيد چون و
 .شد مى وى نزد به بيگاه و گاه چنانكه شد او فريفته خسرو و كرد كار پدر

 به را وصف آن و بود ايشان نزد به و بود نوشته كه بود زنان از وصفى را پارسيان ملوك كه بود چنان و
 .خواستند نمى و جستند نمى چيزى عرب ديار از ولى فرستادند مى واليتها

 سـخن  خويش كار درباره و شد وى پيش و بنوشت را مذكور وصف زيد و برآمد زنان طلب به خسرو و
 خانـدان  كـار  از و بخواندم را وصف و فرستاد نامه بجويند بايد كه زنانى درباره شاه كه ديدم گفت آنگاه، كرد

 اين بر زن بيست از بيشتر كسانش و عمانش و وى دختران از نعمان تو بنده پيش كه دانم و دادم خبر منذر
 .هست صفت

  ».نويس نامه آنها درباره«: گفت خسرو
 مـن  و شـمارند  برتـر  عجم از را خويشتن كه آنست نعمان و عرب خوى بدترين پادشاه اى«: گفت زيد

 از يكـى  و بفرسـت  مـرا . نيايـد  كـار  ايـن  فرصت روم خويشتن به اگر و كند نهان را دختران كه ندارم خوش
  ».كن من همراه داند عربى كه را خويش نگهبانان
 پيش و رسيدند حيره به تا كرد مى مالطفت و حرمت وى با زيد و كرد وى همراه مردى چابك خسرو و
 كرده حرمت ترا و بايد زنان خود فرزندان و كسان براى را شاه«: گفت و پرداخت وى تعظيم به و شدند نعمان

  ».فرستاده تو سوى كس كه
 »؟باشند بايد چگونه زنان«: گفت نعمان

 جنـگ  در اكبـر  منـذر  كـه  بود آنجا از وصف و ايم آورده خويش با كه است چنين آنها وصف: گفت زيد
 چنـين  وى وصـف  در و كـرد  انوشـيروان  هديه و بود گرفته سيرى با كنيزى غسانى شمر ابو پسر اكبر حارث
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 سـياه ، چشـم  درشت، ابروى درشت، روى سپيد، بناگوش و گردن سپيد، رنگ پاكيزه، خلقت راست«: نوشت
 نكو، چهره كشيده، مشخص ديده سياهى و سپيدى، ابرو كشيده و، بينى باريك، سرخگونه، چشم زيبا، چشم

 و ظريـف  دسـت  و نكو ساق با بازو درشت، نارپستان، سينه گشاده، گوشوار افتاده، سر بزرگ، گيسو سياه، قد
، سـاق  سـطبر ، زانو گرد، روان پيچيده، كفل درشت، باريك گردن، باريك ميانه، شكم خوش، باريك انگشتان

، مـوقر ، آرزم بـا ، نديـده  سـختى ، نسبت نيكو، فرمانبردار، پاشنه ظريف، نازپرور، رفتار نرم، پاى ظريف، پر مچ
 رفتـار  و واال مـردم  راى با، آموخته ادب، قبيله نه خاندان به و، خاندان نه پدر نسب به بسته دل، سيرت نيك
 بخواهد بخواهى را او اگر دشمن رنج مايه و باشد خانه زينت كه صدا نرم، زبان كوتاه، آزموده كار محتاج مردم

  ».رپذيرشگ و لب لرزان و شرمگين و بين باريك، كند بس نخواهى اگر و
 بـه  تـا  رسـيد  مـى  شاهى به شاهى از و نويسند ديوان به آنرا تا بگفت و بپسنديد را وصف اين كسرى و
 فرسـتاده  و گفـت  زيـد  به و آمد سخت او بر و بخواند نعمان براى را وصف اين زيد و رسيد هرمز پسر خسرو

 بـه  عـين  كلمه روى زيبا جاى به و؟ يابيد نمى خويش حاجت ديارش و سواد رويان زيبا در مگر كه شنيد مى
 .باشد روى زيبا از استعاره كه برد كار

  »؟چيست عين«: پرسيد زيد از فرستاده
  ».است گاو معنى به«: گفت زيد

 آيـد  سـخت  تـرا  كـه  دانسـت  مـى  اگـر  و خواسـت  تـو  حرمـت  طلـب  اين از خسرو«: گفت نعمان به و
  ».نوشت نمى

 بـه  و نيسـت  مـن  نزد به خواهد مى شاه آنكه كه نوشت خسرو به سپس نگهداشت را آنها روز دو نعمان
  ».بگوى شايسته عذر شاه نزد به«: گفت زيد

 تو سخن جز من كه بگوى شاه با شنيدى آنچه«: گفت فرستاده به زيد بازگشتند خسرو نزد به چون و
  ».بخواند را نامه و، وى نامه اينك« :گفت زيد شدند خسرو پيش چون و» .نروم تو خالف به و نگويم

  »؟بود چه گفتى من به آنچه پس«: گفت خسرو
 برهنگـى  و گرسنگى كه است آنها روزى تيره از اين و، ندهند ديگران به زن كه بودم گفته«: گفت زيد

 از. شـمارند  زنـدان  آنرا و دانند بهتر و تو ديار خوشيهاى از را سموم باد و اند برگزيده پوشيدگى و سيرى بر را
 زبـان  بـه  را او گفتـه  كه دانم مى آن از تر گرامى را شاه من كه گفت چه كه بپرس بود من با كه فرستاده اين
  .»آرم

  »؟گفت چه«: پرسيد فرستاده از خسرو
  »؟است آمده بر ما زنان طلب به كه نيست بس را او سواد گاوان مگر«: نعمان كه گفت فرستاده
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 بـدتر  كه بنده بسيار« :گفت ولى افتاد كارگر وى دل در سخن اين و شد خشمگين سختى به خسرو و
 نعمان و نگفت چيزى ماهها خسرو و، رسيد نعمان به و شد شايع سخن اين و »كند توبه آنگاه و گويد اين از

 .است نياز تو به را شاه كه بيا كه رسيد بدو خسرو نامه تا برد مى انتظار

 از رفت طى كوهستان به و برداشت توانست آنچه و برگرفت خويش سالح رسيد نعمان به نامه چون و
 دختر زينب نيز و بود آورده او براى دخترى و پسر و بود وى زن الم بن حارثة بن سعد دختر فرعه كه رو آن

 و نپذيرفتند اما، كنند حمايت و دهند مقر را او كه رفت طى قبيله سوى رو اين از بود وى زن حارثه بن اوس
  ».كنيم خويش دشمن را خسرو كه الزم چه كرديم مى پيكار تو با نبودى خويشاوند اگر«: گفتند

 كه» .ميجنگيم تو همراه  خواهى اگر«: گفتند كه سعد بن رواحة بنى بجز نپذيرفت را نعمان هيچكس و
 .داشتند گردن به او از منتى قرظ مروان كار در

 پـيش  قـار  ذو دشـت  به نهانى و» .نداريد خسرو تاب كه كنم فنا را شما خواهم نمى«: گفت نعمان ولى
 كـه  بديـد  را شـيبان  بـن  ذهـل  بن ربيعة ابى بن عمرو بن عامر بن مسعود بن هانى و رفت شيبان بنى قبيله

 به را ابله كسرى و بود الجدين ذى بن خالد بن قيس بن مسعود بن قيس، ربيعه ساالر و بود قدر واال ساالرى
 آنچه از ويرا كسان هانى كه بدانست و سپارد بدو را خويش خانواده نخواست سبب بدين و بود داده بدو تيول

 .كرد خواهد حفظ دارد مى محفوظ را خويشتن

 خـودت  نعمانك«: گفت بدو كه ديد ساباط پل بر را عدى بن زيد و رفت خسرو سوى نعمان آن از پس
 .»بده نجات را

: گفـت  زيـد » .كـردم  پـدرت  بـا  كـه  كنم همان تو با جستم اگر بخدا ،كردى تو كار اين«: گفت نعمان
  ».نتواند آن بريدن چموش اسب كه ام بسته تو براى اى اخيه چنان برو! نعمانك«

 خـانقين  زنـدان  بـه  و كردنـد  بنـد  به را او كه بفرستاد، است در بر نعمان كه يافت خبر خسرو چون و
 ايـن  و بـود  سـاباط  بـه  وى مرگ كه پنداشتند مردم و بمرد آنجا در و بيامد طاعون تا بود زندان به و فرستاد

  ».نماند مصون مرگ از ساباط در، خورنق خداوند« :گويد كه آمده اعشى شعر از پندار
 جل و عز خداوند كه نگذشت چيزى و بود اسالم از پيش كمى اين و داد رخ خانقين در وى مرگ ولى

 .داد رخ نعمان سبب به ذوقار جنگ و انگيخت بر را سلم و عليه اهللا صلى خويش پيمبر

 در بـه  پسرش و عدى برادر بكشت را عدى نعمان وقتى كه اند كرده روايت مثنى بن معمر عبيده ابو از
 تـا  بگفت و آمد خشم به خسرو كه كردند تحريف بود نوشته خسرو به كه را نعمان اعتذار نامه و بودند خسرو

 بـن  هـانى  بـه  ديگـر  چيزهـاى  بـا  را خويش سالح و مال شد بيمناك خسرو از نعمان چون و بكشتند را وى
 كـه  رو آن از، سپرد ثعلبه بن شيبان بن ذهل بن ربيعة ابى بن المزدلف عمرو بن خصيب بن عامر بن مسعود
 .بود داده بدو دختر دو نعمان
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 ايـن  و بود مسعود بن هانى بن قبيصة بن هانى بلكه نبود مسعود بن هانى با كار اين اند گفته بعضيها و
 .است معتبر من نزد به

 دسـت  بـه  كـه  كرد واليتها همه و حيره عامل را طايى قبيصه بن اياس بكشت را نعمان خسرو چون و
 .بود نعمان

 و اسـب  ايـاس  و گذشـت  طـايى  قبيصـه  بن اياس بر بود گريخته بهرام از خسرو وقتى: گويد عبيده ابو
 نعمـان  تركـه  كـه  نوشـت  اياس به خسرو كه شد چنان و،  گفت او سپاس خسرو و كرد پيشكش بدو شترى

 .بود سپرده وائل بن بكر طايفه به را تركه كه داد پاسخ او و كجاست

 .فرستد وى پيش و بگيرد را نعمان تركه كه داد فرمان اياس به خسرو و

 كنـد  كمتـر  آنكـه  فرست من پيش سپرد تو به نعمان كه را هايى زره كه فرستاد هانى پيش كس اياس
 .بود زره هشتصد گويد كند بيشتر آنكه و بود زره صد چهار گويد

 .بدهد بود گرفته خويش حمايت در كه را چيزى نخواست هانى و

 و كـرد  خواهـد  نابود را وائل بن بكر طايفه كه گفت و شد خشمگين خسرو كرد ابا هانى چون و: گويد
 بـه  و داشـت  خـوش  را وائل بن بكر نابودى و بود آنجا تغلبى زرعه بن نعمان گفت مى سخن اين كه هنگامى

  »؟كرد توان غافلگير چگونه را وائل بن بكر گويم كه خواهى شاهان سر اى«: گفت خسرو
  ».آرى«: گفت خسرو
 قـار  ذو آنـرا  كـه  ريزنـد  خويش آبگاه بر گرما هنگام به و شود گرما تا داد بايد مهلتشان«: گفت نعمان

  ».دهم مى فيصله را كارشان من و بگير خواهى چنانكه را آنها و ريزد آتش به پروانه چنانكه گويند
 خسـرو  بـراى  ريـزد   آتـش  بـر  پروانـه  چنانكه ريزند خويش آبگاه بر بود گفته كه را نعمان سخن: گويد

 كسـرى  و آمدنـد  فرود قار ذو انحناى در و بيامدند وائل بن بكر مردم و شد گرما تا كرد صبر و كردند ترجمه
 خواهـد  چـه  هر كه شويد شاه تسليم يا: برگزينيد را چيز سه از يكى كه فرستاد آنها سوى را زرعه بن نعمان

 .باشيد آماده جنگ براى يا برويد ديار اين از يا كند

 مبـارك  را وى كه كردند خويش ساالر را عجلى سيار بن ثعلبة بن حنظلة و نشستند مشورت به قوم و
 .دانستند مى

 اگـر  و برنـد  اسيرى به فرزند و زن و بكشند را شما شويد تسليم اگر كه نبايد جنگ جز«: گفت حنظله
  ».باشيد آماده را شاه جنگ پس، كنند نابودتان و بگيرند راه سر تميم بنى و شويد هالك تشنگى از برويد

 پـيش  و بـود  قطقطانـه  در وى نگهبانان ساالر كه تسترى هامرز پيش و فرستاد اياس پيش كس شاه و
 وى عامـل  كه الجدين ذو بن خالد بن قيس بن مسعود بن قيس به و بود بارق به نگهبانان ساالر كه جالبزين

 .باشد اياس با ساالرى شديد فراهم چون و رويد اياس پيش همه كه نوشت بود سفوان دشت بر
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 كـار  و بـود  شـده  مبعوث خداى پيمبر و بود چابكسواران با ساالرى و بيامدند فيل و سپاه با پارسيان و
 بـه  روز آن و »گرفـت  انتقـام  عجـم  از عـرب  اينك«: فرمود حادثه درباره پيمبر و بود گرفته سستى پارسيان

 .بود پيكار روز كه ماند يادگار

 را نعمـان  اسلحه«: گفت و رفت هانى پيش شبانگاه مسعود بن قيس شد نزديك پارسيان سپاه چون و
 پـس  تـو  به يابند ظفر اگر و باشد رفته دست از نيز اسلحه شدند هالك اگر، گيرند نيرو كه ده خويش قوم به

 شد نزديك وائل بن بكر به پارسى سپاه چون و داد قوم دلير مردان به را سالح و زره و كرد چنان او و» .دهند
 مردم و» .شويد بيابان سوى، نداريد را همراهشان عربان و خسرو سپاه تاب شما بكريان گروه اى«: گفت هانى

 هـالك  بـه  امـا  دهـى  نجـات  را مـا  خواهى مى«: گفت و آشفت بر سيار بن ثعلبة بن حنظلة و برفتند شتابان
 را خـويش  زنـان  كننـد  فـرار  آهنـگ  بكر مردم اگر كه ببريد را ها هودج بند و آورد پس را مردم و. »دهى مى

 .گفتند »بر بند« را او و نتوانند بردن همراه

 قـوم  از كسـانى  و. نگريزد او نگريزد خيمه تا كه خورد قسم و كرد بپا اى خيمه قار ذو دشت به حنظله
 جنـگ  دشـت  انحنـاى  در و بيامدنـد  عجمـان  و گرفتنـد  آب ماه نيمه يك براى و، آمدند باز بيشتر و برفتند

 و رفتنـد  جبابـات  سـوى  و نماندند بكريان محاصره براى و بگريختند و بناليدند تشنگى از عجمان و انداختند
 با عجم سپاه و بكوشيدند سخت و رفتند پيش عجل مردم و كردند دنبالشان، بگو پيشروان عجليان و بكريان

 پايمردانـه  كه ديدند را عجليان و بردند هجوم بكريان و. شد هالك عجل قوم: گفتند كسان و آويخت در آنها
 :خواند مى مضمون بدين شعرى زنانشان از يكى و بودند پيكار به

  »برسيد ما خوب چيز به يابيد ظفر اگر«
  »بكوشيد فدايتان به جانم عجليان اى«
 :مضمون اين به خواند مى شعرى كسان ترغيب به او هم و

  »گيريم بر به را شما شويد فيروز اگر«
  »گستريم ديبا فرش و«
  »شويم دور بگريزيد اگر و«
  ».اشتياق بى دورى«
 بـا  كـه  ايـاد  قـوم  و شدند قار ذو سيلگاه سوى و بودند تشنه عجمان و بجنگيدند جبابات در روز يك و

 اينكـه : خواهيـد  بيشـتر  را كـداميك  كـه  فرستادند بكريان پيش كس نهانى، بودند همدست قبيصه بن اياس
  .كنيم فرار شدند روبرو شما با عجمان وقتى و بمانيم يا، برويم شبانگاه
 بردند حمله بكريان صبحگاهان و» .كنيد فراريشان و كنيد فرار بيامدند چون و بمانيد«: گفتند اياديان 

 بنـى  پيمـان  هـم  كـه  سـكونى  حمـار  بن يزيد و. كردند مى  ترغيب جنگ به را مردان و بودند ايستاده زنان و
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 بـن  يزيـد  و، كردنـد  چنان و» .كنيد آنها كمين مرا و بريد من فرمان شيبان بنى گروه اى«: گفت بود شيبان
 .نمودند دليرى و كردند كمين دارد نام »جب« اكنون هم كه قار ذو دشت از محلى در و شد گروه اسير حمار

 .بود بزين جال وى ميسره بر و بود هامرز قبيصه بن اياس ميمنه بر

 بـن  ثعلبة بن حنظلة وى ميسره بر و بود شيبانى مسهر بن يزيد بكر ساالر قبيصه بن هانى ميمنه بر و
 خالصـه  كه خواند شعرى ثعلبه بن حنظلة و پرداختند گفتن رجز و كردن سخن به كسان و بود عجلى سيار

 :بود چنين آن مضمون

  »كوشيد ببايد و بيامدند همگنانتان«
  »دليرم مردى كه نكوشيم چرا«
  »باشد مرد بازوى همانند كمان در تير و«
  »سختتر يا«
  »دهد مى نشان قوم خبرهاى«
  »نيست گريز مردن از كه«
  »كنيد پايمردى و بزنيد ضربت شيبان بنى«
 :خواند مضمون بدين شعرى حنظله هم و

  »كنيد خوش پيكار با قوم اى«
  »است همين سوارى اسب روز بهترين كه«
 :بود چنين آن مضمون كه خواند شعرى سيار بن حنظلة بن مكسر بن يزيد و

  »بگريزد شما از كس هر«
  »باشد گريخته خويش يار و همسايه و حريم از«
  »كرد مى كار خود فطرت به كه آنم پسر من«
  »روند مى كهن روش به همگان و«
  »اصيل و خالص چه و باشند كه دور چه«
 دختـر  ماريـه  سـوى  او و كردند معين قوم ساالرى به هانى پى از را حنظله هنگام آن در: گويد فراس 
 افتاد زمين به كه ببريد را وى هودج بند و بود ابجر بن جابر آنها از يكى كه بود پسر ده مادر كه رفت خويش

 :خواند مضمون اين به شعرى شيبانى قرين دختر و افتادند زمين به كه ببريد را زنان هودج بند و

  »رويد پيش صف به صف شيبان بنى اى«
  »يابيد دست ما خوب چيز به يابيد ظفر اگر«
 و زد تواننـد  آسـانتر  شمشـير  كـه  ببريدند بازو از را خويش قباهاى آستين شيبان نبى از تن هفتصد و

 .آغازيدند جنگ
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  1.»مرد مرد« داد ندا هامرز و گويد
  »؟گويد مى چه«: پرسيد يشكرى حارثه بن برد و

  .»طلبد مى هماورد«: گفتند
 .بكشت را او و رفت هامرز سوى و »كرد انصاف«: گفت

 :مضمون بدين گفت شعرى كاهل ابى بن سويد و

  »افتاد در شما گروه با كه بود ما از بريد و«
  ».نكنيد نزديك را چابكسواران و مرزبان«
 آن سـاالر  حنظله كه بكر ميسره و ريزد شما بر تيرها كه ايستيد نه قوم اى، داد ندا ثعلبه بن حنظلة و

 بـه  بكـر  ميمنـه  و بـود  كشـته  را او برد كه بود هامرز، اياس ميمنه ساالر، برد حمله اياس سپاه ميمنه به بود
 كـه  قـار  ذو جـاب  كمين و برد حمله بود بزين جال آن ساالر كه اياس سپاه ميسره به مسهر بن يزيد ساالرى

 اياديـان  و بـود  آنجـا  قبيصه بن اياس كه برد حمله قلب به و درآمد سپاه پس از بود حمار بن يزيد آن ساالر
 .شدند فرارى پارسيان و گرفتند فرار راه بودند داده وعده چنانكه

 فرار راه بكر و شد روبرو گروه دو وقتى گفتند بودند پارسيان سپاه در روز آن كه ما اسيران: گويد سليط
، گذشـتند  آبگـاه  از و رسـيدند  ديگـر  سوى به و كردند طى را سيالبگاه چون و دارند آب قصد گفتيم. گرفت
 گـوئى  و بيامدنـد  عجل بنى گروه و بود گرم بسيار روزى و بود نيمروز گرماى در اين و. است فرار اين گفتيم
 و بردنـد  حملـه  و كردنـد  تشـجيع  را همـديگر  و بياميختند قوم با و نبود پيش و پس يكى و بودند نى دسته

 تا بكشتند قار ذو مسيل راميان پارسيان و آمدند پس و بكشيدند دستها و افتاد جا به كه بينداختند ريسمانها
 .رسيدند راحضه به

 نزديـك  بـه  ادم در تا ننگريستند چيزى و غنيمت به و بودند پارسيان دنبال به كه شنيدم: گويد فراس
 بـن  حنظلـة  و بود سوار شصت بكر بنى هاى تيره ديگر از بود سوار سى عجل بنى از بديدند را همديگر قار ذو

 .گفتند بسيار اشعار قار ذو جنگ درباره عرب شاعران و بكشت را جالبزين، ثعلبه

 بودند عرب مرز بر پارسيان ملوك جانب از هند بن عمرو از پس كه عامالنى از سخن

 پارسيان ملوك جانب از هند بن عمرو مرگ هنگام به تا كه را ربيعه بن نصر آل پادشاهان اين از پيش
 بـه  تـا  را خاندان اين شاهان نام اكنون و بگفتيم را يكيشان هر حكومت مدت و كرديم ياد بودند عرب مرز بر

 :بگوييم منذر بن نعمان شاهى هنگام

                                                           

 .آمده پارسى به كلمه دو اين متن در. 1
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 عمرو بن حارث دختر هند قابوس مادر و رسيد شاهى به منذر بن قابوسر برادرش هند بن عمرو از پس
 هرمـز  دوران بـه  ماه چهار و سال سه و بود انوشيروان دوران به ماه هشت كه كرد پادشاهى سال چهار و بود

 .بود انوشيروان پسر

 .رسيد پادشاهى به سهرب، منذر بن قابوس از پس

 .كرد پادشاهى سال چهار منذر بن النعمان ابو منذر او از پس

 هرمز روزگار به ماه هشت و سال هفت: كرد پادشاهى سال دو و بيست قابوس ابو منذر نعمان او از پس
 .پرويز خسرو روزگار به ماه چهار و سال چهارده و انوشيروان پسر

 .كرد پادشاهى سال نه جان نخير شركت با طايى قبيصه بن اياس، پرويز خسرو روزگار به او از پس

 سـلم  و عليـه  اهللا صلى خدا پيمبر كه بود گذشته او پادشاهى از هشتماه و سال يك هشام ابن گفته به
 .شد مبعوث

 مـاه  هشـت  و سال چهارده كرد حكومت سال هفت همدانى مهربنداد پسر بامان پسر آزادبه آن از پس
 روزگـار  بـه  مـاه  هفـت  و سـال  يـك  و خسرو پسر شيرويه روزگار به ماه هشت و هرمز پسر خسرو روزگار به

 .خسرو دختر پوراندخت روزگار به ماه يك و شيرويه پسر اردشير

 كـه  وقتى تا كرد پادشاهى ماه هشت اند ناميده غرور را او عربان كه منذر بن نعمان بن منذر آن از پس
 بـا  و بـود  ربيعـه  خانـدان  از پادشـاه  آخـرين  وى. شـد  كشته بحرين در جواثا جنگ در و بيامد وليد بن خالد

 .رسيد سر به نيز آنها شاهى پارسيان پادشاهى انقراض

 مـدت  و، بودنـد  كـس  بيسـت  پارسـيان  و عباديـان  و نصـر  آل از حيـره  شـاهان  همـه  هشـام  گفته به
 .بود ماه هشت و سال دو و بيست و پانصد پادشاهيشان

 يمـن  پادشاهى به او از پس كه كسى و داشت يمن شاهى پسرش و هرمز جانب از كه مروزان از اكنون
 :كنيم مى سخن رسيد

 بـه  را مـروزان  و برداشـت  يمن از را زين، خسرو پسر هرمز كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 كوهسـتانهاى  از يكـى  مـردم  آن از پس، شد بزرگ وى فرزند و، آورد فرزند تا بود آنجا كه گماشت وى جاى
 آن نزديك به و بود بلند و دراز كوهى مصانع و ندادند خراج و كردند وى مخالفت، گفتند مصانع آنرا كه يمن

 مرد  يك كه راه يك از مگر نبود ميسر آنجا به رسيدن اما و بود اندك فاصله كوه دو ميان كه بود ديگر كوهى
 .كرد توانست دفاع آن از تنها

 جـاى  تنگترين و بود آنها دژ روى به رو كه شد مجاور كوه بر نيست راه آنجا به كه ديد مروزان چون و
 بـه  صف دو گفت خود ياران به و نبود دژ گشودن براى آنجا از مناسبتر جايى و بود باز فضاى كه بديد را دره

 در بـاالى  و بگذشـت  تنگه از و جهانيد بر و بدوانيد شتاب با و برد را خود اسب او و زنند بانگ يكباره و بندند
 بـه  و كـرد  تعـرض  آنهـا  بـه  مـروزان  و» .است شيطان اين«: گفتند بديدند را وى كار حميريان چون و رسيد
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 و بكشـت  را آنهـا  از گروهى و آورد فرودشان دژ از و ببندند را همديگر بازوهاى تا بگفت و كرد سخن پارسى
 را كـه  هـر : نوشـت  بـدو  و كرد شگفتى وى كار از بنوشت هرمز پسر خسرو با را قضيه و گرفت اسير را بعضى

 .آى من سوى و كن خويش جانشين خواهى

 و داشـت  نـام  خرخسـره  و بود شعر راوى و بود دلبسته عربى زبان به يكى بود پسر دو را مروزان: گويد
 يمـن  بـر  را خرخسـره ، مـروزان  و داشـت  دهقانان روش و كرد مى سخن فارسى به كه بود چابكسوارى ديگر

 بـه  را وى و بمـرد  عرب ديار از يكى در و افتاد راه به و داشت دوست بيشتر فرزندان همه از را او كه گماشت
 فالن: نوشتند آن بر و نهادند خزانه در را صندوق تا بگفت و رسيدند خسرو پيش تا ببردند و نهادند صندوقى

 .نوشتند را كوه تنگناى قصه و. است خفته صندوق اين در كرد چنان و چنين كه

 او و بود گرفته عربان روش و كرد مى روايت شعر كه يافت خبر خرخسره مĤبى عرب از خسرو آن از پس
 .رفت يمن سوى كه بود عجم واليان از كس آخر او و گماشت بر وى جاى به را باذان و برداشت را

 گشـوده  كـه  دشـمن  واليتهاى و داشت فراهم كه اسب و كاال و جواهر اقسام و مال بسيارى از خسرو و
 حسد ديده به مردم اموال در، شد حريص و افتاد بغرور و كرد گردنفرازى داشت كارها در كه توفيق آن و بود

 پسـر  فرخـزاد  را وى كـه  سـپرد  سـير  بهر واليت از خندق دهكده مردم از يكى به را خراج وصول و نگريست
 افتاد تباهى به كارشان كه گرفت حق نا به را كسان اموال و كرد ستم و داد شكنجه را مردم كه گفتند سمى

 .داشتند دشمن را وى پادشاهى و خسرو و يافت خلل معاششان و

 شـاهان  از هيچيك كه آورد فراهم مال چندان پرويز خسرو كه اند كرده روايت محمد بن هشام از هم و
 و مـداين  بين ما را تابستان و بود مداين به زمستان وى رسيد افريقيه و قسطنطنيه تا وى سپاه و بود نداشته
 .كرد مى سر به همدان

 و اسـب  از داشـت  مركـوب  هزار پنجاه و كم يكى فيل هزار و بود كنيز و زن هزار دوازده را وى: گويند
 .بود بسته دل بسيار ديگر چيزهاى و ظروف و جواهر به و، استر و يابو

 كارهاى و گرى نغمه و خدمت براى و خفت مي آنها با كه بود زن هزار سه وى مقر در كه گويد ديگرى
 داشت سوارى براى اسب پانصد و هزار هشت و بود در وى خدمت به مرد هزار سه و داشت كنيز هزارها ديگر

 .برد مى را او بنه استر هزار دوازده و فيل شصت و هفتصد و

 پادشاهى هيجدهم سال به و گماشت آن خدمت به هيربند هزار دوازده و بسازند ها آتشكده تا بفرمود و
 ديگـر  و خـراج  از سـال  آن در كـه  دادند گزارش بدو و كند شمار را مال منابع ديگر و خراج حاصل تا بگفت
 درم هزار هزار ششصد هموزن كه آمده دست به نقره مثقال هزار هزار بيست و هزار هزار چهارصد مال منابع
 از ايـن  جـز  و. بـود  كـرده  نام خسرو حود بهار و نهاده بنيان آنرا كه سپرد طيسبون شهر خزانه به آنرا و باشد
 نقـره  مثقـال  هزار چهار كيسه هر در كه داشت كيسه هزار دوازده فيروز پسر قباد و يزدگرد پسر فيروز سكه
 و هـزار  پانصـد  و هـزار  هـزار  هشت و شصت هموزن كه شد مى مثقال هزار هشت و چهل آن مجموع كه بود
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 داشت چندان ديگر كاالهاى و جامه و جواهر و. بود درم هشتم سوم يك و نصف يك و درم بيست و چهارصد
 .ندانست آن شمار خدا جز كسى كه

 دورانـديش  عاقـل  پادشـاه   كـه  گرفـت  سبك را چيزهايى و شمرد خوار را مردم خسرو كه بود چنان و
 را خويش در نگهبانان ساالر فروخ زادان كه رسيد آنجا تا جل و عز خدا به وى جسارت و گردنفرازى و نگيرد
 از فـروخ  زادان و، بودنـد  كـس  ششـهزار  و سى كردند شمار چون و بكشد را زندانيان و بنديان همه تا بگفت
 .نبندد كار به را خسرو فرمان تا آورد ها بهانه و كرد دريغ آنها كشتن

 را بزرگـان  و كـرد  مـى  تحقيرشـان  آنكه يكى: برانگيخت را مملكت مردم دشمنى چند سببى به خسرو
 همـه  بـود  داده فرمـان  آنكـه  سوم. بود كرده مسلط آنها بر را سمى پسر زاد فرخان آنكه ديگر. شمرد مى زبون

 .بكشد بودند بازگشته روميان و هرقل مقابله از كه را فراريان همه بود مصمم آنكه چهارم، بكشند را زندانيان

 آنجـا  وى بـرادران  و پرويـز  خسـرو  پسر شيرويه كه شدند بابل سوى بزرگان از گروهى كه شد چنان و
 آنجـا  از نگذارنـد  كـه  بـود  گماشـته  چابكسواران و آموزند ادبشان كه بود گماشته آموزان ادب خسرو و بودند
 فراريان همه و كرد رها را زندانيان همه و درآمد بردسير شهر به شبانگاه كه بياوردند را شيرويه و شوند بيرون
 بـه  صـبحگاهان  شاهنشـاه  قبـاد : برداشـتند  بانـگ  و پيوستند بدو داشت را آنها كشتن قصد خسرو كه جنگ
 قصر نزديك كه شد هندوان باغ به ترسان و فرارى خسرو و شدند فرارى قصر نگهبانان و شدند خسرو ميدان

 فراهم او بر بزرگان و درآمد پايتخت به شيرويه و كردند زندان به پايتخت در و بگرفتند را او آذر ماه به و بود
 .كرد مالمت بود كرده آنچه از را او و فرستاد پدر پيش كس شيرويه و دادند بدو پادشاهى و شدند

 همـه  از بزرگتر شهريار كه داشت پسر هيجده پرويز خسرو كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از
 ويرانـى  كه بيارد پسرى تو پسران از يكى كه بودند گفته خسرو به منجمان و بود شيرين پسرخوانده او و بود

 پسـران  سـبب  ايـن  به دارد پيكر در نقصى كه آنست وى نشان و باشد وى دست به پادشاهى انقراض و ايوان
 شـيرين  پيش شكايت شهريار و نداشتند دسترس زنى به كه گذشت مدتى و بود داشته باز زنان از را خويش

 را خويشـتن  وگرنـه  آورد وى نزد به زنى كه خواست او از و كرد سخن خويش رغبت و شور از پيغام به و برد
 .كشت خواهد

 او بـه  تـو  زدن دسـت  و نباشد اعتنا خور در آنكه مگر فرستاد نتوانم تو پيش زنى كه داد پاسخ شيرين
 .نباشد آيند خوش

  ».نيست باك باشد زن اگر باشد چه هر«: گفت شهريار
 موردى در شيرين و بود اشراف از يكى دختر وى گويند، فرستاد وى نزد را خويش حجامتگر شيرين و

 و آميخـت  در وى بـا  رفـت  شـهريار  پـيش  دختر چون و. بود برده حجامتگران صف به و بود آورده خشم بدو
 نهـان  سـال  پنج تا را مولود كار و نهاد بار تا بداشتند اى گوشه در را او تا بگفت شيرين و گرفت بار را يزدگرد
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 كـه  خواهى مى شاه اى«: گفت بدو شيرين، بود شده مهربان كودكان با پيرى هنگام به خسرو چون و، داشت
  »؟ببينى دارد كه ناخوشايندى آن با را خويش پسران از يكى فرزند

 .»نباشد باك«: گفت خسرو

 پسـر  يزدگـرد  ايـن «: گفـت  و برد خسرو پيش و بياراستند و كردند خوشبو را يزدگرد تا بگفت شيرين
  ».است شهريار
 نگـه  خـود  پـيش  را او شـبانگاه  و بست او در دل و كرد مهربانى و ببوسيد و خواند پيش را او خسرو و

 برهنـه  و بخواند را او و آورد ياد به را منجمان گفته كرد مى بازى خسرو پيش يزدگرد كه روز يك. داشت مى
 زمـين  بـر  كه و برگرفت را او و آورد خشم سخت و بديد وى تهيگاه در را عيب و بيايد و برود تا بگفت و كرد
 ملـك  ايـن  دربـاره  چيزى اگر«: گفت و نكشند را يزدگرد كه داد سوگند و بگرفت را وى دامن شيرين و بزند

  ».كرد نتوان آن از جلوگيرى باشد مقدر
 سيسـتان  به را او تا  بگفت و» .بينمش نه كه ببر اند گفته من به كه است شوم همان اين«: گفت خسرو

 .بردند

 .بود خمانيه نام به اى دهكده در و بود سواد در شيرخوارگى هنگام به يزدگرد اند گفته بعضيها

 .كرد كمك آنها با شيرويه و بكشتند را او و كردند قيام خسرو ضد بر پارسيان كه شد چنان و

 عليـه  اهللا صلى خدا پيمبر وى پادشاهى دوم و سى سال به و بود سال هشت و سى وى پادشاهى مدت
 .فرمود هجرت مدينه به مكه از سلم و

 رسيد پادشاهى به شيرويه او از پس

 .انوشيروان كسرى پسر، پرويز پسر، بود قباد وى نام و

: گفتند و شدند وى پيش پارسى بزرگان كرد زندان به را پدر و رسيد پادشاهى به شيرويه وقتى: گويند
 فرمان او از پيش مانند و برداريم ترا يا و باشيم تو فرمانبر بندگان ما و بكش را كسرى يا نبايد شاه دو را ما«

  ».بريم
 مارسـفند  نام به مردى خانه در و ببرند پايتخت از را خسرو تا بگفت و كرد اثر شيرويه در سخن اين و

 وى با سپاه از گروهى و بردند خانه آن سوى و بپوشانيدند صورت و سر و نشاندند تابوتى بر را او و دهند جاى
 روى مـردى  كـه  بديـد  را سـواران  چون و بود نشسته راه كنار دكان بر كه گذشتند كفشگرى بر راه در و بود

 همـراه  كه كسان آن از يكى و انداخت او سوى قالبى و است خسرو بسته روى كه بدانست دارند همراه بسته
 .پيوست خويش ياران به و بزد را كفشگر گردن و كشيد شمشير بود خسرو

 بودنـد  در بـر  كـه  را خاندانها سران و بزرگان همه شيرويه گرفت جاى مارسفند خانه در خسرو چون و
  ».بگوييم را وى تدبير سوء و فرستيم خويش پدر پادشاه پيش كس كه آنيم سر بر«: گفت و آورد فراهم
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 از گروهـى  سـاالر  و بـود  خـره  اردشـير  مـردم  از و داشت نام اسفاذجشنس كه بخواست را مردى آنگاه
 نه و ما نه كه بگوى وى با و شود ما پدر پادشاه پيش«: گفت و پرداخت مى ملك امور تدبير به و بود سپاهيان
 بـد  اعمال كيفر به كه بود خدا قضاى اين، ايم نبوده شدى دچار بدان كه بليه اين سبب ما رعيت از هيچكس

 خطاهـاى  وى دربـاره  و كشـيدى  ميل و بگرفتى او از پادشاهى و بكشتى را هرمز خويش پدر كه رسيد تو به
 بود توانست ما خوشدلى مايه چه هر و بنشينيم نيكان با نگذاشتى كه كردى بد فرزندان ما با و، كردى بزرگ

 و ديـار  از دورى و تنگدسـتى  و ندارى از كه بداشتى زندانها به دراز روزگاران به را كسان بسيار و كردى منع
 از را آنهـا  و نكـردى  مهربانى و دوستى آنها با و كردى خويش خاص بسيار زنان و شدند روز تيره فرزند و زن

 زنـدانيان  چـون  ناخوشـى  و نارضـايى  بـه  و بداشـتى  داشـت  توانسـتند  آنهـا  از نسـل  و فرزند كه ديگر كسان
 آن و ببردى كسان حرمت سنگدلى و خشونت با و كردى بد رعيت همه با خراج گرفتن كار در و، نگهداشتى

 خسـارت  و بليه به و كشاندى تباهى به را مردم و آوردى فراهم خويش براى بستدى مردم از ستم به كه مال
 با و داشتى نگه دور خانواده و خانه از را آنها و بداشتى فراوان سپاهيان، مرزها ديگر و روم مرز در و، افكندى
 تـو  از دشمن شر و بكوشيد كارت در و داد پنا ترا كه نداشت وى نعمت پاس و كردى خيانت روم شاه موريق

 را صليب چون و نشناختى وى حق اما، داد تو به بود عزيزتر دخترانش همه از كه را خويش دختر و بگردانيد
 و مـا  با كه دارد حجتى كار اين در اگر، ندادى پس باز نبود نياز بدان را بالدت مردم و ترا و خواست تو از كه

 تـو  دربـاره  را خـويش  فرمـان  تـا  بخـواه  بخشش خداى از و كن توبه ندارى حجت اگر و بگوى بگويى رعيت
  ».بگوييم

 رسـيد  آنجا به چون و بگزارد پيغام تا شد خسرو سوى و سپرد خاطر به را شيرويه پيغام اسفاذجشنس
 سـخن  لختـى  و بـود  نشسته كه بديد را او موكل سپاهيان ساالر جيلنوس، بودند كرده زندان به را خسرو كه

 .كردند

 .بگزارد را شيرويه پيغام و شود خسرو پيش كه خواست اجازه او از اسفاذجشنس آنگاه

، دهـاد  عمـر  خـدايت « :گفـت  و رفـت  وى نـزد  بـه  و برگرفـت  خسـرو  مقابل از پرده و بيامد جيلنوس
 راى، خواهد مى اجازه و فرستاده تو پيش پيامى با را وى شاه شيرويه كه گويد مى و است در بر اسفاذجشنس

  »؟چيست تو
 اگـر  كـه  نيسـت  خردمندان گفته چون تو گفته جيلنوس اسفاذان اى«: گفت مزاح به و بخنديد خسرو

 پـس  هسـت  حاجـب  و اجازه را ما اگر و، نيست اجازه را ما وى شاهى با است شاه شيرويه از گويى كه پيامى
 بـه ، يابـد  نفاذ و دهد فرمان شاه و شود و خواهد خدا: اند گفته كه چنانست مثل به اين و نيست شاه شيرويه

  ».بگزارد خويش پيام بده اجازه اسفاذجشنس
: گفـت  و بگرفـت  را اسفاذجشـنس  دست و شد برون خسرو پيش از بشنيد گفتار اين جيلنوس چون و

  ».آى در خسرو نزد به و برخيز«
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 او بـه  را خـويش  روپـوش  و بخواسـت  داشت همراه كه را خادمان از يكى وى برخاست اسفاذجشنس و
 را او چون و درآمد خسرو نزد به و ماليد خويش چهره به و درآورد آستين از اى پاكيزه سفيد دستمال و سپرد
 .بايستاد سينه بر دست و برخاست او و» .برخيز«: گفت بدو خسرو و برد سجده و افتاد خاك به بديد

 سـه  بـر  و بـود  كشيده ابريشم فرش بر كه بود نشسته زربفت خسروانى ديباى كش رو سه بر خسرو و
 چهـار  بديد را اسفاذجشنس چون و داشت دست به گرد كامال و زرد گالبى يك و بود داده تكيه زربفت بالش

 ها روكش از و نرم سخت بالش و بود گرد سخت كه بگشت آن روى از كه نهاد بالش بر را گالبى و نشست زانو
 آسـتين  بـه  و برگرفـت  آنـرا  اسفاذجشـنس  و آلود خاك به و افتاد زمين بر و بگشت فرش از و افتاد فرش به

  .»بنه يكسو به«: گفت و كند دور را گالبى كه كرد اشاره او و نهد خسرو پيش كه كرد پاك خويش
 .بايستاد سينه بر دست و رفت خويش جاى به و نهاد زمين بر فرش كنار به آنرا اسفاذجشنس و

 نشود مقبل، تدبير به دارد ادبار به رو وقتى كه آورد سخن كار تمثيل به آنگاه و بينديشيد لختى خسرو
 و افتـادن  و كشـتن «: گفـت  چنين و باشد روان روزگار به اين و نشود مدبر، تدبير به دارد اقبال به رو چون و

 كه گالبى. دهد مى خبر كار سرانجام و كنيد مى آنچه و تو پيام از بود ما نزد به كه گالبى اين شدن آلود خاك
 از ايـن  و بيـالود  خـاك  به و شد دور و افتاد زمين به و نماند ما فرش بر و افتاد زير به باال از است خير نشان
 نيـز  مـا  اخـالف  دست به و برفت ما از پادشاهى و افتاد عوام دست به شاهان شوكت كه است دليل فال روى
  ».آر سخن دارى كه پيامى از اينك، نباشد مملكت مردم از كه رسد كسى به و نماند

 .نكرد ديگر آنرا نسق و وانگذاشت اى كلمه و بگفت را شيرويه پيام اسفاذجشنس

 كوچـك  گنـاه  نبايـد  خردمنـد  هـيچ  كه بگوى زندگانى كوتاه شيرويه به پيام اين پاسخ به گفت خسرو
 و اى پراكنـده  و اى گفته كه بزرگ گناهان اين به رسد چه، بپراكند و بگويد يقين و تحقيق از پيش را ديگرى

 بـر  بـدى  و گنـاه  از را خويشـتن  بايد گويد مالمت و كند توبيخ را گنهكارى كه آن و، اى داشته منسوب ما به
 و بگـويى  تـو  كـه  نبـود  روا اى گفته كه بوديم چنان ما اگر! دانش از برى زندگانى كوتاه اى، باشد داشته كنار

 مـا  عيبگـويى  و پـرداز  خـويش  عيوب به كنيم مى سخن ما گناهان از و ندانى خويش عيوب اگر، كنى مالمت
 مـا  به گناهانى تا كنى مى كه كوشش اين اگر. كند شهره راى سستى و نادانى به ترا ناروا گفتار كه كن كوتاه

 تو همكيش داوران همه كه بدان، هست حجتى كار اين بر ترا و است حق به شود كشتن موجب كه كنى بار
 رسد چه دارند كنار بر خود كارهاى در نيكان مجالست و آميزش از و شمارند دور پدر از را  كشتنى مرد خلف

 .رسد شاهى به اينكه به

 همـه  و تو با و كيشان هم مردم و خدا با ما كار و ايم آورده صالح به را خويشتن ما كه سپاس را خدا اما
 .نباشد مالمت و حجت ما بر را كس و ايم نكرده قصورى كه بوده چنان پسرانمان

 يـاد  مـن  بـر  كـه  گناهـانى  از هـم  باز، است نقص بى گفتم كه دليل اين و آوردم كه حجت اين گرچه
 اى گفتـه  هرمـز  مـا  پدر درباره آنچه: بدانى خويش بد كار و خردى بى و جهالت تا آرم سخن شرح به اى كرده
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 را مـا  كينه و داشت متهم را ما تا برانگيختند ما ضد بر را هرمز گران فتنه و بدكاران كه است چنين ما پاسخ
 سـوى  و گزيـديم  دورى او در از و شـديم  بيمنـاك  او از بدانستيم خويش با وى دلى بد چون و گرفت دل به

 به آذربيجان از يافتيم خبر وى كار از چون و، شد آشفته ملك كار و گرفت باال وى تطاول و شديم آذربيجان
 هجوم ما به، كشتن خور در عاصيان از فراوان سپاه با بود رفته در به اطاعت از كه منافق بهرام و شديم او در

 پيكـار  وى بـا  و بيامديم آنجا از لوازم و سپاه با و شديم روم ديار به كه كرد وادار مملكت ترك به را ما و آورد
 مـا  پادشاهى كار و شد آرام ملك چون و. دانند همگان تركان ديار به را وى هالك كار و بگريخت كه كرديم
 آن دارى مملكـت  و ديباچه بهترين گفتيم خود با برداشتيم رعيت از آفات و بليات خدا يارى به و شد استوار
 چون و بكشتيم اند بوده انباز وى كشتن در كه را كسان همه و بخواهيم او خون و بگيريم پدر انتقام كه باشد
 خون در كه را كسانى همه رو اين از، پردازيم ديگر امور تدبير به كرديم حاصل مقصود و برديم سر به كار اين
 .بكشتيم بودند كوشيده وى كشتن در و بودند انباز وى

 نگهبانان ولى داشتند سالم تن بود خواسته خدا آنكه جز ما پسران همه كه بود چنين ما پسران كار اما
 امـا ، افكنيد خسارت و بليه به را رعيت داشتيم بيم كه كنيد تجاوز خويش حد از نگذارند تا گماشتيم شما بر
 .دانى كه كرديم خرج مال چندان شما حوائج  همه و مركوب و كارخانه در

 تـرا  نگفتـيم  اما برخيزى ما ضد بر كه بودند كرده حكم ات زايچه از منجمان كه بود چنان تو حكايت و
. داشـتيم  اعتمـاد  قضيه اين به و سپرديم خويش همسر شيرين به و زديم مهر ترا زايچه حكايت بلكه بكشند
 مختلـف  كارهـاى  از و فرستادگان با بود نوشته نامه ما پادشاهى ششم و سى سال به نيز هند پادشاه فرميشا
 يـك  تو هديه و بود فرستاده جدا نامه يك هر به و بود داده ها هديه را فرزندانمان شما و ما و بود كرده سخن

 را آن مضـمون  بـود  نوشته هندى به تو نامه زير و زربفت اى ديباچه و سپيد باز يك و شمشير يك و بود فيل
 .دار نهان

 دبيـر  يـك  و نگهداشـتيم  نوشـت  زيـر  آن سبب به ترا نامه و بدهند را همه نامه و هديه تا بفرموديم و
 كـه  خـاطر  آسوده و باش خوشدل«: بود چنين كه بخواند و گرفت بر نامه از مهر تا بگفتيم و بياورديم هندى

 يقـين  و» .بگيـرى  او پادشـاهى  و شوى تاجدار خسرو پادشاهى هشتم و سى سال به ديباذر روز و آذر ماه به
 بـه  و نكاسـتيم  تـو  عطـاى  و كمك و روزى از چيزى اما، باشد ما هالك مايه گرفتن پادشاهى اين كه كرديم

 هم او و سپرديم خود همسر شيرين به و زديم مهر خويش انگشتر به را فرميشا نامه و نداديم فرمان كشتنت
 و بگيـرى  او از را فرميشـا  نامـه  و خـويش  زايچـه  قضيه خواهى اگر و درست پيكر و عقل با است زنده اكنون

 .خورى اسف و برى پشيمانى و بخوانى

 تـدبير  بشتاسب پادشاهى تا كيومرث روزگار از گذشته شاهان كه است چنين ما جواب زندانيان درباره
 اگـر ، بود پرهيزكارى و معدلت با امور تدبير ما دوران به تا بشتاسب روزگار از و كردند مى عدالت به پادشاهى

 كند شاهان خالف و نافرمانى آنكه حال از اند آيين اين ستونهاى كه دين رجال از، ندارى ادب و دانش و خرد
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 بخشـش  و رحـم  خـور  در كسـان  چنـين  كه بگويند تا بپرس شود كشتن مستوجب و بشكند ايشان پيمان و
 پا و دست و كشيدن ميل و كشتن سزاوار  درست داورى به كه را آنها جز خويش زندانهاى به ما ولى، نباشند

 مـردم  كه گفتند مى ما وزيران ديگر و زندان موكالن كه ميشد بسيار و نفرموديم زندانى، بودند بريدن اعضا و
 و بوديم دلبسته نفوس حفظ به كه ما و كنند شاه كشتن قصد و آرند حيله مبادا كشت بايد زودتر را كشتنى

 كـار  در و داشتيم مى زندانشان در و گذاشتيم مى خدا به را كارشان، نداشتيم شتاب و بوديم بيزار خونريزى از
 سنت از و داريم بازشان گل بوييدن و شراب نوشيدن و گوشت خوردن از كه كرديم مى بس همين عقوبتشان

 كـه  چيزهـا  ديگـر  و آشـاميدنى  و خـوردنى  و نكـرديم  تجاوز تنعم و لذتجويى از زندانيان منع مورد در سلف
 .كنند منع تولد از و بدارند زنانشان از را آنها كه نگفتيم و داديم مناسب اندازه به بود بايسته

 اگـر  كنـى  ويـران  را زنـدانها  و آرى در زنـدان  از را كشتنى تبهكار منافقان اين خواهى مى كه ام شنيده
 كـه  اى رفتـه  دسـتورها  و سـنتها  خالف و اى آورده خلل دين در و اى كرده خويش بد و خدا گناه كنى چنين
 .نداند بخشش و رحم خور در را كشتنى مردم

 كـه  نشوند ايشان فرمانبردار شاهان عاصيان و، نباشند ملوك دوستدار هرگز ملوك دشمنان كه بدان و
 كـردن  رهـا  از اگر، ملك خسارت و باشد عدالت زيان كه مداريد مؤخر را مجرمان عقوبت: اند گفته خردمندان

 را ديـن  اهـل  و ببينـى  آن عواقـب  ملـك  امـور  تدبير در، شوى خوشدل كشتنى نافرمان منافق تبهكاران اين
 .رسانى بليه و زنى خسارت

 قهر به دشمن ديار از نه اندوختيم خويش مملكت از خشونت و ستم به جامه و كاال و مال گفتى اينكه
 اسـت  نگفـتن  پاسـخ  آيد گفته نادانى سر از كه سخنى پاسخ بهترين كه است چنين ما پاسخ، پيكار و غلبه و

 ما عدر و داريم قوى حجت ايم كرده آنچه در ما، است پذيرفتن همانند به ندادن پاسخ كه نمانيم خاموش ولى
 :است چنين ما پاسخ و است واضح

 ديـار  پادشـاهى  خاصـه  مانـد  اسـتوار  سـپاه  و مـال  به خداى از پس پادشاهان ملك كه نادان اى بدان
 و انـد  آمـاده  دارد دسـت  به شاه آنچه بلعيدن براى و، اند گرفته ميان در آنرا سوى هر از دشمنان كه پارسيان

 مال به جز بسيار لوازم و فراوان سپاه و نباشد ميسر بسيار لوازم و سالح و فراوان سپاه با جز دشمن رد و دفع
 كـردن  فـراهم  و نيايـد  دست به خراج گرفتن كار در تالش و كوشش به جز فراوان مال و نشود فراهم فراوان

 فـراهم  بـه  مـا  چـون  نيز آنها كه بوديم خويش گذشتگان و نياكان پيرو كار اين در و نكرديم بدعت ما را مال
 آدمكشان گروهى با منافق بهرام و، گيرند كمك آن از سپاه تقويت كار در تا پرداختند مال اندوختن و كردن

 بـود  چه هر و بردند هجوم بود ما خزاين در كه جواهر و مال آن بر بودند كشتن خوش در كه خويش همانند
 و نمانـد  جـا  به نداشتند كردنش تيز و بردن قدرت كه سالحها آن جز ما المال بيت در و ببردند و بپراكندند

 و برداشـتيم  آنها از بليات آمد اطاعت به رعيت و گرفت استوارى كارمان و گرفتيم باز خويش پادشاهى چون
 و دليـر  عامالن و مرزبانان به را مرزها و گماشتيم جا همه بر فاذوسبانان و فرستاديم بالد اطراف به اسپهبدان
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 از و برداشـتند  ميـان  از را مـا  مخالف دشمنان و ملوك كه داديم نيرو فراوان سپاه به را آنان و سپرديم كاربر
 و تـرس  با جز خويش ديار حريم در كه گرفتند اسير و بكشتند دشمنان از چندان ما پادشاهى سيزدهم سال
 هم و كنند ما ناخوشايند كارى يا برند حمله ما ديار به آنكه به رسد چه برداشت نتوانستند سر ما امان يا بيم
 اسب و ديبا و استبرق و حرير و پرند و مس و جواهر اقسام و نقره و طال از دشمن ديار غنائم از سالها اين در
 سـيزدهم  سـال  بـه  چـون  و، داننـد  همگـان  آنـرا  بسـيارى  كـه  رسـيد  مـا  خزاين به چندان اسير و اسلحه و

 چنانكـه  مـا  هـاى  گنجينـه  در زننـد  سـكه  نقـره  آن بـا  و كننـد  آمـاده  تازه نقشهاى تا بفرموديم پادشاهيمان
 بـود  نقـره  كيسه هزار دويست بوديم فرموده نهادن سو يك به سپاه روزى براى آنچه جز به گفتند شمارگران

 و ايـم  رانده رعيت از و واليت از را دشمن و شده استوار مرزها كه بديديم چون و بود مثقال هزار هزار صد كه
 و ايـم  كـرده  آرام را مملكت ناحيه چهار و ايم داده امنيتشان و ايم بسته بود باز اموالشان  بلع براى كه را دهانها
 و جواهر و نقره و طال آن و بگيرند را سالها خراج باقيمانده تا بفرموديم اند آسوده دشمن غارت و بليه از مردم
 ام سـى  سـال  آخـر  در چنانكـه  نهنـد  خـويش  جاى به را همه و آرند پس رفته غارت به ما خزاين از كه مس

 سـپاه  روزى بـراى  آنچـه  جز ما خزاين در و زنند سكه نقره و كنند مهيا تازه نقشهاى تا بگفتيم پادشاهيمان
 و مثقـال  هـزار  هـزار  كـه  بـود  نقـره  كيسه هزار صد چهار بود آمده شمار به پيش از آنچه و بوديم كرده جدا

، بـود  افتاده ما دست به روم شاهان اموال از خداى كرم به كه بود آن بجز همه اين و بود مثقال هزار ششصد
 و سـى  سـال  بـه  تـا  پادشـاهيمان  ام سى سال از و داديم نام بادها غنيمت آنرا و بود آورده باد كه كشتيها در

 مرزهـا  اسـتحكام  و صـناعت  و رعيت امنيت و واليت آبادى و فراوانتر ما اموال باشد سال همين كه هشتمين
 .شد مى بيشتر پيوسته

 و بپراكنى را مال همه اين، كشتنى ياغى اشرار خواست به كه دارى آن سر نامردى روى از كه ام شنيده
 تـا  آمـده  فـراهم  سـخت  كوشـش  و تالش و جانها خطر با مال و گنج اين كه گوييم مى تو به ما و كنى نابود

 بـه  خـدا  يارى از پس، روزگاران به دشمنان كردن دور كه كنيم دفع آن كمك به را مملكت اطراف دشمنان
 اين پس. نكند ثمر نباشد فراوان و بسيار اگر مال و نگيرد نيرو مال به جز سپاه و بود تواند بيشتر سپاه و مال

 دشـمن  دفـع  سبب و قوت مايه و پادشاهى گاه تكيه كه مگشاى بدان جسارت دست و مكن پراكنده را اموال
 .است

 و، نكرد كم آن از چيزى و بگفت وى با را خسرو سخنان و رفت شيرويه سوى اسفاذجشنس آن از پس
 و بنـدگان  تـا  بكشـند  را خسـرو  بگـوى  يا نبايد شاه دو را ما كه گفتند شيرويه به و آمدند باز پارسى بزرگان

 .شويم خسرو فرمانبردار و كنيم خلع را تو يا و باشيم تو فرمانبران

 نامزد بود كرده آزارشان خسرو كه كسانى و بكشند را خسرو تا بگفت و كرد اثر شيرويه در سخن اين و
 تـا . كشـت  نتوانسـت  را او هـيچكس  و شـنيد  مـى  ناسزا او از شد مى خسرو پيش كس هر و شدند وى كشتن
 .بيامد وى كشتن براى مردانشاه پسر هرمز مهر نام به جوانى



268  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 دو خسـرو  و بود وى نيكخواه و مطيع و بود نيمروز واليت بر خسرو فاذوسبان مردانشاه كه بود چنان و
 نيمروز جانب از وى مرگ كه گفتند بدو و پرسيد منجمان از را خويش كار سرانجام شدن خلع از پيش سال
 و قـوت  او چـون  كـس  ناحيـه  آن در و بـود  بزرگ مردى كه بترسيد او از و شد گمان بد مردانشاه به و باشد

 شـرمش  و نيافـت  امـا  بكشد را او تا جست مى بهانه بيامد چون و بيايد كه نوشت نامه وى به و نداشت قدرت
 دست تا بگويد و نگهدارد را او كه شد آن سر بر و بود دانسته را وى خدمتگرى و نيكخواهى و اطاعت كه آمد

 .ببريد را وى راست دست و جست بهانه و كند بذل بدو فراوان مال، عوض در و ببرند را وى راست

 دسـت  بـود  داده فرمـان  كه روز آن خسرو و بود شاهى ميدان در سر و پا و دست قطع كه بود چنان و
 راسـت  دست چون و. كنند مى سخن چگونه نظارگان و گويد مى چه او بدان تا فرستاد كس ببرند را مردانشاه
 همـى  نـاالن  و ريزان اشك و گرفت خويش كنار به و ببوسيد و گرفتند چپ دست به آنرا ببريدند را مردانشاه

  ».عزيزم دريغا، كنم بازى دريغا، زنم ضربت دريغا، نويسم خطا دريغا، افكنم تير دريغا، ام بخشنده دريغا«: گفت
 يكـى  و شد پشيمان و آورد رقت بگفت خسرو با بود شنيده و بود ديده آنچه و آمد باز فرستاده چون و

 و پـذيرد  مى باشد ميسر و بخواهد چه هر كه داد پيغام و كرد پشيمانى ابراز و فرستاد وى نزد به را بزرگان از
 .دهد مى بدو

 بـه  و سپاسگزارم و شناسم مى نيك ترا كرم پادشاه اى«: گفت و كرد دعا را خسرو جواب به مردانشاه و
 يـاد  قسـم  خـواهم  مى چيزى تو از اكنون بود قضا حكم كردى من با دلخواه نابه كه كار اين كه دانم مى يقين

  .بگويم خواهم مى آنچه تا بگويد من با متنسك مردم از يكى ترا سوگند و نكنى دريغ كه كن
 و بخواهد مردانشاه چه هر كه خورد سخت قسمهاى او و بگفت وى با پيام اين و برفت خسرو فرستاده

 .برد وى براى گران زمزمه ساالر را پيام اين و بپذيرد نباشد شاهى وهن مايه

 و. نمانـد  وى بـر  بريـدگى  دسـت  ننگ تا بزنند را گردنش تا دهد فرمان خسرو كه خواست مردانشاه و
 .بشكند قسم نخواست كه بزدند را گردنش تا بگفت دلخواه به نا خسرو

 پاسخ به او و پرسيد وى مرتبت و پدر نام و وى نام از شد خسرو نزد به مردانشاه پسر هرمز مهر چون و
 .است نيمروز فاذوسبان مردانشاه پسر هرمز مهر كه گفت

 را وى كارآمـدى  و خـواهى  نيـك  و فرمـانبردارى  مـا  و كارآمدى و شريف مردى پسر تو«: گفت خسرو
  ».بند كار اند گفته را آنچه و بيا نداديم شايسته پاداش

 .نبود كارگر كه زد وى گردن به ضربت چند زين تبر با هرمز مهر

 و، نبـود  كارگر او بر شمشير آويخت مى كه هر كه يافت خويش بازوى در حرزى و كرد جستجو خسرو
 .شد هالك كه زد بدو ضربتى هرمز مهر و بگشود بازو از را حرز

 و ببرنـد  كردن دفن براى را وى پيكر تا بگفت و بگريست و دريد گريبان رسيد شيرويه به خبر چون و
 .بكشند را خسرو قاتل تا بفرمود و كردند قيام آن تشييع به كسان عامه و بزرگان
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 .شد كشته ماه روز آذر ماه به و بود سال هشت و سى خسرو پادشاهى مدت

 مشورت به را كار اين و بكشت بودند جوانمرد و دلير و آموخته ادب كه را خويش برادر هفده شيرويه و
 و نديـد  خوشى دنيا از و شد دچار بيماريها به و كرد خراج عامل مرزين پسر شمطا ترغيب و خود وزير فيروز
 .بود شاهى قصر در وى مرگ

 نـزد  بـه  آزرميدخت و توران خواهرانش بكشت را برادران چون و بود شوم ساسان خاندان براى شيرويه
 برادرانـت  همـه  و پـدر  كشـتن  بـه  تـرا  سـرانجام  بى پادشاهى حرص كه گفتند و كردند درشتى و شدند وى

 .كردى بزرگ گناه و كشانيد

 .برد سر به رنج و غم در عمر باقى و بيفكند سر از تاج و بگريست سخت بشنيد سخنان اين چون و

 و آمد طاعون وى روزگار به و بكشت آورد دست به كه را خويش خاندان از كس هر به شيرويه: گويند
 .شدند هالك اندكى بجز پارسيان

 .بود ماه هشت شيرويه پادشاهى مدت

 رسيد پادشاهى به اردشير آن از پس

 سـاله  هفـت  قولى به و بود خردسال طفلى و بود انوشيروان پسر هرمز پسر پرويز پسر شيرويه پسر وى
 نام به مردى و بود نمانده مردى شاهى خاندان از كه روز آن از برداشتند شاهى به را او پارسى بزرگان كه بود

 كـه  كـرد  خـوب  چنـان  ملـك  امـور  تـدبير  و شـد  وى سرپرست داشت خوانساالرى مرتب كه جشنس مهاذر
 به بود ناميده نيكروزان را آنها و بود پيوسته بدو خسرو كه سپاهى با شهربراز و نبود نمايان اردشير خردسالى

 كار در پارسى بزرگان چون و كردند مى مشورت وى با پيوسته امور مهمات در شيرويه و خسرو و بود روم مرز
 و برداشـت  طغيـان  بـه  سـر  و كـرد  جويى عتاب و آورد دست به بهانه نكردند مشورت وى با اردشير پادشاهى

 را اردشـير  و رسـد  پادشاهى اوج به بندگى مقام از خواست مى و كرد پادشاهى طمع و زد خونريزى به دست
 پادشـاهى  كـار  در  مشـورت  بـه  را كسان خواست مى و شد برون خويش حد از و بود خردسال كه كرد تحقير
 .بيامد خويش سپاه با و بخواند

 زنانشان با را شاهى خاندان باقيماندگان و كرد استوار را طيسبون شهر درهاى و حصار جشنس مهاذر و
 سـپاه  از كـس  ششـهزار  بـا  شـهربراز  و بـرد  طيسـبون  شهر به بود اردشير خزانه در كه مركوب و مال همه و

 و انـداخت  جنـگ  و كـرد  محاصـره  را شـهر  و زد اردو طيسـبون  كنـار  و بيامد بودند روم مرز به كه پارسيان
 سـاالر  خسـروا  نيـو  و درآمد حيله راه از گشود نتوانست را شهر چون و. نساخت كارى و كرد نصب منجنيقها
 و بگشـودند  او بـر  را شـهر  در تا بفريفت را نيمروز اسپهبد آذرجشنس پسر جشنس نامدار و اردشير نگهبانان

 پسـر  اردشـير  تـا  بگفت و كرد رسوا را زنانشان و ببرد اموالشان و بكشت و بگرفت را سران از گروهى و درآمد
 شـاه  خسـرو  ايـوان  در و بود روزابان شب به بهمن ماه به وى پادشاهى دوم سال به اين و. بكشتند را شيرويه

 .قباد
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 .بود ماه شش و سال يك شيرويه پسر اردشير پادشاهى مدت

 رسيد پادشاهى به شهربراز آن از پس

 شاهى تخت به چون و خواند شاه را خويشتن و نبود شاهى خاندان از و بود اسفندار ماه فرخان وى نام
 روى پـيش  و بخواسـت  طشـتى  و شـدن  نتوانست آبريزگاه به كه بود سخت چنان و بگشود شكمش نشست

 .كرد براز آن در و نهاد تخت

 انـدازى  دسـت  و اردشـير  قتـل  از وى برادر دو و ماخرشيذان پسر فسفروخ نام به اصطخر مردم از يكى
 و بكشند را او كه كردند پيمان و خوردند سوگند و نپسنديد را كار اين و آمدند خشم به پادشاهى به شهربراز

 و زره با شوند صف به نگهبانان شاه نشستن بر وقت به كه بود چنان رسم و بودند شاه نگهبانان از تن سه هر
  آن بـر  سـر  و گزارند زين قرپوس به سپر رسيد آنها مقابل شاه چون و، دست به نيزه و شمشير و سپر و خود
 و بودنـد  هـم  نزديك برادرانش و فسفروخ و نشست بر شاهى از پس روز چند شهربراز و. سجود همانند نهند
 روز و مـاه  اسـفندارمذ  بـه  ايـن  و بزدنـد  نيـز  بـرادرانش  و بزد ضربتى رسيد فسفروخ مقابل از براز شهر چون

 از يكـى . كشيدند سو هر به و بستند او پاى به ريسمانى و بيفتاد اسب از و شد هالك شهربراز و بود ديبيدين
 بسيارى و بود چابكسواران آموز ادب كه ماهياى نام به مردى و شهرداران پسر فروخ زاذان نام به قوم بزرگان

 اردشـير  پسـر  شـيرويه  قـاتالن  كشـتن  كـار  در هم بودند همدست وى كشتن در خاندانها سران و بزرگان از
 .برداشتند پادشاهى به را خسرو دختر پوران و كشتند نيز را بزرگان از چند تنى و كردند دستيارى

 .بود روز چهل شهربراز پادشاهى همه

 رسيد پادشاهى به پوران آن از پس

 .بود انوشيروان كسرى پسر هرمز پسر پرويز خسرو دختر وى

 شهربراز مقام و» .دهم مى فرمان عدالت به و دارم خير نيت«: گفت رسيد پادشاهى به كه روزى: گويند
 پلها و زنند نو سكه تا بگفت و كرد عدالت و داشت نكو روش رعيت با و سپرد بدو وزارت و داد فسفروخ به را
 از و نهاد ميان در ناس عامه با را خويش نيكخواهى و نوشت ها نامه و بخشيد را خراج باقيمانده و كنند آباد را

 كارهـا  و بيـارد  رفـاه  چنـدان  وى روزگـار  به خداوند دارد اميد گفت و آورد سخن خود خاندان كشتگان حال
 و شـجاعت  و صولت به نشانى فتنه و پيروزمندى و كشى لشكر و كشورگيرى كه بدانند تا باشد استوار چنان
 .كنند نيكخواهى و آرند اطاعت تا بفرمود و است خداى از همه اين بلكه نيست مردان تدبير

 مـدت . فرسـتاد  پـس   ايشـوعهب  نـام  بـه  جـاثليقى  همـراه  آنرا و داد روم شاه به را صليب چوب پوران
 .بود ماه چهار و سال يك وى پادشاهى

 رسيد پادشاهى به چشنسده آن از پس

 .بود ماه يك از كمتر پادشاهيش مدت و بود پرويز دور عمان پسر از وى
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 شد پادشاه آزرميدخت آن از پس

 .بود انوشيروان كسرى پسر هرمز پسر پرويز خسرو دختر وى

 خسـرو  كـه  همانسـت  ما روش: گفت رسيد پادشاهى به چون و بود پارسى زنان زيباترين از وى گويند
 .بريزيم خونش رود ما خالف به كه هر و داشت ما نيرومند پدر

 كـه  خواسـت  و فرسـتاد  كـس  و بـود  خراسان اسپهبد هرمز فرخ پارسيان بزرگان هنگام آن در: گويند
 انجـام  بـراى  كـار  اين كه دانم مى و شود كسى زن ملكه نباشد روا كه داد پيغام او و شود وى زن آزرميدخت

 .آى من پيش شب فالن اى خواسته خويش رغبت و حاجت

 نگهبانـان  سـاالر  بـه  آزرميـدخت  و شـد  وى نـزد  به و نشست بر موعود شب به و كرد چنان هرمز فرخ
 و بكشـت  را او و بسـت  كـار  را ملكـه  فرمان نگهبانان ساالر و بكشد را وى ديدار شب به كه بود گفته خويش
 بفرمود ملكه و ديدند كشته را هرمز فرخ صبحگاهان و افكنند پايتخت ميدان در و بكشند را وى پاى تا بگفت

 .بود كرده بزرگ خطايى كه بدانستند و كنند نهان را او پيكر تا

 خراسـان  بـه  فرسـتاد  عربـان  جنـگ  بـه  را او يزدگـرد  بعد روزگار به كه همان هرمز فرخ پسر رستم و
 ميل را آزرميدخت چشمان و آمد مداين به بزرگ سپاهى با يافت خبر وى كشتن از چون و بود پدر جانشين

 .بود ماه شش آزرميدخت پادشاهى مدت. داد زهر را او قولى به و بكشت را او و كشيد

 داشـت  مقـر  اهـواز  بـه  و بـود  اردشـير  اعقـاب  از كه را جشنس مهر پسر خسرو قوم بزرگان آن از پس
 .شد كشته بعد روز چند و نشست تخت به و نهاد تاج كه برداشتند شاهى به و بياوردند

 دژ در را او و بـود  پرويـز  فرزنـدان  از وى. رسيد پادشاهى به خرزادخسرو آزرميدخت از پس قولى به و
 بـه  و برفتند وى اطاعت از آنگاه ببود چند روزى آمد مداين به چون و بودند يافته نصيبين نزديك به سنكان
 .برخاستند او خالف

 وى قتل از پس گويند رسيد پادشاهى به جشنس مهر پسر خسرو آزرميدخت از پس اند گفته كه آنها و
 زنان راه از كه كسى يا بردارند پادشاهى به را او كه بودند شاهى خاندان از كسى جستجوى به پارسى بزرگان

 را او و جشـنس  مهـران  پسـر  داشـت  نـام  فيـروز  و بود مقيم ميسان به كه را يكى و برد خاندان اين به نسب
 .برداشتند پادشاهى به دلخواه به و بياوردند گفتند نيز جشنسده

 تـاج  چـون  و داشت بزرگ سرى وى، بود انوشيروان كسرى پسر يزداندار دختر بخت صهبار فيروز مادر
 بكشتند را او روز چند از پس و گرفتند بد فال به را سخن اين بزرگان و »است تنگ چه تاج اين«: گفت نهاد

  .شد كشته گفت سخن اين كه هماندم قولى به و
 خسرو پسر خسروا فرخزاد و بيامد زاذى نام به پارسى بزرگان از يكى، فيروز قتل پس از اينان گفته به 

 اسـيران  كـار  بـه  سـنگ  دژ نـام  بـه  محلى در نصيبين نزديك به مغرب ناحيه به زاذى، آورد طيسفون به، را
 .بود برده پناه بدو خسروا فرخزاد كشت مى را خويش برادران شيرويه كه هنگامى و رسيد مى
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 قـولى  به و رفتند بدر فرمان از و برخاستند او خالف به كسان آنگاه. كرد پادشاهى كوتاه مدتى فرخزاد
 .بكشتند را او

 .بود ماه شش وى پادشاهى مدت

 پنـاه  بـدانجا  شـيرويه  كشـى  برادر هنگام كه را خسرو شهريار پسر يزدگرد اصطخر كه اند گفته بعضيها
 آتشكده به را يزدگرد، اند رفته خسروا فرخزاد خالف به مداين مردم كه شدند خبردار چون و بيافتند بود برده

 فرخـزاد  و آوردنـد  مـداين  به را وى آنگاه. بود نوجوان او و برداشتند پادشاهى به و نهادند تاج و بردند اردشير
 آمـد  راسـت  يزدگـرد  بر پادشاهى كار و كشتند حيله به بود كرده پادشاهى سال يك كه پس آن از را خسروا

 نوجوان يزدگرد كه بود پارسى بزرگان با ملك تدبير و بود خيالى و خوابى پدرانش قياس به وى پادشاهى ولى
 .بود زاذى وى وزيران همه از داناتر و هوشيارتر و بود

 و كردنـد  انـدازى  دسـت  و برداشـتند  سـر  طرف هر از دشمنان و گرفت سستى پارسيان مملكت كار و
 هجـوم  وى قلمـرو  به عربان، سال چهار پس از قولى به و يزدگرد پادشاهى از سال دو پس از و آوردند ويرانى
 و يزدگـرد  اخبار باقيمانده اهللا شاء ان و بود سال هشت و بيست شد كشته وقتى تا او زندگانى مدت و آوردند

 .بگوييم مسلمانان فتوح از سخن ضمن را وى فرزندان

 و سال هزار چهار سلم و عليه اهللا صلى پيمبر هجرت وقت به تا زمين به آدم هبوط از يهودان گفته به
 .هست تورات به اين آنها پندار به و بود ماه چند و سال دو و چهل و سال ششصد

 در كـه  پندارند و بود ماه چند و سال دو و نود و سال نهصد و سال هزار پنج مدت اين نصارى گفته به
 .است آمده چنين يونانى تورات

 نوزده و ماه ده و سال دو و هشتاد و سال صد و سال هزار چهار مدت اين پارسى مجوسان گفته به ولى
 آن بر بود روز پانزده و ماه دو و سال سى كه يزدگرد شدن كشته وقت به تا را هجرت از پس مدت و بود روز

 آدميان همه كه دانند البشر ابو آدم را كيومرث و است كيومرث روزگار از تاريخ آغاز و حساب اين و اند افزوده
 .ام آورده كتاب اين در چنانكه دارند او از نسب

 يـاد  را ديگـر  بعضى گفتار اكنون و اند گفته چه باب اين در اسالم. مطلعان از بعضى كه ام گفته پيش از
 قـرن  و بـود  قرن ده ابراهيم تا نوح از و است سال يكصد قرن و بود قرن ده نوح تا آدم از گويند كه كنيم مى

 .است سال يكصد قرن و بود قرن ده عمران پسر موسى تا ابراهيم از و است سال يكصد

  سخن اين گوينده ذكر

 .بودند حق شريعت بر همگان و بود قرن ده نوح تا آدم از كه اند كرده روايت عباس ابن از

 از و است سال يكصد قرن و بود قرن ده نوح تا آدم از كه اند كرده روايت اسلمى واقد بن عمرو از هم و
 يكصد قرن و بود قرن ده عمران پسر موسى تا ابراهيم از و است سال يكصد قرن و بود قرن ده ابراهيم تا نوح
 .است سال
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  .بود سال ششصد السالم عليهما عيسى تا محمد از كه اند كرده روايت نيز سلمان از
 .بود سال ششصد عيسى تا موسى از كه اند كرده روايت عوف از

 ميـان  و بود سال هفتصد و سال هزار يك مريم پسر عيسى تا موسى از كه اند كرده روايت عباس ابن از
 فرستاده ديگر اقوام به كه پيمبرانى بجز شد مبعوث اسرائيل بنى از پيمبر هزار يك و بود پيمبران فترت آنها
 كه شد مبعوث پيمبر سه آن آغاز در كه بود سال نه و شصت و سال پانصد ما پيمبر تا عيسى ميالد از و. شد

 فرسـتاديم   سويشان تن دو وقتى يعنى 14: 36 بثالث فعززنا فكذبوهما اثنين اليهم ارسلنا اذ«: فرمايد خداوند
 .»داديم نيرويشان سومى به و كردند تكذيبشان و

 پيمبـر  هـيچ  خـدا  كـه  پيمبـران  فتـرت  و بود حواريان از وى و بود شمعون آمد تن دو تأييد به آنكه و
 مـدت  و بـود  سـاله  دو و سى كرد عروج عيسى كه هنگامى و بود سال چهار و سى و سال صد چهار نفرستاد
 .است زنده اكنون هم و برد باال را او پيكر خدا و بود ماه سى وى پيمبرى

 .است رفته سال ششصد و سال پنجهزار دنيا عمر از كه اند كرده روايت وهب از

 يكصـد  او و رسـيد  خـواهى  قرن يك به گفت من به سلم و عليه اهللا صلى پيمبر گويد بسر بن اهللا عبد
  .بزيست سال

 از واقـدى . هسـت  بسـيار  اخـتالف  مـورد  اين در و اند آورده اسالم دانشوران از كه است روايتهائى اين 
 بـود  سـال  ششصـد  و سـال  هزار چهار ما پيمبر ميالد تا دنيا عمر همه كه كرده روايت حديث اهل از گروهى

 سال پانصد و سال پنجهزار خداى پيمبر ميالد تا جهان عمر كه اند كرده روايت كلبى محمد بن هشام از ولى
 پنجهـزار  پيمبـر  روزگار به تا و است سال ششهزار جهان عمر همه كه اند كرده روايت منبه بن وهب از و بود

 به جهان عمر باقيمانده و بود هجرت از چهاردهم و صد سال به منبه بن وهب وفات. بود سال ششصد و سال
 ابـن  از كـه  روايتى با وهب گفتار اين و است سال پانزده و سال دويست آنيم در ما كه وقت اين در وى گفته

 .دارد مطابقت اند آورده عباس

 از كـه  بـود  سال سيزده و يكصد و سال ششهزار ما پيمبر مبعث تا آدم هبوط وقت از اند گفته ها بعضى
 خليـل  ابـراهيم  تولد تا طوفان از و بود سال پنج و شصت و سال دويست و سال هزار دو طوفان تا آدم هبوط

 بـرد  بـرون  مصر از را اسرائيل بنى موسى وقتى تا ابراهيم تولد از و بود سال نه و شصت و سال هزار الرحمان
 چهـارم   سـال  بـه  كه المقدس بيت بناى تا اسرائيل بنى خروج وقت از و بود سال پنج و شصت و سال پانصد

 پادشـاهى  تـا  المقـدس  بيـت  بنـاى  از. بـود  سال شش و سى و سال ششصد بود داود پسر سليمان پادشاهى
 و شصت و سال سيصد مريم پسر عيسى تولد تا اسكندر پادشاهى از و بود سال هفده و سال هفتصد اسكندر

 تـا  مبعـث  از و بود سال يازده و سال پانصد سلم و عليه اهللا صلى محمد مبعث تا عيسى تولد از و بود سال نه
 .بود سال سيزده مدينه به مكه از وى هجرت



274  http://bertrandrussell.mihanblog.com   ترجمه تاريخ طبري 

 

 ابراهيم تا نوح از و بود سال دويست و سال هزار نوح تا آدم از كه اند كرده روايت عباس ابن از ها بعضى
 از و بـود  سـال  پـنج  و هفتـاد  و سـال  پانصد موسى تا ابراهيم از بود سال سه و چهل و سال صد و سال هزار

 از و بـود  سـال  سـه  و پنجـاه  و سال هزار عيسى تا داود از و بود سال نه و هفتاد و سال يكصد داود تا موسى
 .بود سال ششصد محمد تا عيسى

 سال شش و پنجاه و سال دويست و سال هزار طوفان تا آدم از كه اند كرده روايت كتاب اهل بعضى از و
 در مصر به اسرائيل بنى وقتى تا ابراهيم وفات از و بود سال بيست و سال هزار ابراهيم وفات تا طوفان از و بود

 سال سى و سال صد چهار آنجا از موسى خروج تا مصر به اسرائيل بنى ورود از و بود سال پنج و هفتاد آمدند
 پادشـاهى  تا المقدس بيت بناى از و بود سال پنجاه و سال پانصد المقدس بيت بناى تا موسى خروج از و بود

 تـا  النصـر  بخـت  پادشـاهى  از و بـود  سـال  شش و چهل و سال صد چهار المقدس بيت ويرانى و النصر بخت
 ششـم  و دويسـت  سـال  به تا اسكندر پادشاهى از و بود سال سه و شصت و سال صد چهار اسكندر پادشاهى

  .بود سال پنج و چهل و دويست و سال هزار، هجرت
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