
 أ  

  
  ميراث 

  
  گزيده تاريخ ادبي و علمي خوزستان 

  
  )  هجريقرن اول تا ششم (

  
  

  
  

  لفته سواري
  

1388  

ب  

  بسم اهللا 
  

  الرحمن الرحيم
  
  
  

  
 



 ج  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  :تقديم      

  
 
 
 

  م،پدر و مادربه 
  . داشتندچگونه بودن را به من ارزانيكه آنان 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

د  

 فهرست مطالب
                            صفحه                                                                    :عنوان

  6.......... ....................................................................................................          پيشگفتار
                     7................................................................................. خوزستاني تاريخييجغرافيا: بخش اول           

   23.............................................................................خوزستان تاريخ ادبي و علمي: بخش دوم  
 24.......................................................)........... هجري132- 75(عبدالحميد كاتب  -1

 25...................................................ابوالفضل محمد بن احمد بن عبدالحميد كاتب -2

 28............................................) ........ هجري110 -31(محمد بن سيرين ميساني -3

 29.............................................................................) هجري42 (خريت بن راشد -4

 29.......................................................)............. هجري 61(يزيد بن مغفل جعفي  -5

 30..............................................).. هجري143 -106 (عبداهللا بن مقفع بن مبارك -6

  31..........................................)....... هجري196 -133( ابونواس حسن ابن هاني  -7

 36.................................................)................... هجري264 - 148(دعبل خزاعي  -8

 38................................................).... هجري154( ابوايوب سليمان مخلد موراني  -9

 39.......................)...................... هجري191( محمد بن قاسم بن سليمان ضرير  - 10

 40......................................................).. هجري246 -186(ابن سكيت الدورقي  - 11

 44.....................)............................. هجري213- 155( جبرئيل بن بخت يسوع  - 12

 46............................................)........................... هجري241- 172(ابن ماسويه  - 13

 50......................).............................................. هجري194(ابوزيد حنين عبادي  - 14

 55.............................................)............ هجري215-120(ابور سه گندي مدرس - 15

 61....................................................).......... هجري215(سهل بن هارون ميساني  - 16

 62...................................................................)  هجريقرن دوم( آل بخت يسوع  - 17

 66...............).................................................................. هجري201( دارالحكمه  - 18

 67)................................................................. هجري61( ابوبالل مرداس تميمي  - 19

 70......................................................................).. هجري160( ابو عبيده تميمي  - 20

 71..................)................................................. هجري 199( ابن طباطباء، ديباج  - 21

 72...................) .................................... هجري199( ابوالسرايا  منصور شيباني، - 22



 ه  

 72..................................................................) هجري270- 205(صاحب الزنج  - 23

 73................................................)............ هجري227(ميمون القداح األهوازي - 24

 79.........................................)................................. هجري260(حسين الداعي  - 25

 80........................)................................................... هجري260(حمدان قرمط  - 26

 83...)........................................................................ هجري260(عبدان الكاتب  - 27

 86.....).................................................................. هجري 235( ي ابو علي جباي - 28

 88......).................................................................. هجري251(عبيداهللا المهدي  - 29

 89........................)........................................... هجري283-203(سهل تستري  - 30

 91.........)............................................ هجري309 -244(حسين منصور حالج  - 31

 93...........).......................................................... هجري 45(ابوعيسي بن الوي  - 32

 94......................................................)....................... هجري210( ابن جمهور  - 33

 94...............)................................. هجري290- 180(  اهوازي حسين بن سعيد - 34

 107)......................................................... هجري254 - 125(  علي بن مهزيار  - 35

 111)....................................................... هجري 260-195 (ابراهيم بن مهزيار  - 36

 112.............).......................................... هجري 274( جعفر بن احمد مروزي  - 37

 112.................................... ) ... هجري382 -293 (حسن بن عبداهللا عسكري  - 38

 117................................................)........ هجري 395 - 325 (يابوهالل عسكر - 39

 118...................................).............................  هجري317(ابوالحسن بن صلت  - 40

 119......................................).............................. هجري 430- 354( هيثم  ابن  - 41

 123.....................................).................... هجري343(  علي بن عباس مجوسي  - 42

 125............................................................)............قرن چهارم ( رابعه بنت كعب - 43

 125..............................................)....................... هجري 360(احمد بن كرنيب  - 44

 126......................................)............... هجري 446 - 362( ابوعلي بن ابراهيم  - 45

 128.................................)............................... هجري 360( ابومحمد بن خالء  - 46

 128...........................................................). هجرين پنجمقر (ميمون بن البخت - 47

 129)..................................................................... هجري 439( ابوسعد تستري  - 48

 6

  پيشگفتار
  
علمي خوزستان   و تاريخ ادبي بخش دوم بهجغرافيايي تاريخي وبه نوشتار حاضر بخش اول         

 المشتاق في هةنزكتاب متن بر اساس جغرافيايي تاريخي خوزستان مطالب . پرداخته استقرن ششم 
 از متون كهن عربي جغرافيايي تاريخي قرن  ادريسي، كتابمي باشند ادريسيشريف  اختراق اآلفاق
 در هفت فصلوري و گردآرا خود  جهان عصراقاليم هفتگانه اطالعات جغرافيايي ادريسي . ششم است

 متن نوشته هاي  خواننده را قادر مي سازد كهنوشتار بخش اول اين .شرح داده استنزهة المشتاق مجزا 
خرداذبه، ه هاي جغرافيايي تاريخي ابن  با متن نوشتخوزستان راادريسي در باره شهرها و نواحي 

سي، ناصر خسرو، ابن بلخي در زير خري، ابن حوقل، مقدابن فضالن، اصط يعقوبي، ابن رسته، ابن فقيه،
   . را ارزيابي نمايد خوزستان در باب  المشتاقهةنزميزان سنديت و قوت مطالب  و كندمقايسه  نويس

كه در  ، تاريخ ادبي و علمي خوزستان از قرن اول تا قرن ششم هجري استگزيده بخش دوم محتوي 
عصر كه در پرداخت شده  صيتهايي شخادبي و علمي جايگاه سرگذشت بزرگان و آن مختصرا به

بويژه   به جهان اسالم ويخدمات ارزنده و موثر شش قرن شكوفايي و دوره طاليي مسلمانان در خالل
  .دانش بشري ارزاني داشته اندهمچنين تشيع و مذهب 

 
صورة االرض، الفهرست،  ، جغرافيايي تاريخي، المشتاقهةنزادريسي، شريف  :هاكليدواژه       

ابن ابن سيرين، كاتب، حميد عبدال مقدسي، نديم، ابن  ابن حوقل،ابن خرداذبه، يعقوبي،لتقاسيم، احسن ا
  .دارالحكمه ، ابن سكيت، بخت يسوع، هارون ميساني، خزاعينواس، دعبلمقفع، ابو
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  1 بخش اول

  
 اهواز .اردقرار دادان ب درياي عودجله در سمت شرقي كه  2اهواز بخشي از جلگه حاصلخيزي است 

 ها بازارها و مغازه درآنجا ،هستندبه آن منسوب  نواحي  كه سايرست زيبااي ناحيه منطقه وسيع و
 اموال و توانگرندشهرنشينان اهواز  .هست  انواع محصوالتارزاق فراوان و وساختمانهاي بهم پيوسته و

آنجا دشتي  است، خوزستانمركز  3اهواز. رونق دارند با ومرفهدرآمدزا و زندگي  پيشه كاالي فراوان و و
                                                 

  .استخراج گرديد)  هجري493(  كتاب نزهة المشتاق شريف ادريسيمطالب از بخش ششم اقليم سوم 1 . 
 حدود آن در شرق ).311مقدسي،(بنام سبع الكور شناخته مي شود و نيز خوانده مي شد اين اقليم در گذشته اهواز . 2
پس ازآن دورق و و تا مهروبان ادامه مي يابد،  رود طاب از ميان خوزستان و فارس  مي گذرد. اصفهان است رس وفا

در شمال آن صيمره و كرخه و   آن رستاق واسط و مساكن راسبي است و غرب حدود. مهروبان در كناردريا قرار دارند
   ).249 ،؛ ابن حوقل88اصطخري، (ان ادامه داردحدود خوزستان پيوسته به كوهي است كه تا اصفه. واقعند لور

ا دورق، نهر ج شهرهاي آنرا در بر مي گيرد،سوس، رامهرمز، سرّق  جندي سابور، ،خوزستان اهواز، عسكر مكرم، تستر
؛ 252ابن حوقل،  ؛89اصطخري،( هستندمناذرالصغري، جبي حومه بنيان، سوق سنبيل، مناذرالكبري،حومه زط،  تيري،

 ).331مقدسي ،

ماحوزا و كرخا و كوخه در زبان . » www.wikipedia.org« كلمه خوزستان بمعني سرزمين قلعه ها و دژهاست  
كلمه خوزستان بمعني كشور ). 353يعقوب اوجين منا، (بكار رفته اند) المدينه و الحصن(آرامي به يك  معني 

است و خوز را بصورت هوز و حوز نيز مي نوشتند و جمع هوز در زبان عربي اهواز است كه نام ) قلعه ها(خوزها
اين ايالت كه ازاستانهاي . ودر آغاز امر نام آن سوق األهواز بوده و األهواز مختصر آن است. كرسي ايالت خوزستان است
لسترنج، .(ان از زمان رضاشاه معمول شده استناميده مي شود و نام خوزست) در دوره صفويه(كشور ايران است عربستان 

يكي از چهار مدارس الهوتي نصاري در قرن ). 50رفائيل بابوسحاق؛ (بالد عيالم را اعراب بالد االهواز گويند ).251
اهواز و كرخ سلوخ از شهرهايي بودند كه در آنجا نصاري توسط شابور كافر قتل عام . چهارم ميالدي مدرسه اهواز بود

  ).145رفائيل بابوسحاق؛ (شدند
 قابل اهوازتمام رودها و نهرهاي ). 48ابن خرذاذبه، (اهواز سرزمين گسترده اي است و هفت كوره را در بر مي گيرد.  3

اهواز . قايق راني هستند و حمل و نقل ميان بيشتر شهرهاي اين بالد از طريق رودها و نهرهاي مزبور صورت مي گيرد
  ميان خشكي ازراه.  يا از راه نهر عضدي سفر مي كرداز راه خشكي كه از بصره به اهواز مركز راههاست و مسافري

بعد از  پس از آنجا وقرار دارد  بيان شهر ،روبروي ابلهدر نقطه از عسكر جعفر عبور مي گذرد، بعد زمينهاي باتالقي 
 ؛95اصطخري، (قرار دارد اهواز د از آنبعبعاء و رألااز آنجا سوق بعد   واقع است، حصن مهدي،بخهصزميني گذشت از 
چاه استفاده كنند آنجا از آب  جايي وجود ندارد كه درآب جاري فراوان هست و  آندر سراسر  ).322مقدسي،

.  ميان قصبه هاي عراق و اهواز مي باشدآنجا  جهت نام گرفت، چونواسط از آن ).253،ابن حوقل ؛90اصطخري،(
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، آنجا دشت دارد سالم  هوايوثروت فراوان و  نيكويي است، كه بسيار گسترده خاك و  ارتفاعكم
، جندي راهواز، عسكر مكرم، تستاز آن جمله .  و شهرهاي آباد زيادي دارد آب فراوانوسيعي است كه

 مناذر الكبري و ،نا، سوق سنبيليذج، بيان، جبي، بص سرق، ا، مسرقان،ز، سوس، رامهرمرسابو

                                                                                                                                               
 اهواز هر يك پنجاه فرسنگ است، از واسط تا بغداد و تا كوفه و تا بصره و بغداد  وه  بصروواسط فواصل ميان شهرهاي 

شهرهاي اهواز آنچه را  از ).106مقدسي،( وسط عراق نيست،پس شهر واسط. و تا حلوان و تا اهواز پنجاه فرسنگ است
وسنه،  دورق، حصن مهدي، باسيان،ربعاء، ري، مناذر الصغري، ، سوق األنهر تيري، مناذر الكب: شناخته ام) مقدسي(من

 اين كور در  اهواز كوره اي است كه كور ويران و قديمي مناذر الكبري و نهر تيري و بلد را در بر مي گيرد .هستندجبي 
   بناهاي  شگفت انگيز ديدم كه گفته مي،موقعي كه از نهر ر يان مي گذشتيم.  قيام زنج به رهبري مبرقع ويران شدند

هم مردم با كاوش زمين گنج ها و  اهواز از بصره مهم تر بوده است، و هنوز. امتداد دارندجله تا نهر خوزستان د از دشو
  درباره صحابه دو فرقه هستندمردم اهواز). 312مقدسي، (بيرون مي آورند هاي مسين و جز آن را از زير آوارها ظرف
نيكو و يي ره و بار انداز فارس و اصفهان است، قيسريه هااهواز انبار بص .)91اصطخري، (هستند اكثريت معتزله ولي

شود، اهواز نانوايي هاي پاكيزه و لبنيات خوبي دارد، مركز گرد آمدن خز و ديبا است، كاالها و اموال بسيار بدانجا وارد مي
اگر .  پرآوازه مي باشدسر اقاليم و شهرهاادر سراست كه گاه و استراحتگاه بازرگانان و آبشخوري آباد براي رهگذران پناه

پوشاك دارند بود  براي كساني كه كم آنجابا اين همه،. بود  نيكو ميو بهارشزمستان و پائيزي اهواز مگس نداشت، 
همچون بغداد، نهرها در باالي شهر شاخه شاخه شده و در پائين شهر در جايي به  در اهواز ). 314مقدسي، (خوب است

 بر نهر يهاي شگفت آور آسياب. بارگيري مي كنندكاال جا براي بصره ي ها از همين كشت،نام كارشنان يكي مي شوند
 و ي قرار دارند شرقكرانه در مغازه ها اكثرجامع و قرار دارد،  در دو كرانه  فاسطينرملهمثل شهر اهواز  .اهواز هست

ميان دو كرانه شهر .  بستر رودخانه از پشت آن مي گذردهمچون فسطاط مصر، رب آن جزيره اي است كه غسمت 
پل و مسجد را اين عضدالدوله ديلمي . هستمسجد زيبايي  و مشرف بر نهر پلدر كنار قرار دارد،  اهواز پلي آجري

سپس . دن كه فشار آب آنها را مي گرداند و ناعوره خوانده مي شو هستهاي بسيار روي اين نهر دوالب. نوسازي كرد
مي ات  به باغخشي هاي شهر و ب به حوض آنجابخشي از آب. شود شده جاري ميآب در كانال ها كه در باال احداث 

 درياچه وتشكيل  آببازگشتكه آن سد موجب  بر مي خورد ي يك سد سنگبهبستر رودخانه نيز از پشت جزيره  . يزدر
به سمت تزارها  كشراي آبياريبآنها  كه مي ريزدسه جويبار به  فواره هاي شگفت انگيز  ازعبوربعد از   آبمي شود

سد دريچه . نمي شداز آب فراهم  بهره برداري صورت امكانون در آنچ.ود، اهواز آباد نبود سد نب ايناگر،روستاها ميروند
زير شده از سد اصداي آب سر. آب  غرق مي شد هايي دارد كه هنگام افزايش آب آنها را باز مي كنند و گرنه اهواز در

 برفواز است زيرا كه آب آن از باران است  بيشترغرششزمستان واب باز مي دارد ودرسال آدمي را ازخوقت در بيشتر 
مي دورق هور در جا آب آن، سال خشكيده است وقتبيشترميگذرد،مسرقان در اهوازپائين شهراز رقان نيز سمنهر.نيست
خراج ). 315مقدسي،(آمد دارند  كشتي ها رفت ودادغب هماننداهوازدرميان شهر،رونق دارد نهرها با وجود ايناهواز .ريزد

ابن  (هزار درم است سي هزار358سال خراج اهواز در).  48ابن خرداذبه، (اهواز پنجاه هزارهزار درهم است
  ). 321؛ مقدسي،259حوقل،
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ربعاء و  سوق اآل، أزم،4 كرخه،وند بر، متوث، نهرتيري،كليوان،  طيب،]    392[، قرقوبمناذرالصغري
 . سليمانان را در بر مي گيرد، الباسيان،حصن مهدي در ساحل دريا

آنجا ن رود  بزرگتري.هست سرسبز و رودهاي پرآب رودخانه هايخوزستان آبهاي جاري و  سرزمين در
سرچشمه هاي آن  كه رودخانه شگفت انگيزي استآن  نام دارد و 5هواز دجيل األرود تستر است كه

 از و آن.  دستور ساختش را دادسابورشاه قرار دارد كه شاذرواناست كه برآن هاي ناحيه لر  كوهاز
و . بنا كردمرتفع  بسيار مستحكم و  كه آن را در باالي تستر و در طرفين ساحل،عجايب مشهور است

 قرار داد و آن سد را باحكم با سنگهاي عظيم و ستونهاي حجازي ست مدسدر دل رودخانه، در آن 
تستر در سطح پاييني  .قرار گرفتسطح تستر تراز هم در پشت سد آب هم سطح كرد و طرفين ساحل 

مي گذرد و  مكرم  پشت عسكر ازروداين .مرتفعي قرار دارد و آب در طرفين آن جاري است از زمين

                                                 
 نزديك سوس، به مسافت اندكي باالي آن تپه ها در جانب راست يعني جانب غربي، ] كرخا :اصطخري [شهر كرخه.  4

از نهر آنجا حد است ألواقع است، آباديي نيكو و كوچك است، بازارشان سوق ا]  دجله الهوزا: ابن حوقل [رود كرخه 
 (آب جاري استپر از نهرهاي اراضي كرخا ديگر شهرهايش نيز دلگشا و آبادند، همه . مي آشامند، قلعه و باغها دارد

مي را بصره صغري جا در گذشته آن تان است و بزرگ و پرنخلسبيروت ). 312،مقدسي؛ 251ابن حوقل،؛ 92، اصطخري
 از جندي .وره بوده من آنرا از دور، هنگامي كه از بذان به سوي بصنا مي رفتم، ديدار كردمكقصبه بيروت ، خواندند

 از است، يك مرحله  نيزتا سوسيك مرحله و از آنجا بيروت تا از جندي سابور است، سابور تا سوس يك مرحله 
يعقوب اوجين (كرخا در زبان آرامي به معني المدينه و الحصن است ). 312 مقدسي، (يك مرحله است بيروت تا بذان 

  ).123منا، 
 از سد تستر و عسكر مكرم و جندي شاخهاين .  از اصبهان استسرچشمه آن ي ازرود اهواز دو سرچشمه دارد، يك5.  

 از همدان است ، اين شاخه از نهر اهوازسرچشمه دوم .  قدم برآن قرار دارد563ن به طول پل مسرقا، سابور مي گذرد
اين دو شاخه پس از گذشتن از مناذر كبري و صغري به هم مي .  در آنجا به آن رود هندوان گويندسوس مي گذرد كه

اين رودخانه پس از عبور از شهر اهواز در محل . هواز مي گويندألپيوندند و يك رودخانه مي شوند، كه به آن دجيل ا
آب اهواز از ).  361 يعقوبي، ؛90ابن رسته،( مي ريزد] درياي بصره وفارس:ابن رسته[ن مهدي به درياي فارسحص
 بعد از خروج از شاخهاين . سرچشمه مي گيردمرتفعي بنام خانان  از كوه عظيم واخه اي از آن شسرازير مي شود، رب غ
دره ها و چشمه ها آب فراوان به سوي اهواز جاري مي از ). 365ابن حوقل،( بنام نهر اهواز خوانده مي شود،انانخ

 به مناذر كبري و از آنجا به شهر اهواز سرازير مي از آنجاو مي رسد  به تستر  از اصبهاناين آب شود، 
 به طرف  اين آب بخشي از،ست هدر دره ها و چشمه هاي همدان در زمستان و تابستان آب جاري. )274يعقوبي،(شود

 ( به شهر اهواز مي رسدمي ريزد و اهواز رود خانه ،دجيلاز آنجا  به  و شودور اهواز سرازير مي سوس از توابع ك
  ).273يعقوبي،
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از  . در محل حصن مهدي به دريا مي ريزدمنتهي مي شود و 6 رود سدره به واز اهواز عبور مي كند
 سوي غرب جريان مي يابد و به جدا مي شود، مسرقان به 7رودخانه تستر رودي بنام رود مسرقان

 اندازه به بزرگي رود مسرقان دارد كه از حيثعسكرمكرم پل بزرگي بر . شودعسكرمكرم منتهي مي 
 مد كه حداكثر موقع در .سي  ميل از طريق رودخانه است  اهوازتا  8 عسكر مكرماز  كشتي است،بيست

ارتفاع آب كه ر ز جموقعرفت و آمد مي كنند و در در مسرقان آن در اول هر ماه است، كشتي ها 
جهت  ن بلكه تمام آآب رود مسرقان به هدر نمي رود. كشتي ها متوقف مي مانندمي يابد،كاهش 

 .رسدبهره برداري مي به  ]393 [آبياري مزارع نيشكر و حبوبات و نخيالت و باغات و ساير كشتزارها
 وحدود خوزستان و كننده مرز   مشخصاين رودخانه. ر جنوب خوزستان جاري استدرودخانه طاب 

، دي به دريا مي ريز آب همه رودخانه هاي خوزستان در محل قلعه مهروبان و حصن مهد.فارس است
حد فاصل مهروبان تا نزديكي سليمانان در اي كوچك است كه  از درياي فارس زاويهقلمرو خوزستان 

 ندارد، كوه است، آنجااي  سرزمين خوزستان سراسر دشت و ماسه .را در بر مي گيرد9پايين عبادان
                                                 

 در اين رود. جريان مي يابدبه طرف اهواز   وگذشتهاز پشت عسكر مكرم مي گذرد، همان است كه  از تستر نهري كه6. 
 شودنهر اهواز در پايين اهواز بقدري پهن مي  ). 89اصطخري، (ريزدبه دريا مي  حصن مهدي به نهر سدره مي پيوندد و

  ).192 ابن حوقل، ( اينجا همان قسمت پايين رودخانه سدره است،مد دريا به آن مي رسد و كه جذر
مي ] درياي بصره وفارس :ابن رسته [به درياي شرقي شود و  رود مسرقان قبل از سد تستر از دجيل جدا مي7 . 
از   چون تستر در مكان مرتفعي از زمين است رودخانه از آنجا جاري مي شود و).90؛ ابن رسته،151،اذبهدابن خر(ريزد

 رود .به دريا مي ريزد آنجا به رود سدره  مي پيوندد و پشت عسكر مكرم مي گذرد تا حصن مهدي جريان مي يابد در
  در آنجا پل بزرگي برآن است و حدود،ددمسرقان نيز از ناحيه تستر جاري مي شود كه به عسكر مكرم منتهي مي گر

م و هشت فرسخ  است كه شش فرسخ راه در آب طي كرديآنجا بيست كشتي بزرگ در آن رفت و آمد مي كنند مسافت 
آب در حركت بوديم، سپس از  شش فرسخ بر رويآنجا تا اهواز از ). 253ابن حوقل ؛89اصطخري،(بقيه راه خشك بود

نهر ). 253ابن حوقل،(مسرقان ادامه داديم بستر خشك و بي آب همان نهر خ باقيمانده را درقايق بيرون آمده چهار فرس
  ).315مقدسي،(مي ريزددورق هوردر  ، آب آنجامسرقان تا انتهاي بالد ادامه مي يابد، اما در طول سال خشك است

شهرهاي آن .  قان درآنجاستسر رستاق م،ميان آن مي گذرد كوره بزرگي است كه سه رودخانه از اطراف واز عسكر. 8
خان طوق شش ناحيه دارد به .  خان طوق، سوق العسكر، يوم الجمعه است،زيدان، سوق الثلثاء، حبك، ذوقرطم، برجان

  ).             311مقدسي،(نام روزهاي هفته كه بازار در هر روز در يكي از نواحي برپا است
ار دريا تا زاويه اي است بين مهروبان وسليمانان كه انتهاي درياي فارس عبادان در كن  حدود جنوبي خوزستان از مرز 9.

 سليمانان در نزديكي عبادان در ساحل درياي .)88اصطخري،(بيان به دريا مي ريزد شهر دجله بعد از گذر از ،است
را ديده و  آنجا 438ناصرخسرو در سال ). 253؛ابن حوقل،90اصطخري،(فارس است  فارس در نوار مرزي خوزستان و

به عبادان رسيديم و مردم از كشتي بيرون شدند و عبادان بر كنار دريا نهاده است چون جزيره اي كه شط آنجا : مي گويد
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رفت و آمد  ي آباد و پر شهر10مسرقان .خوزستان به جز اطراف تستر سراسر دشت و غير مرتفع است
 كه دارد بنام طن ي رطبمسرقان . است خرما نخلجا بيشتر درختان آن دارد، منابع درآمد فراواناست آنجا

گندم و جو و انواع . آب مسرقان آشاميده شود طعم و بوي خمر مي دهد،اگر پس از خوردن آن
 برنج را برگندم  آرد نان پخت مي كنند وآنان برنج را آرد كرده و، دنحبوبات و از جمله برنج فراوان دار

سوس  . و به نقاط ديگر صادر مي كنندبه عمل مي آيدمسرقان نيشكر فراوان  در .دهند ترجيح مي
 از مناطق شكرخيز سوس . از اقوام مختلف است آنجا ساكنان است،شهري بزرگ و پررونق و متمايز

،  خراسان مي رسدو تاد گردصادر مي ديگر   به نقاط و در آن توليد شدهفراواني محصوالت كهاست 
 ميوه جادرآن.  منسوب به سوس استنام دارد و خزعتيق كه نوعي پارچه پشمي توليد مي شود جادرآن

.  قرار دارددر كنار رودخانه مسرقاناست، آنجا نيكو   بزرگ و11عسكرمكرمشهر. ] 394[استفراوان 

                                                                                                                                               
 با آب گذر كنند و جانب جنوبي عبادان خود درياي محيط  االدو شاخ شده است، چنانكه از هيچ جانب بانجا نتوان شد

 آب بگيرد و چون جزر شود كمتر از دو فرسنگ دور شود و گروهي از عبادان است كه چون مد باشد تا ديوار عبادان
حصير خريدند و گروهي چيز خوردني خريدند، ديگر روز صبحگاه كشتي در دريا براندند و بر جانب شمال روانه شديم 

 ميان دريا مي و تا ده فرسنگ بشدند، هنوز آب دريا مي خوردند و خوش بود و آن آب شط بود كه چون زبانه اي در
رفت و چون آفتاب برآمد چيزي چون گنجشك در ميان دريا پديد آمد، چندانكه نزديكتر شديم بزرگتر مي نمود و چون 
به مقابل او رسيديم چنانكه بر دست چپ تا يك فرسنگ بماند باال مخالف شد و لنگر كشتي فرو گذاشتند و بادبان فرو 

ند خشاب، صفت او چهارچوب است عظيم از ساج، چون هيات منجنيق نهاده گذاشتند پرسيدم كه آن چه چيز است گفت
اند مربع كه قاعده آن فراخ باشد و سر آن تنگ و علو آن از روي آب چهل گز باشد و بر سر آن سفالها و سنگها نهاده، 

ديدبان بر آنجا شود و اين  بعد از آن كه آنرا با چوب به هم بسته و بر مثال سقفي كرده و بر سر آن چهار طاقي ساخته كه 
ني بزرگ ساخته است، بعضي گفتند كه پادشاهي ساخته است، و غرض از آن دو چيز اخشاب بعضي مي گويند كه بازرگ

يكي آنكه در آن حدود كه آن است خاكي گردنده است و دريا تنك، چنانچه اگر كشتي بزرگي به آنجا رسد  .بوده است
سوزند در آبگينه، چنانكه باد در آن نتواند زد و مردم از دور بينند و احتياط كنند كه بر زمين نشيند و شب آنجا چراغ 

كس نتواند خالص كردن، دوم آنكه جهت عالم بدانند و اگر دزدي باشد ببينند و احتياط كنند و كشتي از آنجا 
 ).161 ناصرخسرو، (هاي بسيار برداشته است عبادان مسجدها و رباط.بگردانند

 هست كه اگر بعد از خوردن آن آب مسرقان نوشيده شود فرد دچار ] با مزه الكل :ابن حوقل [رقان خرماييدرمس.  10
باقال است ولي  جو،  محصوالت و مزارع آنان نخل، گندم،).254؛ ابن حوقل،90اصطخري، (سرماخوردگي نمي شود

ان برنج است كه در طول سال مصرف مي كنند اغلب غذاي آنان ن. بيشتر برنج است كه آن را آرد مي كنند ونان مي پزند
  ). 254،اصطخري (يا بميرد و اگر كسي از آنان نان گندم بخورد شكم درد مي گيرد و

مردم به گردش  و  ساخت بناهايي در آنجا آمد، ش خوشاز محل با سپاهش در اينجا فرود آمد و   حجاج مكرم سردار.11
  هاي خوشمزه، بازارهاي روشن، نيكوهاي بسيار، شيريني هاي ارزان، نان عسكر مكرم نام گرفت، ميوهجمع شدند وآنجا

 12

 بازارها و ارزاق و آنجا از اقوام مختلف است،  و ساكنانش داردرونق  پل و تجارت پرعسكر مكرم
 كه هست انقوزه يك نوع عقرب به بزرگي برگ عسكرمكرم در. هستصناعت و مزارع به هم پيوسته 

آن جان نيش  نيش كشنده دارد و كمتر كسي از اين نوع عقربنوع زرد رنگ آنرا جرّاره مي گويند 
  و از عسكر مكرم تا رامهرمز دو مرحله استمرحله عسكر مكرم تا تستر يك از.سالم بدر برده باشد

 بازارها و مغازه ها و همچنين لباسهاي ابريشمي جا درآن است،بادآ شهر بزرگ و 12رامهرمز شهر .است

                                                                                                                                               
بيني مي دانشمندان را . خوب، با ويژگيهاي ديگر تجارتخانه هاي بزرگ و خردمندان سترگ دارند، بيشترشان با سوادند

اخته و با اعتزال ولي ايشان با آلودگي به علم كالم خود از چشم مردم اند. كه تا ظهر در مسجد مشغول درس هستند
ي هست كه يدر آنجا بيمار. تا آنجا كه اندرزگران و عوام به ايشان بد مي گويند. گرايي از ديگر مسلمانان جدا شده اند

من هنگام نماز عصر . بيگانه در آنجا  نمي تواند زندگي كند. زهرش كشنده استعقربي دارد كه  داروي  آن زهر است و
 است، آنچه در سمت عراق بود آبادتر ناحيهشهر دو ). 313مقدسي، ( بيرون آمدم ز آنا و غروب به آنجا وارد شدم

ديگر شهرها .  ساخته و بهم متصل كردنددو پلبا قايقهايي ميان دو كرانه را . است، جامع و بيشتر بازارها نيز در آن است
از  خان طوق را نيزبهتر است،  دگي دارند،رقان كارگاه هاي بافنسهمچون مآنجا نيز . نيز در كنار نهرها هستندي آنجا 

). 319مقدسي،(تندمي ساخ ابريشم خام مقنعه ودستمال وپارچه درعسكرمكرم از). 314مقدسي،(بشمريم شهرهاي اهواز
مكرم بر رود خر نهر مسرقان اهواز است در عسكركه آ مسرقان از ميان عسكر مكرم مي گذرد تا به اهواز مي رسد نهر

يكويي قرار آجر وگچ هست كه بسيار پهناست ودر كنار آن بازار و مغازه ها و مسجد ن  و زيبايي ازمسرقان پل محكم
زرد رنگ است كه جرّاره عسكر مكرم عقرب هاي كوچك هست كه به اندازه ورقه  انقوزه  و در).253ابن حوقل،( دارد

). 256ابن حوقل،(نده تراز هرگزنده ديگراست آن كشسم.نخواهد برد جان سالم بدردش بزند آن فرنيكسي را نام دارد،اگر
مرحله است  از عسكرمكرم تا اهواز يك مر حله است از اهواز تا دورق چهار مكرم تا ايذج چهارمرحله است واز عسكر

مكرم در يك اهواز وعسكر.رامهرمز سه مرحله است از اهواز تا، كرم تا دورق حدود چهار مرحله استماز عسكر و
ابن (عسكرمكرم تا سوق االربعاء يك مرحله است از ا رامهرمز يك مثلث تشكيل مي دهند،و ب راستا هستند

  ). 259حوقل،
رامهرمز به دار  گويند ماني را در .و با رامهرمز يك مثلث تشكيل مي دهند عسكر مكرم در يك راستا هستند  اهواز و. 12

بركت  رمز قصبه اي بزرگ داراي بازارهاي آباد و پررامه ).93اصخطري ،(آويختند و به قولي در زندان آنجا جان سپرد
عضدالدوله ديلمي برايش بازاري ساخته كه من به از آن نديده ام، پاكيزه، ظريف، . جامعي نيز روشن و بسيار زيبا دارد

ه ها مردم از جوي ها و چا.  زيبا هست دارد كه بازار بزازان اي بنامآينه كاري سنگ فرش و نقاشي شده است، دروازه 
مانند بصره . نخلستانها و باغها، شهر را فرا گرفته است. ها به نوبت از نهرهاي بيرون شهر پر مي شوند جوي. مي آشامند

ولي كتابخانه بصره  .كه كارمندان آن در خدمت واردان، كتابخوانان، كتاب نويسان هستند. و ري كتابخانه با موقوفات دارد
در رامهرمز هميشه يك استاد علم .  اين دو كتابخانه را ابوعلي ابن سوار تاسيس كرد،بزرگتر، آبادتر، پركتاب تر است

شهري زيباست ولي . كالم را به روش معتزلي درس مي گويد و نمازگاه عيد در كنار شهر در ميان خانه ها افتاده است
آبادي هاي شهر دست انداخته، حومه سلطان بر ). 316مقدسي، (مردم در شبهاي تابستان از زيادي پشه نياز به كله دارند
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 از دورق تا  است، عسكر مكرم تا دورق چهار مرحله از.گردد و به نقاط ديگر صادر مي توليد مي شود
  دورق به.هست مغازه هاي فراوان ، آنجاباد و پرجمعيت استآ 13دورق شهر.اهواز چهارمرحله است
باسيان شهري نه چندان بزرگ ولي .  استي باسيان دو مرحله غرباز آنجا تا. مدينه الرستاق نيز گويند

  آنجا تااز، از داخل و خارج خوش نما و نيكوستباسيان  مي گذرد، ميان شهر رودخانه از  است وآباد
از  و آب  است از سطح زمينتستر باالتر رفتهمانطور كه ذكرش  .ربي استحصن مهدي دو مرحله غ

 در نهر تستر آنطور كه گفته مي  خود آورده است؛ حوقلي در كتاب. مي شودهرش  آمده واردسد باال
را  تابوت ، ابا موسي اشعري قبر ياد شده را در آن نهر يافت و چون اهل كتاب آنبودشود تابوت دانيال 

، ابوموسي اشعري آن نمودند و از آن تبرك جسته و استسقاي باران مي درد و بدل مي كردنميان خود 
  شكاف رودخانه شكاف ايجاد نمود و در آن ساحلبرد و در دروازه ورودي شهر دربه سوس تابوت را 

  سپسو شكاف را پر نمود و داد] 395[سه قبر آجري ساخت و تابوت را در يكي از اين سه قبر قرار 
 تا به امروز آب همچنان بر شد،خاك فراوان بر قبرها انباشته   آب و تا گشود محلب رودخانه را بر آنآ

                                                                                                                                               
روزي بر رئيس شهر ابوالحسن بن زكريا كه مدتي دراز ساكن بيت المقدس در فلسطين بوده .آن به ويراني گرائيده است

او مي كوشيد و . از دور شدن از آن سرزمين و آمدن به شهري كه چيزي چشم گير ندارد، پيشمانم: در آمدم، او مي گفت
 دشوار  آنجاراه هاي. از آبادي هايش كه از وي گرفته شده بود، چيزي به او بدهند، ولي نمي دادندتوسل مي جست تا 

تا سنبل دو رامهرمز  از.  تا رامهرمز يك مرحله استاست؛ از آنجا از اهواز تا اجم يك مرحله .)317مقدسي،(است
  تا غروه يك مرحله است و از آنجامرحلهاز رامهرمز تا تيرم يك .  تا ارجان يك مرحله استاست و از آنجامرحله 
 تا دوالب يك آنجا، و از است تا دز يك مرحلهاز آنجا،  است تا ايذج يك مرحلهاز آنجا، سپس تا بازبر دو بريد، است
 تا جر يك مرحله  ازآنجاواست؛ از رامهرمز تا بده يك مرحله . رام تا زط يك مرحله است  از است؛مرحله
  ).322مقدسي،(است

مركز دورق . خوش بنا و بزرگ و با رونق داردروستايي پهناور و بازاري رودخانه و  آنجا ، دورق در مرز عراق است. 13
ديگر سمت  درآنجا جامع شاخه شاخه است،  بازارش  و است سوس كوچكتر، آنجا ازدرشت استهاي  ريسندگي

نزديك دورق  در. اجيان فارس و كرمان است تجمع ح  مركز دورق.است از نهرآب شرب مردم دورق رودخانه قراردارد،
و دهات بسيار   است كه جزر و مد بدان مي رسدرودخانه ايميراقيان در كنار . قرار دارنددو شهر بنام ميراقيان و ميراثيان 

دو محله دارد و در هر محله مسجد جامع و بازار آباد هست، بيشتر آبهاي اراضي ميراثيان . و اراضي حاصلخيز دارد
از دورق  ).315مقدسي،(اتالقي بوسيله نهرهايي از دورق به سمت جنوب جريان دارند در محل باسيان به دريا مي ريزدب

 تا قرقوب  از آنجاواست  تا قريه الرمل يك مرحله از آنجا،  است تا بصنا يك مرحله است؛ از آنجاتا خان يك مرحله
  .)322مقدسي،( دو راه ديگر نيز دارد؛يك مرحله است
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 14در تستر .آن قبرها جاري است و گفته مي شود كه اگر كسي پاييـن برود آن سه قبـر را خواهد ديد
بود، ارچه تستر پپوشش خانه كعبه از پارچه اي با طرحي عجيب و ماهرانه توليد مي شود، در گذشته 

 شهر 15يذجأ است،  شرقييذج چهار مرحلهأ عسكر تا از. مروزه اين پوشش در عراق ساخته مي شودا
 و  هستها مغازه ها و كارگاهقرار دارد، آنجا  16 اصبهان متصل بههاي  كوهكنار درعجيبي است كه

 نيكو و  آنجا، استزمين بلندتر از سطح 17جندي سابور شهر .اموال فراوان و داد و ستد پر سودي دارد
                                                 

؛ابن 92اصطخري،(در گذشته پوشش خانه كعبه درآنجا دوخته مي شد، پارچه به ساير نقاط صادر مي شود تستر  از.14
ميوه و  اي پر ورهك تستر ،رد شهرت داجا بخصوص خربزه زرد آن،از تستر ميوه بسيار صادر مي گردد. )256حوقل،
، نيافتما شهري ج من براي آنر چه سعي كردم،رند با ه و بصره مي ب را به اهواز آنجاهمه ميوهاي.  اترج است وانگور

درهمه اين  ).320مقدسي،(باشد زيرا كه هر قصبه بايد شهرهايي داشته باشد چنانكه يك فرمانده بايد سرباز داشته
نهر به دور آن مي چرخد و نخلستان و باغها آنرا فرا گرفته . سرزمين، خوش تر، و استوارتر و مهم تر از تستر نيست

از همه شهرها برتر است، اضداد را در خود جمع و نزد جهانيان شهرت . بافندگان ماهر پنبه و ديبا در آن بسيارند. است
 پر از اترج و انار خوب و انگور و  آنجاباغ هاي. بهشتي است كه خوكان در آن مي چرخند: درباره آن گفته اند. دارد

. اهالي آنجا مرفه هستندبرند، مي  را به مصر و شام جاديباي آن. ستبهشت خوزستان اآنجا ، هستگالبي عالي و خرما 
مرا خوش آمده آنرا پسنديدم، بازارهايش هموار است با ويژگيهاي ديگر، از !  كه مپرسمحصوالت آنجااز ميوه و ديگر 

 جامعي لطيف خاور و باختر به ديدارش مي آيند در تابستان آبي سرد دارد كه در كاريز در زيرزمين روان است و
نهر همچون خندق بر گرد آن است، پل دراز در سمت جندي سابور با . گرما در آنجا سخت ودانش اندك است.دارند

ودر آن سوي ديگر اندكي ساختمان هست، جامع در بازار بزازان در ميان شهر . قايق ها ساخته اند و جز آن راه ندارند
 بخواهد با يهر كس . بر سر پل گردشگاهي هست و گازران در آنجايند.است، دم دروازه نيز بازار بزازي ديگر هست

  ديه هايي بزرگ هست ولي هيچكداماطراف آنجا. رود بايد يك فرسنگ پياده راه پيمايدبكشتي به عسكر 
 تستر تا جندي از تستر تا قريه الرمل يك مرحله است و از آنجا تا بصنا يك مرحله است از ).313مقدسي،(منبرندارند

آنجا تا طيب يك مرحله مي  از سوس تا قرقوب يك مرحله است واز آنجا تا سوس يك مرحله و از سابور يك مرحله و
  ).99اصطخري،(باشد

مانند اسد آباد در كوهستان قرار دارد، برف . يذج مهم ترين شهرآن ناحيه است و توسط حاكم  آنجا اداره مي شودأ. 15
كشت زارشان ديمي . است چشمه  دره سليمان آب شرب اهالي از.  برده مي شودبسيار دارد كه به اهواز و حومه اش

ايذج در گودي جا  شهر. خربزه و محصوالت ديگري هم در آنجا هست .است و منابع آب ديگري نيز دارند
 ).317مقدسي،(دارد
 اصفهان و اهواز  از عجم درآن ساكن هستند، آنجا مرزديگريمدان كه كردها و اقوام رستاق البران و قا.  16
  ).275يعقوبي،(است

). 151اذبه،دابن خر(ريزداز اصفهان سرچشمه مي گيرد و به رود دجيل اهواز مي آنجا رودي كه پل زاب برآن است،  .17
 افتاده و هاجندي سابور قصبه اي آباد و شهري كهن است، مركز اين سرزمين بود ولي اكنون ويران شده و به دست كرد
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آب  است، نخل و مزارع فراوانجا در آن. خيرات آن به نقاط مجاورش مي رسد مستحكم دارد وحصار
جندي سابور تا سوس يك مرحله از  . داردكاالهاي متنوعبا و ساختمانها و سرسبزي و ميوه و بازارهاي 

ا و باغات و نخل و نيشكر فراوان  و بوستانهاست پر رونق بسيار بزرگي نيست، اما 18سوس شهر .است
 اعداد قرقوبي منسوب ، سوس تا قرقوب يك مرحله استاز.  شود شكر زيادي توليد ميجا آندارد، در

 پارچه در  توليد مي شود، شبيه اين بنام خردبي نظيري پارچه طال كاري شده 19قرقوبدر . استجابه آن
نند سوس طرازكاري لباس سلطان و پارچه ماهدر قرقوب ] 396.[ديگر نقاط زمين يافتن نمي شود

  قرقوب است،يشمال يك مرحله  در20طيب. پشمي و ساير لباسهاي با ارزش و گرانبها توليد مي شود
 بالشت هايي شبيه طيب در . نيستاما چندان بزرگيي است كه محصوالت فراوان دارد  شهر نيكوآنجا

 گليم هاي با ارزش و محكمي  در آنجانظير نداردكه در ممالك اسالمي توليد ميشود بالشت هاي ارمني 
 در كارها زيركي و ي دارد، اهالي طيب همچنين صنعت هاي بي نظير ديگرطيب. ساخته مي شود

                                                                                                                                               
دو .  اهل سنت هستند،فته است ولي نيشكر بسيار دارد، شنيدم شكر خراسان و جبال همه از آنجا استستم آنرا فرا گر

 .نهر و كارگاه هاي بافندگي بسيار و آباديهاي گرانمايه و كشتزارها و ارزاني و خيرات و فقيهان و ثروتمندان بسيار دارد
  ).311؛مقدسي،252ابن حوقل،(مي گيرد بر  در را  لور  وقاضبين  روناش، بايوه،  دز،جندي سابور

سوس كوره اي در مرز عراق  ).151ابن خر داذبه،(در دجيل اهواز مي ريزد نهرسوس از دينور سرچشمه مي گيرد و . 18
سوس مخصوصا سرزمين نيشكر .  مي پزندجا آندركشتزارهاي برنج و نيزارها دارد كه شكر بسيار . و كوهستان است

بيروت،  متوث، ،] بصنّي:اصطخري[شهرهاي بصناسوس .،  صادر مي شود ساير نقاطاز آنجا بهاست و شكر بمقدار زياد 
 ؛93اصطخري،(آنجا پارچه هاي ابريشمي و نخي تهيه مي گردد دررا در بر مي گيرد، بذان، قريه الرمل، كرخه 

هاي  آب دارد، ان نيكونيك انديش و بازارهاي روشن، ناهالي آنجا   است،سوس قصبه اي خوش و آباد). 319مقدسي،
و ، حومه اش زيبا  هستها دلگشا  آبادي و پاكيزه، شيريني ارزانيگرمابه هاآنجا  .دنهاي شهر را مي گردان روان آسياب
جامعي آنجا . دانش، قرآن، حديث، ادب، سنت و جماعت دارنداهالي سوس  . دارد نيشكر شگفت انگيز ونعمت فراوان

گور دانيال در ميان نهري پشت شهر است، در كرانه نهر برابر قبر .ردم حنبلي هستندهاي گرد دارد، ولي م با ستون
 از سوس تا قرقوب يك مرحله ).312مقدسي،(قبر هم شناخته نيست و در آب است و داستاني دارد. مسجدي زيباست

 از .همان اندازه است  به تا بذان از آنجا و است از سوس تا بصنا دو بريد .  تا طيب يك مرحله استاز آنجا، است
كل   تا از آنجا،  است تا رايگان يك مرحلهاز آنجا،  است تا دز دو مرحلهاز آنجا واست  لور يك مرحله  جندي سابور تا

  ).321مقدسي،( تا كرج ابودلف يك مرحله استاز آنجا، استچهل فرسنگ  بايكان 
 راه شوش و طيب كه تا شوش يك منزل و تا قرقوب پارچه هاي قالب دوزي آن معروف است، شهري در نيمه.  19

 ).258ابن حوقل،(همچنين قرقوب از جهت فرش هاي نمد مشهور است . بصني دو منزل فاصله است
در سجلماسه نيز ). 94اصطخري،(شود كه از نوع ارمني بهتر و با ارزش تر است صادر مي در طيب بالشت توليد و.  20

  ).257ابن حوقل، ( ارزش و مرغوبيت بالشت طيب نيست اما به،شود اين نوع بالشت توليد مي
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 در شرق قرقوب به آن متصل 21 شهركوچك متوث.قرقوب تا واسط دو مرحله استاز  .مهارت دارند
 متوث در يك مرحله اي .وان دارد فراست و محصوالتخوش آب و هواو  منطقه مسطح ، آناست

 آنجا،  قرار دارددر ناحيه غرب و در مجاورت سوس شهر كوچك برذون .غرب سوس قرار دارد
 ، از بعد از برذون شهر بصنا در يك مرحله سوس است. داردجمعيت فراوان و مزارع و ساختمانها

 طراز جا درآندارد،  جمعيت فراوانكه شهري كوچك 22 بصنا.يك مرحله استنيز سوس تا برذون 
  عبارت ساخت بصنا نوشته مي شودها بر آنبه بصنا كهو پرده هايي منسوب ساخته مي شود سلطان 

  هر چند اين پرده ها در برذون ورند،نقاط دور دست مشهوريت دادر ن پرده ها صادر مي گردد اي
اهواز و ،  است سوس تا اهواز سه روزاز ]397[.يا شهرهاي ديگر ساخته شده باشدكليوان و

شهر  و با رامهرمز هر سه  است، اهواز در جنوب عسكر مكرمقرار دارندعسكرمكرم در يك سمت 
هواز گفته  بازاري كه سوق األ23ربعاء سوق األتااز عسكر مكرم  .شكل يك مثلث را تشكيل مي دهند

دارند، ص شده  مشخ هفته بازاري روزآنجا براي هر  است، اهواز نيكو شهرمي شود يك مرحله است،
 از. دن داري زيادرفراوان و مغازه ها و درآمدها و مخارج و ماليات بسيامحصوالت ميوه و آن بازارها 
 .دو ميل است و هشت ميل است و از طريق خشكي هفتاد هواز تا دورق از طريق آبي چهل وسوق األ

اي استوار و بنايي زيبا ربعاء تا حصن مهدي در ساحل دريا يك مرحله است، آنجا قلعه  سوق األاز
  كه مهارت ساخته شده است و اين نقطه محل سرازيري آبهاي اين سرزمين به درياستاكه بهست 

زم در كنار رودي منشعب أزم يك مرحله است، أهواز تا  سوق األ از.عرض آن بالغ بر سه ميل مي باشد
  ازم باراندازي.ن صورت مي گيرد خريد و فروش در آو  داردبازار متحركاست آنجا از رودخانه تستر 

زم أ و در پشت نزديكي در .قرار دارد در مسير ايالت فارس به عراق  است كه متوسطاز حيث اندازه 
                                                 

  ).259ابن حوقل،(متوث در يك مرحله سوس است21 . 
، فرش آنجا زن و مرد.  بصنا كوچك ولي آباد است.)256ابن حوقل،(ي از حيث پرده هاي خوب معروف است بصن. 22

گويند و هفت آسياب در كشتي ) 251ل،ابن حوق(  دجله الهوزاهست كه به آننهري آنجا . ندن مي كبافيبافي و پشم 
در بصني دو . قرار داردشهر دروازه است و در  واقعفاصله يك پرتاب تير از نهر  كه دردارد جامعي زيبا بصني . دارند

  ).312مقدسي، (برگزار مي شود  قلعه ميان آن دو در نماز عيد،دارندقرار سمت نهر  يكدركه هست قلعه مستحكم 
د و را به هم مي پيوندنسكنارشاخه اي از همين نهر و در دو كرانه آن واقع است، پل چوبين نيز دو  رد سوق االربعاء. 23

ازعسكرمكرم تا سوق االربعاء ).315مقدسي،(سمت شرقي آن آبادتر و جامع در آن است.و كشتي ها از زير آن مي گذرند
ابن حوقل، ؛96اصطخري،(ي يك مرحله استصن مهدجبي درنزديكي آن است از سوق االربعاء تا ح يك مرحله است و

آنها  در مد و مزارع و نهرهايي دارند كه جذر نخل و است، هواز همچون سوق االربعاءساير شهرهاي سواد األ). 259
 ).315مقدسي،(شود وارد مي
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 شهر ،اهواز تا نهر تيري يك مرحله است از شهر.روستاي آسك در حدود واليت فارس قرار دارد
 البسه زيبايي فراوان ومحصوالت  رونق دارد كه بازارهاي پراست، آنجا بزرگ و آباد 24نهرتيري

 ،قرار دارد در نوار شرقي ساحل دجله 25بيان شهر .بيان دو مرحله است شهر نهرتيري تااز ] 398.[دارند
 بيان طالب ادب و ، اهاليمنبر دارداست، شهربيان  داخل و خارج آن زيبا  است كه شهري كوچكآنجا
 احمد بن يعقوب در كتاب مسالك .د برتري دارند بال اين بر نقاط ديگراز اين حيث  و  هستندعلم

درآنجا شب را به صبح  در نهرتيري جايي هست كه هيچگاه آباد نمي ماند و هيچ كس« .آورده است
 شهر بيان تا ابله يك مرحله است و از از. »نمي تواند دوام آورد جاو بيش از يك روز در آند نمي رسان

شهري  و، ددارندقرار ابله شهرهاي مفتح و مذار نزديكيدر  ،تا حصن مهدي نيز يك مرحله استآنجا 

                                                 
يس و كوتاه  كه پس از تدلمي گردند،شود كه به بغداد حمل  دادي توليد ميغ شبيه لباس بي البسهنهر تيرشهر  در . 24

هر ن در اين بالد فقط در ناحيه واقع بين بذان و ).257؛ابن حوقل،93اصطخري،(كردن، به ساير نقاط صادر مي شوند
 رطب نهر تيري بسيار). 320مقدسي،(در نهر تيري روانداز هاي بزرگ توليد مي شود).318مقدسي،(تيري برف مي بارد

يك مرحله  از ا نهرتيري يك روز راه است از سوس تا بصني كمتراهواز ت از). 320مقدسي،(مرغوب و خوش طعم است
؛ ابن 96اصطخري،(از سوس تا برذون يك مر حله كوتاه است و از سوس تا متوث يك مر حله است است و
  ).54 ، يعقوب اوجين منا(ميسان در زبان آرامي به معني الليف است). 259حوقل،

ن يك مرحله است از بيان  ازحصن مهدي تا بيا، است با عراق حدود خوزستان آخرين نقطه، آنجامنبر دارد بيانشهر  25. 
  ابله در كنار دجله قرار دارد روبرويشهر بيان در ).258؛ ابن حوقل،95اصطخري،(را ه آبي هست راه خشكي وبه ابله 

ريزند و ميان آن دو شوره نهر اهواز و دجله هر دو به درياي چين مي  ).251ابن حوقل،(كه در انتهاي آن سليمانان  است
 و از دريا باز گشته به دجله و به ابله مي رسيدند و رنج و خطر ند مردم روزگار گذشته از نهر به دريا مي رفت،زار است

هر دو را پذيرا مي شدند، تا آنكه عضدالدوله ديلمي نهري بزرگ ميان دو نهر اهواز و دجله به درازاي چهار فرسنگ 
از جندي . ازعسكر تا تستر يا تا اهواز هر كدام يك مرحله است.  مي شودرفت ه از آن آمد و  كه امروزحفاري كرد

سابور تا تستر يا سوس  هر كدام يك مرحله است و از بيروت تا سوس يا تا بذان يك مر حله است از اهواز تا شوراب 
تا سو ق  االربعاء  يك مرحله  وازاه از. سپس تا دورق يك مرحله است يك بريد و سپس تا مندم يك مرحله است و

.  دجله عراق استيابتدافم العضدي . تا فم العضدي يك مرحله است از آنجا سپس تا حصن مهدي يك مرحله است و
ز را با حفاري كانال عظيمي بطول چهار فرسخ به الدوله نهراهوا عضد.  است راه سبخهاز حصن مهدي تا بيان يك مرحله

، سپس تا جسر المحترق يك مرحله و سپس تا حصن مهدي يك  استاز تا اسحاقيه يك مرحله اهواز. دجله  وصل كرد
 از اهواز. ا ابله راه مال رو است از آب گذشته تدر آنجا و  استاز نهر عباس  تا عسكر ابوجعفر يك مرحله. مرحله است

 مرحله است، و در اينجا دجله تا سوق االربعاء يك مرحله و سپس تا حصن مهدي يك مرحله سپس تا فم العضدي يك
از حصن مهدي گرفته تا شهر بيان يك مرحله در مسيري شوره زار . عراق است، سپس تا ابله يك مرحله از راه آب است

  . )322مقدسي،(است
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 ساختمانهاي زيبا  است، آنجامفتح كوچك و آبادشهر .  دجله قرار دارنددر جنب نهرهاي منشعب ازكه 
  هستند، آنجارفت و آمد ولي پرنيستند  عراق از شهرهاي عمده اين دو شهر.  داردو بازارهاي متحرك

است كه از  تا مذار يك مرحله است، مذار شهري كوچك از مفتح. هستها باغات و مزارع و كشتزار
 از نظر ساختمان سازي و بناها و بازارها و كارگاهها همانند شهر است ومفتح حيث اندازه به بزرگي 

 اموال و  و در جمع آوري اهالي دو شهر با هم در رقابت هستند. مقداري برتري دارداست بلكهمفتح 
 مذار مزارع فراوان و ساختمان بزرگ و كشت غله سود .ختيار دارند اهتمام مي ورزند آنچه در احفظ
 اهالي در ميان نخلستانمنازل و است  وسيع 26 جبي شهر باسيان تا جبي دوازده ميل است، از.داردآور 

نند و در رفاه و رونق زندگي مي كآنجا  مردم .قرار دارندميوه باغات  نيشكر و ديگر  مزارعهاي انبوه و
جبي تا شهر سليمانان  از .است اين شهر ازعصرخود ابوعلي جبائي امام معتزله و بزرگ اهل كالم 

نمايي نيكو و حومه قرار دارد، آنجا دجله رودخانه ] 399[ در نوار ساحلي27پانزده ميل است، سليمانان
از آنجا تا  .ي هستعموم زراعت و غالت و ماهي بزرگ فراوان و گوشت و ارزاق يي دارد و در آنزيبا

 نزديك در كه  استاز شهرهاي خوزستان 28 لور.از طريق رودخانه دجله هيجده ميل استشهر بيان 
  سرسبز و آب و هوايي كوهستاني لور محلي، است شهري نيكو و كوچك قرار دارند، آنجا فارسحدود

. ردها بر آنجا چيره شدند و ك ولي به حوزه اداري جبال ملحق گرديدبود خوزستان  در حوزه دارد آنجا
  است كه خوزستانسنبيل از نواحي. از لور تا تستر دو مرحله است. استي  غالت و سرسبزي زيادلور

 29 درگذشته تابع قلمرو فارس بود كه در حوزه خوزستانقرار دارد، آنجادر مجاورت بالد حدود فارس 

                                                 
جبي آبادي پهناوري است كه درآن . نيشكر فراوان و ديه هاي بسياردارد آنجا  است،سوق االربعاءجبي در نزديك  . 26
امام وقت معتزله ابوعلي جبائي رئيس المتكلمين عصره ). 315مقدسي،؛ 94اصطخري،( ها و نهرها و نخلستان هستديه

 ). 257ابن حوقل،(از آنجا بوده است
درياي فارس زاويه واقع بين مهروبان و سليمانان ساحل  حدود خوزستان از ، رود دجله در سليمانان به دريا مي ريزد. 27

  ).322مقدسي،( نهر اهواز و دجله به درياي چين مي ريزند).253؛ ابن حوقل،90اصطخري،( استدر نزديكي عبادان
در  و شددزفول و شوشتر در قرن چهارم آغاز به شهرهاي  مناطق كوهستاني شمال و شرق ازمهاجرت طوائف لر   28.
 و بودجبال  توابع است، گويند از كوهستان كناردر  لور ).257،ابن حوقل(نديافت ، كردها برآن نواحي استيالزمان آن

  ).313،مقدسي(.شكر آنجا مرغوب نيستكارگاه هاي بافندي بسيار دارد، . سپس به خوزستان افزوده شده است
روزي با ابوجعفربن محسن در اهواز راه مي رفتم، يك : ن هستندشمال اهواز ساكواقع در مناطق  ها در  خوزي.29

مناطق واقع مردم : ي خير هستيد و بازاري گفتبشما خوزيها :  گفتجعفر به بازاريابو ،بازاري با وي به كشاكش افتاد
 در ميان ، وداشتچون زنان پستان هم گفتند مي كه  آن مرد پستان دار سردار خوارج .شمال اهواز خوزي هستند در 

آنان . چهره اي زرد دارندند دم آنجا بي آنكه بيمار باشمر.  از اين سرزمين بوده استشورش كرد،) ع(خارجيان بر علي 
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 و مجاورهم آبادآنجا هر دو ستند، مجاور بالد فارس هنواحي  و جايزان از ديگر 30زط. قرار گرفت
قرار  سردسير بالد فارس و اصبهان  مرزي مناطقنزديكي در آنجا. فراوان دارند هستند و نيز محصوالت

و گروه هايي هست  لبنيات و كره فراوان در آنجا. دارند  و برف زودرسآب و هواي سردسيريدارند، 
 نخلآسك . ندارد منبر است، آنجا بزرگ و آباد 31آسك روستاي .از اهالي به توليد عسل مي پردازند

 از همچنين ، روستاي آسك تا ارجان دو مرحله استاز دارد،كشت غالت مزارع و  و انواع فراوان
بهترين نوع تنه اين تنه .آسك تنه درخت به عراق صادر مي شود از. استآسك تا دورق دو مرحله

آسك واقعه ازراقه كه در  در . مرغوب تر استدرختان ارجان و نقاط ديگر ست كه ازا] 400[تدرخ
                                                                                                                                               

خدا مرا از آنچه گفتم بيامرزد، زيرا من در پرده دري نخواسته و عيب جويي نكردم . ند متعصب هستحسود و در مذهب
 تا آنجا كه از دستم  كه،وضعيت آنجاستو اين . بلكه چيزي را گفتم كه از پيامبر و يارانش درباره ايشان نقل شده است

قرن (ابن بلخي  ).310مقدسي،( من از خدا كمك مي خواهم و بدو پناه مي برم،م مي رسيد كوشيدمبر مي آمد و به فهم
شاپور ذواالكتاب؛ سه هزار مرد مبارزه جريده با خود برنشاند چنانكه يك هم سوار : در فارسنامه آورده است)ششم

 از آن اين مقدمان داشتند و يك هزار مقدمان و معروفان لشكر بودند پوشيده و يك هزار سوار مبارز سالح خويشتن و
رسيد كي سرحدها پارس و خوزستان ) خوزستان(سوار مردانه هر يكي دو جنيبت مي كشيدند و تافتن برد تا به عرب

داشتند و اين مقدمان را گفت دانيد كي من شما را از بهر چرا برگزيدم و آوردم گفتند فرمان شاه راست گفت از بهر 
 توانگرانيد و از غارت كردن ننگ داريد و نام و ننگ را در پيش من باول پيگار بنمايد اكنون بايد آنك شما معروفان و

كي جز مرد كشتن و گرفتن هيچ كار نكنيد و البته سوي غنيمت ننگريد، همگان گفتند فرمان برداريم و اين سخن در 
 شمشيرها كشيده ديدند و هيچكس از آن عرب و) سالح(ايشان تاثير عظيم كرد و تا عرب خبر يافتند سواران پوشيده 

خالص نيافتند اال همه يا كشته يا گرفتار شدند و از بسياري كي بكشتند مالل گرفتند پس مرد را مي آوردي و هر دو 
كتف او بهم مي كشيدي و سوالخ مي كردي و حلقه در هر دو سوالخ كتف او مي كشيدي، و آنك گويند كتف ايشان 

و او را از بهر اين ذواالكتاف گفتندي، و چون سر حد پارس و خوزستان از ايشان خالي كرد كشتيها بيرون مي آورد، 
خواست و هم با آن قدر لشكر دريا عبره كرده و جزاير از ايشان بسته و به جزيره خط بيرون آمد كي نيزهاي خطي از 

ا به هجر و عامه رسيد و جمله عرب را آنجا آرند و از آنجا به بحرين رفت و همچنين مي رفت و عرب مي كشت ت
آواره كرد و ايشان را به سرحد بيابانها و جزاير بنشاند كي جز عرب مقام نتوانست كرد؛ بني ثغلب را به دارين و خط كي 

جماعتي را از بني بكر بن وايل به بيابان ها و جزاير و سرحدهاي كرمان به جانب عمان و . از اعمال بحرين است بنشاند
جماعتي از بني عبد قيس و تميميم را به بيابانهاي هجر و يمامه و آن نواحي بنشاند، بني . اي هند مي كشد بنشانددري

  ).68ابن بلخي، (حنظله را به بيابانها كي ميان اهواز و بصره بود تا دريا بنشاند
فارس است حومه يا رجان و نزديك رودخانه طاب كه مرز ايالت أ شش فرسخي جنوب شرق رامهرمز سر راه . 30

  .)322؛ مقدسي،257ابن حوقل،(واليت زط واقع است كه آنرا جات گويند، طوائف زط از هند آمده بودند
رجان در مرز فارس بين ارجان و دورق شهر كوچك آسك واقع بود، آسك داراي نخيالت و در أ دو منزل قبل از . 31

  .)257ل،ابن حوق( آنجا شيره انگور بعمل مي آيد و صادر مي شود
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 آن زمان چهل مرد از ازارقه در آسك تحصن كردند و يك هزار در. ، اتفاق افتاد استكتابها ذكر شده
 . ازاقه سپاهيان را تا آخرين سرباز به قتل رساندندليسپاهي در دو مرحله به مقابله آنان پرداختند و

ارزاق عمومي فراوان هست   ندارند، آنجامنبر هستند كه آبادمكاني  دوهر  32مناذر كبري و مناذر صغري
سرزمين خوزستان  . و سودآور داردفراوان و مزارع نخلستان هاي انبوهو حومه هاي وسيع و آب زياد و 

و اهالي عربي و فارسي صحبت دارد نعمت هاي فراوان و آباديهاي به هم پيوسته ست كه زيبااقليمي 
، پيراهن  استلباس اهل عراقهمانند  البسه اهالييگري كه عربي يا سرياني نيست و مي كنند و زبان د

 روحيه و طبع شروري مردم آنجا. بندند و عمامه مي پوشند و مردم عوام ازر و مازر مي لباس بلندو 
و غير از دارند  رخساري سبزينه و متمايل به زرد ، آناندارند و همواره با همديگر در رقابت هستند

ارجان تا روستاي آسك دو مرحله است و از آسك تا ديرا يك  از .گردو همه نوع ميوه فراوان دارند
هست كه محل استراحت  ياز دورق به خانبعد يك مرحله است، از آنجا تا دورق . مرحله است

تا حصن يك مرحله است و از آنجا  شهر باسيان از آنجا تا. مي گويند رهگذران است و به آنجا خان
 . راحت تر از راه زميني استجا راه دريايي آن دارد، منبر33حصن مهدي] 401.[استمهدي دو مرحله 

 آنجا از طريق  قرار دارد از بيان در ساحل دجله، حصن مهدي تا شهر بيان يك مرحله زميني استاز
                                                 

 دو واليت خرم و سرسبز با آنجا، قرار دارندملتقاي رود دز به دجيل در شمال اهواز ردمناذر كبري و مناذر صغري  32. 
). 258، ابن حوقل؛95،اصطخري(دارند اين دو واليت نخيالت و كشت زارهاي معمور و آباد هستند،شهرهاي بزرگ 

دو شهر نهر تيري و مناذر در عهد بني اميه در ). 258ابن حوقل،(يي دارندمناذرالكبري والصغري ماليلت ديواني بسيار باال
  ).261لسترنج، ( هجري مركز ضرب سكه بودند97-90سال هاي

اين قلعه در چند ميلي باالي نقطه اي كه . س مصب پهن نهر اهواز قلعه اي بود موسوم به حصن مهدي استأ در ر. 33
 دجيل را، در محل موسوم به بيان، به دجله عمياء مي پيوندد واقع نهر عضدي بطرف غرب منشعب مي شود و مصب

اطراف اين نهر شوره زارهاي باتالقي قرار دارد و نهر اهواز در محل سليمانان به دريا مي ريزد و اين نقطه محل . است
از باسيان گذشته و خطرناكي براي كشتي راني است، براي رسيدن به اهواز، اگر كشتي ها از نهرهاي مختلف عبور كرده 

حصن مهدي ملتقاي چندين راه واقع و بر قسمت نهر اهواز . از آنجا وارد رودخانه سدره شدند سالم تر و بي خطرتر بود
 حصن مهدي آباد است و همه نهرهاي اين ).251حوقل، ابن ؛90اصطخري،(جائيكه پهناي ان به يك فرسخ مي رسيد
مي ريزد در آنجا قلعه اي هست كه مهدي آنرا ساخته و مرزباني به شمار رود سرزمين در آنجا يكي مي شود و به دريا 

برخوردگاه چند راه در اين شهر . جامع آن در كرانه است. خانقاه ها و زاهدان نيز دارد. زيرا كه نزديك دريا مي باشد
بيشتر .  را سيراب مي كنندها و كشت زارها ديگر شهرها نيز بر نهرهايي هستند كه جزر و مد دارند و نخلستان. است

از اهواز تا اسحاقيه يك مرحله است واز جسر محترق تا  . و پيرامون آن واقعندءآبادي هاي اهواز در سمت سوق االربعا
مهدي يك مرحله  حصن مهدي يك مر حله است از نهر عباس تا عسكر ابي جعفر يك مرحله است واز آنجا تا حصن

 ).322مقدسي،(مي باشد
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ه بغداد  واسط براه ديگر مسير. به عراق منتهي مي شودجا به ابله مي توان رفت و راه خشكي آنآبي
 تا عسكر  از آنجا واست  تا رامهرمز دو مرحله است ازآنجا يك مرحله 34رجان تا سوق سنبلأ از ،است

 و از تستر تا جندي سابور يك مرحلهاست  و از عسكر مكرم تا تستر يك مرحله  استمكرم دو مرحله
و از قرقوب   استو از سوس تا قرقوب يك مرحلهاست  و از جندي سابور تا سوس يك مرحله است

 ديگري از عسكر مكرم تا مسير شايد . است تا واسط دو مرحله از آنجا و استتا شهر طيب يك مرحله
   . استكه كوتاهتر و راحت ترباشد شهر واسط 

است،  تا رستاجرد نيز دوازده ميل  از آنجا از ايذه تا جواردان دوازده ميل است و؛يذه به  اصبهانا مسير
تا روستاي از آنجا  و  است تا بوين پانزده ميل از آنجاواست ليدست هيجده ميل  تا روستاي ساز آنجا

 از واست تا خان االبرابر يازده ميل از آنجا و است تا رباط هيجده ميل  از آنجا واست سوجر ده ميل 
 يلم] 402 [هواز تا أزم هشتاز سوق األ؛  شيراز بههواز سوق األمسير . تا اصبهان هيجده ميل استآنجا

 تا قنطره در بيابان  از آنجاواست تا زط هيجده ميل از آنجا  و  است تا عبدين پانزده ميلاست واز آنجا
. تا ارجان هيجده ميل است كه در قلمرو فارس قرار دارد از آنجا و استنمك هيجده ميل  

 تا شهر ز آنجا اواست تا درخويذ دوازده ميل است و از آنجا صفن پانزده ميل أ تا روستاي أرجان از 
  تا شيراز پانزده ميلاز آنجاو است  تا روستاي جويم پانزده ميل است و از آنجانوبندجان چهارده ميل 

 چهار صد و هشتاد تا حصن ابن عماره قرار دارد همچنين مهروبان كه در ساحل درياي فارس است،
 آنجا زا  و استدو مرحلهحصن ابن عماره تا سيراف  از. طول ساحلي فارس استاست كه معادل ميل 

است، 35سيراف] 403.[استشش ميل  تا نجيرم سي و از شهرهاي ساحل درياي فارس   
                                                 

 شهر ،است كه روي رودخانه طاب بسته شدههست  ي پلسمت غربي آنجا  وچند ميلي ارجان و در رق آسكمش  در. 34
     ).95اصطخري، (است مرز ايالت فارس آنجا. اين واليت قرار داردتجارتي سنبل در وسط 

نگبار مي آورند ساختمانهاي آنجا از چوب ساج است كه از ز. سيراف از حيث بزرگي و جالل به اندازه شيراز است 35.
و عمارتهاي چند طبقه دارد كه مشرف بر دريا ساخته شده مردم سيراف در مخارج عمارت اسراف مي كنند چنانكه يكي 

از بازرگانان براي خانه خويش بيش از سي هزار دينار خرج مي كند، مردم سيراف از تمام اهل فارس توانگرترند و 
بدست آورده  راه تجارت دريا همه آنرا از است و درهم بيشتر زاركساني هستند كه ثروت آنان از شصت هزاره

كه ). 127اصطخري،(اند ا  ر زي د،  دن ها ن مي  رتر  ب بصره  ز  ا ا  ر ن آ كردن  اد  ب آ هنگام  ه  ب مردمش  آنجا سيراف 
ازارهايش  ب  ، ا ب زي جامعش  ر،  ستوا ا رونقساختمانهايش  ا  مردمش ب و،  نگر  وا استت زه  آوا لند  ب نامش    .

زهدر نوا نجاست  ي ا چين  است  سان  خرا و  فارس  ار  ب ن ا عمان،  و ) مقدسي(من. ه  نگيزتر  ا شگفت 
شده ساخته  آجر  و  ساج  چوب  ا  ب و  لند  ب كه  م  ا نديده  هايش  ه  ن خا ز  ا تر  ا ب ز . زي ا بيش  ا  ت ه  خان يك 

شود مي  خريداري  درم  ر  هزا ه . يكصد  ن كرا ه  ب مردم  ته  رف ويراني  ه  روب لميان  دي يروزي  پ ز  ا پس  ولي 
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توانگر دارد ازرگانان  و ب شكل ممكن . شهري بزرگ  به هر  درآمد  كسب  ساكنانش تشنه 
به ساير نقاط مي باشند و سفر  سيراف . هستند، آنان اهل عبادت  اهالي  از  شخصي 

سفر در  سال  و يك  امده استبيست  ي اش ن ده  به ديدار خانوا مدت  اين  است و در    .
است،  شده  چوب ساج ساخته  نها از  بالد فارس است، در آن ساختما از  سيراف بخشي 

كنند اقامت مي  ساختمان چند خانواده  رد، در هر  پيوسته دا بهم  طبقه  ناهاي چند  . ب
كنند مي  بسيار هزينه  سيراف براي ساختمان سازي  نكات زي. مردم  و مقاومت وبه  بايي 

اهميت مي دهند به نام . ساختمان  سيراف  كوهي مشرف بر  از  اهالي  و آب  ميوه جات 
اره36جم دركن كوه  اين  است،  بسيار . درياست] 410[  و  و زرع ندارد  كشت  سيراف  شهر 

است در نجيرم. گرم  يكي  دارد؛  و ديگري در 37دو منبر  درياست  كه شهري در ساحل   
است و غندجان رستا. شهر غندجان  است، در آن قلعه  واقع  برين  دشت  كه در  است  قي 

                                                                                                                                               
ا ر عمان  قصبه  شده  ه  ن روا ا  نددري ساخت سال .   ه  زل زل ا 66سپس  ي ا 67  ر ن آ روز  هفت  كه  آمد  پيش   

يد ن رزا براي .ل عبرتي  يه  ما و  رداشت  ب ترك  ا  ي شد  ويران  ها  ه  خان يشتر  ب گريخته  ا  دري سوي  ه  ب مردم 
گشت ندآموز  پ ندگان  ن ي هاد؟ . ب ن ار  كن ا  ر شما  اره  درب ايي  ب شكي وند  خدا كه  كرديد  چه  پرسيدم  من 

يفزود : گفتند ب ا  م ميان  در  ا  شدزن ار  بسي اخواري  رب يد؟ : گفتم! و  ا ته  گرف عبرت  ينم  ب مي  نچه  آ ز  ا ا  ي ا
ند ه: گفت خود ! ن كه  ار  بسي فسق  ا  ب فارس  مردم  م،  ا يده  شن يشان  ا ان  زن ره  ا درب زشت  اني  سخن   من 

هند ن مي  متلك  ه  مون ن را  يشان  ا د،  رن ه . دا ب شهر  و  كنند  مي  ساختمان  رند  دا نو  ز  ا كه  ام  يده    شن
گرد مي  از  ب گذشته  است.دحالت  جهنم  زه  دروا ا  گرم ز  ا رند. سيراف  ب مي  نجا  دا ب دور  ه  را ز  ا ا  ر . آب 

رند دا يز  ن يوه  م ندكي  ا ا  ب را  گوا يمه  ن و  اريك  ب طرف . كاريزي  دو  و  است  ا  دري و  كوه  يان  م در  شهر 
رند دا نزديكي  در  نخل  چند  و  است  خشك  زمين  )326مقدسي،(ديگرش  از سيراف گرفته تا حجم يك .

        مرحله، سپس تا كيرند يك مرحله، سپس تا مه سپس تا اريگان يك مرحله، سپس تا مرحله، سپس تا برزره يك
و . از سيراف تا عمان يا بصره پنج روز تا ده روز دريانوردي است.ور يك مرحله استجبيابشوراب يك مرحله، سپس تا 
                                                                ).343مقدسي،(دريا است در  خاز سيراف تا بحرين هفتاد فرس

 باغستان و درخت وجود ندارد و ميوه جات و بهترين آب شهر از كوهي است مشرف بر آن موسوم به شهراطراف  36. 
                                                          ).127اصطخري( هست سميرانبنامكوه جم و در آن كوه قلعه اي عظيم 

درياست 37. ار  كن در  نجيرم  است.   شده  شيده  ترا سنگ  ز  ا يكي  صحن  كه  رد  دا جامع  ازاري . دو  ب
رد دا شهر  يرون  ب در  ند . نزديك  ا شده  باشته  ن ا اران  ب ز  ا كه  آشامند  مي  ها  بركه  و  ه  چا ز  ا

.327مقدسي،( ( اقع نجيرم بندري كم اهميت و در باختر سيراف آن طرف دهانه رود سكان، در اول سيف مظفر و 
                                                         ) 127اصطخري،(بود، و اين سيف تا جنابه واقع در ارجان امتداد داشت 
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وجود دارد ازار  شهري38صفاره.منبر و ب است،ساكنانش  واقع  ا  دري ساحل  كوچك كه در    
نام رستقان دارد ب و رستاق آبادي  نگر                                                     .توا

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
يكي سيف عماره در شرق جزيره قيس . درساحل درياي فارس سه سيف دارد كه همه آنها در منطقه گرمسير واقعند 38. 

ايراهستان و حوالي سيراف و سومي سيف مظفر در شمال نجيرم، عشاير عماره و و ديگري سيف زهير در ساحل جنوبي 
در غرب جزيره ) قلعه خروس ها(قلعه سيف عماره معروف به حصن ديكدان . هستندزهير و مظفر سه عشيره عرب 

 رنگ  در شهر كران گلي خوردني بهاست،نواحي سيف زهير شامل شهرهاي كران و سيراف و نابند . قيس واقع است
قبيله بني تميم در مناطق جهان بارك، مروع،سواحل،سهم، سهم اكنون ( ).127اصطخري،(هستسبز و بطعم چغندر 

غربيه ، بند،بستان و قبيله موالك در مناطق حاله غربيه و حاله شرقيه، بساتين،الصافيه، زباره ، بند، كنار خيمه، خوره و 
در ) نصور(وغربيه، عچابر، سيروباش، اشكنار، گاو بنديه و قبيله مناصيرر عسلويه، خند، خيار، تمبوشرقيه قبيله حرم د

نخل تقي و هواري،برعسكر، اختر، بنه كون، عبدلي، الوان، مقام، نخلو، مجاحيل، نخل جمال، سكرو ، قريشه، جير، 
                                     ).                                    زندگي مي كننددواسر، چارك، شيو، نخل عبدالنبي و مقو 
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  )هجري 75- 132(  اهوازي عبدالحميد كاتب

حمار  در عهد مروان كه است عهد اموي از سخنوران بزرگ عرب اهوازيكاتب عبدالحميد 
 75سال   اهوازيعبدالحميد كاتب.  نمودابداعانشاء عربي را  كه بود اولين كسي او. مي زيست

وي چشمه جوشان مكتب  . هجري به قتل رسيد132و در سال  نيا آمدهجري در اهواز بد
 .داند البالغه مى  هايى چند از نهج  را حفظ خطبهارتقاء هنر نويسندگي ادبى خود و سبب

فصاحت  به او گفتند اشتهالسالم ميانه خوبي ند  به خاطر تقيه و يا واقعا با علي عليهعبدالحميد
   حفظ كردن:كالم االصلع حفظبه سبب : كجا آموختي ؟ گفت  فن نويسندگي را از و بالغت و

 عبدالحميد :گويدمي الحديد ابي ابن .)ع(عليامام سخنان آنكه جلوي سرش مو نداشت ، يعني 
 »عبدالحميد« ه ازكند ك  ميتاكيدالجندي نيز  علي .المثل است در فن نويسندگي ضرب كاتب

از بر كردن  ،االصلع  حفظ كالم« :غت رساند؟گفتپايه از بال چه چيز تو را به اين: پرسيدند
 و دمنه را به عربي  كليله و نوشتبه فارسي را قاموس عربي اولينعبدالحميد ). ع (سخنان علي

 مي تاليف كند البالغه را رضي نهج كه شريف سه قرن پيش از اينترجمه كرد، او حدود 
 اش مو ندارد صلع كسي كه پيشانيالهاي ا  خطبه از خطبه هفتادكه:  آورده است خودزيست و

عبدالحميد  .اي جوشيد ها در ذهن من پي در پي چون چشمه  كردم و اين خطبهحفظ را
بسيار  نويسنده مروانكه . مي گويد معروف به مروان حمار   آخرين خليفه امويموردكاتب در 
الحميد بعبد  الكتابةبدأت: اند  گفتهمشهور است كه  در باره كاتب اهوازي.  اي است فوق العاده

  . و ختمت بابن العميد

  . كاتبابوالفضل محمدبن احمدبن عبدالحميد

 ، كتاب است علماي سير و اخباربوالفضل محمد بن احمد در اهواز رشد و نمو كرد وي از ا
  . كتب اوست ازاخبار خلفاء بني العباس ارزشمند
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  )    هجري31 - 110(ميساني    سيرين بنابوبكر محمد

از  هجري و 31متولد  بن سيرين  محمد، است   تابعى  و فقيه محدثبن سيرين بكر محمد ابو
  خوابگزاري   عنوان  بهمشهوريت اوبن سيرين چند قرن بعد از فوت  .بود مردم دشت ميسان

 وليد،   خالد بن  دست بهالتمر  عين   فتح  هنگام هجري12 در   پدرش. مطرح گرديد  دست چيره
   بود كه  مسيحى نوجوان   چهل  نيز از شمار همان  آيا وي  كه  نيست ، اما روشنآمد در   اسارت به

  مسگري پدرش:اند   گفته  برخى  يا چنانكه. بودند  انجيل  فراگيري سا مشغول در كلي  هنگام در آن
   بن  انس ي، موال اسارت  از  پس  بود؟ سيرين  كرده التمر كوچ  عين  به كه بود  جرجرايا از اهالى
رو او از اين.  خود را آزاد ساخت  درهم 000،20  شد و با پرداخت)  ص( پيامبر ، صحابى مالك

  ابوبكر. پارسا بود  زنىو  ابوبكر  موالىاز    صفيه مادرش. اند  خوانده انس   را موالى و فرزندانش
 از   همه ،عبداهللا   نام به  ، اما جز يكىبدنيا آورد فرزند 30  زنش ،ناشنوا بودبن سيرين محمد 
   جانب  رعايت  چون هايى ويژگي.   است  ستوده و پارسايى   علم  سعد  او را به ابن.  رفتند دست

،  ، نرمخويى ، بردباري داري  زنده ، شب  گرفتن  روزه روز در ميان  ، يك  شرعى احتياط در مسائل
  از وي  خداوند  رحمت  به  فراوان دواريي و ام  خويش هاي  لغزش  به اعتراف پرهيز از مراء،

   از كسانى  تا برخى  شده امر موجب   و همين  است  ساخته  بزرگمتقي و   زاهدان  چونان اي چهره
 و   پرهيزگاري  گونة الگوي  به اند، در وي پرداخته   مهم هاي  كتاب  در زمينة سير و سلوك كه

،  پذيرفت  قدر را مى  ارادة خداوند، اعتقاد به  به  هر كاري دن دا نسبت  او با گرچه. بنگرند پارسايى
 او بر پاية   شخصيت بررسى در.  بود  گريزان  بحثها سخت اينگونه  در  جستن شركت اما از

   زهد شهرت  به  كه مانند بيشتر كسانى  نيز  وي  كه خوريم  برمى  نكته  اين  موجود به گزارشهاي
،   و اجتماعى  در امور سياسى  را از درگير شدن فردي   سلوك  به و پرداختن  نشينى دارند، زاويه

 شاهد   و از دور و نزديك زيست  مى  پرآشوبى  در دوران با اينكه رو از اين.   است شمرده برتر مى
   حجاج رحمانه  بى  و كشتارهاي  كعبه  ساختن  فاجعة كربال، ويران از جمله   هولناكى رويدادهاي

 را  ديگران   گاه شود، و حتى  نمى  رويدادها ديده  در برابر اين  از وي بود، اما واكنشى   يوسف بن
 باز  از غيبت   نهى  عنوان ، تحت  زمان  حاكمان هاي  دربارة بيدادگري  گفتن نيز از سخن

   اموي ن ديگر از حكمرانا  و برخى  حجاج هاي كرده  خداوند از  اميدوار بود كه وي.  داشت مى
  ، امام) ع(  على امامز  و ا گرفت  مى  خرده  و عايشه يه از معاو  كنايه  نيز به اما گاه ،درگذرد
 زبير   بن  عبداهللا ايى در روزگار فرمانرو وي. كرد  مى  جانبداري  عدي ، ابوذر و حجر بن) ع( حسين
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   آمد، چندگاهى  كوفه  به سپس. شنيد   حديث  ديدار كرد و از وي و با عبداهللا  رفت  حج  به در مكه
 و واسط سفر كرد  و   مداين  به او همچنين.  شنيد  حديث  و از علقمه پرداخت  فروشى  پارچه به

 93د  در حدو  داشت  اشتغال  بازرگانى  به  كه  سيرين ابن. برد  سر  به  نيز در دمشق چهار سال
   خريده درهم هزار  چهل  به  كه  روغنى  از خمهاي ىك در ي  پليدي  پيدا شدن  سبب  تنها به هجري

 در   مالك  بن  انس چون. افتاد   زندان  به  هنگفت  خسارتى  و با تحمل  را دور ريخت بود، همه
   كند، به  او را تجهيز و تكفين  سيرين  ابن  بود كه  كرده  و وصيت  درگذشت در بصره   سال همان

   عمر نتوانست  ظاهراً او تا پايان ولى.  آيد  بيرون  از زندان  وصيت  اجراي  دادند تا براي او اجازه
   در عراق  هبيره بن  بار عمر  خشونت  در روزگار فرمانروايى وي . خود را بپردازد هاي بدهي

   برايش  هبيره  ابن  كه  مالى پذيرفتن  كند و از  كتمان  وي  را از حكومت  ناخشنوديش نتوانست
   و بار ديگر به  شام  بار به  و ناچار يكنپذيرفت قضا نيز   منصب او . بود، سرباز زد  ادهفرست
  هاي  سال  در واپسين  سيرين  ابن.آمد  مى  بصره  به  پنهانى  صورت  به ي، اما گاه  گريخت يمامه

  فوت از   پيش روز100   كه  بصري  حسن  جنازه  تشييع در مراسم ، اما  بازگشت  بصره  به زندگى
،   نزديك  دوستى  از يك  پس  سيرين ابن  دهد كه  مى  نشان اين.  نكرد داد، شركت   رخ  سيرين ابن

  جالس « المثل  ضرب  دو و پيدايى  اين  جدايى سبب  ، ولى  است  گرفته  كناره  از حسن سرانجام
  برخىبصري    حسن دهد كه  مى شان از گزارشها ن ، اما برخى نيست دانسته »  سيرين  أو ابن الحسن

  خود و خويشانش بر  گران ديد و وجود او را باريپسن  را نمى سيرين   زاهدانة ابن هاي از تكلف
 گذرا در  بررسى .د بو  برآشفته  سخت  حجاج  به سبت ن  سيرين  ابن  از موضع همچنين.  دانست مى

   صحاح  نويسندگان  كه  است  واقعيت يانگر اين ب ششگانه   در صحاح  سيرين  و آراء ابن روايات
. دانستند  مى حجت  را و رفتار و گفتارش.نگريستند  مى  برجسته فقيهى   عنوان  به  سيرين  ابن به
   در بابهاي شاهد فتواهايش  باشد،  شده  روايت  از او حديثى  از آنكه ها بيش  كتاب اين در

   اين  كه گفت  بود و مى بسيار قائل   اهميت  احاديث  براي ن سيري ابن.   هستيم  فقه گوناگون
   حديث او در حفظ و نقل. گيريد  مى  كسى چه  خود را از  دين ، بنگريد كه  است ها دين حديث

 برجستة  شناسان  تا همة رجال  شده ها موجب دقت   و شايد همين. بود بسيار محتاط و دقيق
   اصحاب از  تن30 سيرين ابن.ناد بدانند است قابل  را هايش ت و رواي  او را ثقه  سنت اهل

  عبداهللا ، ، ابوسعيد خدري ، ابوهريره  مالك  بن  انس  چون  و از كسانى. كرد را درك)  ص(پيامبر
 ،   حاتم  بن ، عدي ين حص  بن  عمران، جزار  بن ، يحيى  ثابت ، زيد بن  قاضى  عمر، شريح بن

، سلمة   حسان  بن هشام ،  عون  بن  عبداهللا، تميمه ابى   بن ايوب . كرد  روايت و ديگرانابودرداء 
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   عبيد، سليمان  بن ، خالد حذاء، يونس  ، قتاده ، شعبى  عتيق  بن  شهيد، يحيى  ابن ، حبيب  علقمه بن
  گذاري  نقطه  در باب سيرين  در مورد نظر ابن. اند  كرده  روايت  ديگر از وي  و گروهى تميمى
  .  است  شده  نقل  متعارضى  روايتهاي قرآن

  :   و خوابگزاري  سيرين ابنمحمد 

   نام  به  مختلف  زبانهاي  به  و با ترجمه  خوابگزاري  در فن گوناگونى   خطى هاي ها و نسخه كتاب
يا    زمينه ين در ا اي  نوشته  هيچ  وي دهد كه  مى  زير نشان  مالحظات وجود دارد، ولى   سيرين ابن

   هم ، آن وي   از خوابگزاريهاي  شماري  انگشت هاي  و تنها روايت  است  ديگر نداشته هاي زمينه
   خياط دربارة خوابگزاري بن  و خليفة  معين  سعد، ابن ، ابن شافعى.   است  متأخّر آمده در منابع

  دهد وي  مى  نشان  كه  آورده ايتى  رو حنبل   احمد بن  از اينان پس.  ندارند  سخنى  سيرين ابن
   او جاحظ در اين در پى. داد  نمى شود، اهميتى  مى  ديده  در خواب آنچه  و  خوابگزاري  به چندان
 دو   بخاري سپس   با ترديد است موأ ت  دو مورد آن  كه  كرده  نقل  سيرين  از ابن روايت   سه باره
   كه  از او آورده روايتى   قتيبه  ابن.  است  كرده ورد رؤيا نقلم  واسطة او در  به  حديث و يك  نكته
   يك  باره  در اين  هم ، وكيع  است نداشته   خوابگزاري  به اي  عالقه  چندان دهد وي  مى نشان

   شوخى  سيرين  با ابن  باب  در اين  شخصى  كه  كرده  نقل نيز روايتى   عبدربه ، و ابن  آورده روايت
 سي   سكوت  رغم به.  است   كرده اي  اشاره  وي  خوابگزاري   به  حبان  ابن همچنين.  است  كرده
 ،  نديم ، ابن  وي  به  فن  در اين اي نوشته   و انتساب  در خوابگزاري  سيرين  ابن  دربارة شهرت منبع

  نخستين هجري 430 ،و ابونعيم  است  داده  او نسبت الرؤيا به ر تعبي  نام  به  كتابى هجري385
 از  يك  در هيچ روايات   اين   كه  است  او را آورده هاي  از خوابگزاري  روايتده   كه است  كسى
 عالقمند   و خوابگزاري  خواب به   كه  بغدادي  خطيب حتى. شود  نمى  از او يافت  پيش منابع
 و   را آورده  از خوابگزاريهايش تچند رواي عساكر  ابن.  مورد ندارد  در اين اي  اشاره ، هيچ است
   شوذب  بن عبداهللا  از   روايتى مزي.   است  گفته  سخن  فن  در اين  زياد وي  از مهارت  خلكان ابن

   داشته  خوابگزاري  در فن زيادي   و او مهارت  ديدار كرده  سيرين  در واسط با ابن  وي  كه آورده
   عالمان  از مشهورترين  يكى  عنوان به   وي  معرفى  ضمننيز)   هجري808 (  خلدون ابن.  است

 874 (  بردي  تغري ابن.   است  شده  اخذ و تدوين وي  از  فن  اين قوانين: نويسد تعبير رؤيا مى
  كه   پذيرفت توان  مى  چگونه با اينهمه. كند ياد مى»  التعبير صاحب « عنوان   از او به هم)  هجري

 پرهيز   مطلبى هرگونه  و  حديث  از نوشتن  شدت  به  آنكه  باشد، خاصه  نوشته بى كتا  سيرين ابن
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 بعد  قرن هاي   و نويسندگان مترجمانچرا    اينكه  دربارة سبب :گفته مي شودالبته .   است كرده مى
 ناگزير  ارشان آث افتادن   مقبول  براي  آنان  كه  است ؟ آناند  داده  نسبت  سيرين  ابن خود را به آثار
  .دهند   نسبت  متقدم  از بزرگان  يكى  آنها را به اند كه بوده

 ) هجري 42(   اهواز واليخريت بن راشد، 

امير المؤمنين نويسد كه  اعثم كوفي مي.  هجري والي اهواز بود42خريت بن راشد سال 
 هر اهواز صفين، خريت بن راشد را بر امارت شجنگ از ، قبلعلي عليه السالمحضرت 

 كه بدانجا رفته، آن نواحي را مضبوط دارد و به كارهاي مهم آن واليت سر و .منصوب نمود
در آن وقت كه حضرت از صفين به كوفه بازگشت، خريت بن راشد در اهواز از . سامان بدهد

بر به خوارج پيوست و  او را موافق نيفتاده، لشكري جمع كرد و  وحكم حكمين خبر يافت
 تقسيم كرديان  لشكرميان واليت اهواز را خزانهتمام اموال ريد و وشم منين عليه السالامير المؤ

عقل بن قيس  م،عليه السالمحضرت امير المؤمنين كه .  و عصيان را آشكار گردانيدمخالفتو 
در كتاب تاريخ اعثم كوفي به جاي خريت، حريث بن راشد ذكر . براي مقابله با خريت فرستاد

خريت، كارگزار اهواز در جنگ صفين شركت داشته است و قيام او بر البته گويا  .شده است 
ي اهواز و عمان منتهي گرديده  ضد امير المؤمنين عليه السالم از كوفه آغاز شده و به منطقه

  .پيوست معاويه ، قعقاع بهبود كسكر و ميسان والي قعقاع بن شور،  در آن زمان .است

  ) هجري61(  مغفل جعفى يزيدبن

معقل الرياحي . عرب بود انشاعر ز شجاعان وا ) الرياحيمعقل بن قيس (مغفل جعفى بن زيدي
در نهج  ،در جنگ صفين در ركاب او جنگيد  اصحاب على بن ابى طالب عليه السالم بود كهاز

مود ن را به فرماندهي سه هزار سپاهي عازم شام معقل )ع(امام علي. البالغه نام ايشان آمده است
، در جناح درآن سپاه. فرستاد به اهواز خريت بن راشدا را براى جنگ ب معقل در فتنه خوارج و

كرده و در جنگ  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را درك ،مغفل جعفى بن زيدي .راست بود
حضرت به كربال آمد و   وى در مكّه به كاروان حسينى پيوست و با آن.قادسيه حضور داشت

به را به قتل رسانيد  از آنان آنكه گروهي ، پس از ورا در پيكار تن به تن با كوفياناشروز ع
در مكه مغفل  .دسه بصورت يزيدبن معقل آمده استنامش در زيارت ناحيه مق. شهادت رسيد

السالم ملحق شد و روز عاشورا نزد امام حسين  به همراه حجاج بن مسروق به امام حسين عليه
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 .                 مد و براى مبارزه اذن گرفت و به ميدان رفت و اين رجز را خواندالسالم آ عليه
عن  و فى يمينى نصل سيف مصقل اعلو به الهامات وسط القسطل انا يزيد و انا ابن مغفل (

  ). الحسين الماجد المفضل ابن رسول اهللا خير مرسل

 ) هجري 106 -  143(بن مبارك بن مقفع  )ابو عمرو( ابومحمد عبداهللا

  يكودكابو محمد در .  هجري است106 متولد  بن مقفع بن مبارك ، ابومحمدعبداهللا ِ مقَفَّع اِبن
آورد، يا او   مى  گمارد، ادبا را گرد او جمع  بسيار همت  تربيتش پدر به.  رفت  بصره  بهشبا پدر
   از فصحاي  را كه ابوالجاموس  و ل ابوالغو  نام هاي  دو نفر بهمباركبرد،   مى ايشان   مجالس را به
او گمارد، عبداللّه بن    آموزش بهرا  رفت و آمد داشتند  بصره  از باديه به  بودند و پيوسته عرب

 مكني به اسالم آوردن،و پس از   بود  عمروابوآوردن كنيه اش  مقفع بن مبارك، پيش از اسالم
 يوسف  در زمان حجاج بناهواز و بصره  والي خراج فارس و مقفع پدرمبارك.ابومحمد گرديد

زدند  هاي او چوب تعدي كرد، به امر حجاج بر دست ، كه چون به مردم در گرفتن مالياتبود
 مي ها، انگشتانش خشكيده و دستش ميلرزيد و به همين سبب به او مقفع و بر اثر اين چوب

) جور (اپور  ش واليت هجري، 126مسيح بن حواري تا قبل از . جهشياري آورده است. گفتند
  را از مسيح)  هجري 126 ( عبدالعزيز، والي عراق عمربن بن عبداهللا  وقتي  بعهده داشترا 

مركز    عازم  سفيانزماني كه  گماشت  جايش  را به  معاوية مهلبى  بن  سفيان و كرد  عزل حكومت
   شرقى بخش  هاي ر و آشوب ديا  بر آن  خليفه  از مسلط نبودن  كه اما مسيح.  خود شد مأموريت

   هزار درهم500يا    سرباز زد و پيشنهاد كرد كه  سفيان بهرا   واليتواگذاري    بود، از آگاه
  ، ولى  نپذيرفت سفيان. نشيند   حكومت  را بپردازد و بر كرسى  مال بستاند و بازگردد، يا همين

 با   توانست  درازا كشاند تا مسيح  به  چندانرا  دو بود، كار  اين  ظاهراً رابط ميان  كه  مقفع ابن
   گرد خود جمع ، گروهى  كرده  خود مكاتبه داشتند و نيز ياران   شهر قدرت  در اين  كه افرادي

  ، مسيح  درگرفتآنان   ميان  كه در نزاعى.  باز گردد  كه  خواست از سفيان  نيرومند شد، چون. كند
 را   مقفع كينة ابن  و گريخت   اهواز دورق   به سفيان.  را بشكند يان، ترقوة سف اي  ضربه به  توانست

 و چند   ابومسلم درپى  پى جنگهاي  نماند، زيرا  در كرمان مدت طوالني ابن مقفع   .   گرفت  دل به
   اموي  دولت  هجري132 و در فراگرفت  همه قلمرو شرق را  سرعت ، به امير طرفدار عباسيان

 گشتند و   پنهان برخى  شدند،  كشته ، برخى  اموي دولت   در نتيجه آن بزرگانو.  ريخت فرو
 ماند،   در امان  مقفع  ابن با اينهمه  خود ابقا شدند،  نيز مورد عفو قرار گرفتند و در مقام بسياري
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آيد،  ىم  بر  از مجموعة روايات آورد و آنجا، چنانكه   روي  بصره  و به  گفت  را ترك كرماناو اما 
   بن ، مسلم  زائده  بن  و با معن  و آمد پرداخت  رفت  به بزرگان  و با  زيست  و فراخى در آسايش

   دوستى  به ، برخى اين  بر عالوه.  شد  دوست  شبرمه  و ابن  ليلى  ابى ، ابن حمزه  ، عمارةبن قتيبه
   اين داستان. اند كرده  رهنيز اشا)  هجري132( اهوازي  او با عبدالحميد كاتب بسيار نزديك

عبدالحميد، دبير با   است، كه   آورده ، جهشياري  است  بر ما پوشيده  آن  چگونگى  را كه دوستى
 نواحي جزايرشايد يكي از   (  از بالد جزيره  و در يكى  گريخت  عباسيان  از چنگ  مروان وفاي

 را   او وارد شدند، دو كس  گاه خفىم   به  عباسى  مأموران چون.  شد پنهان )باشدذي قار واقع در 
،  ادعايى   بود و با چنين  مقفع ، ابن  دوم شخص.  هر دو ادعا كردند عبدالحميدند يافتند كه آنجا
،  تن  چند    مقفع  ابن  ياران در ميان.   دهد  را نجات  دوستش  كند و جان خود را فدا خواست مى

 شعر   به  مقفع ابن اما.  بودند  و مطيع حماد عجرد، حماد راويه   چون  عرب  شاعران تريناز بزرگ
 و در   است اند، استثنايى  داده نسبت  او ، يا به  مانده  از او باقى  كه  هم  نياورد و ابياتى روي

   ابى  ابن  در رثاي  بيتسه:   اينهاست  ابيات اين مجموعة.   است  شده  سروده  خاص هايى مناسبت
؛  پندآميز  بيت در فقر و غنا ؛ يك   ؛ دو بيت  سائل در جواب   بيت  زياد ؛ يك بن  يحيى،ءالعوجا

 او   قتل آهنگ   سفيان  كه  هنگامى  خويش  در ستايش  ؛ دو بيت  ليلى ابى   از ابن  در گاليه  بيتسه
 در اياصوفية   از آن يا  نسخه  كه  داشته رومى  هاي  ماه  در باب اي  گويا قصيده  بر اين عالوه. كرد

قلم او را .   است  شده  چاپ  نيز در برلين  آن ترجمة آلمانى  با  و همراه  موجود است استانبول
سخت  بر منصور آنقدر منصور عباسي را هجو كرد، ابن مقفع وقتيمثل شمشير برنده بود و 

در ابتدا   بن مقفع، كه منصور فرياد زد آيا كسي هست مرا از شر ابن مقفع نجات دهد؟ اآمد
فارسي   ازمترجميناو يكي از . كاتب داود بن عمر بن هبيره و سپس كاتب عيسي بن علي بود

در سير و كتاب آيين نامه و  كتاب التاج و كتاب خداينامه: از جمله آثار ابن مقفع. بودبه عربي 
و كتاب  سيسو كتاب االدب الكبير معروف به ما قرء ح كتاب كليله و دمنه و كتاب مزدك

ابن النديم آنجا كه بلغاي عشره ناس  .مي توان نام برد و كتاب اليتيمة در رسائل الصغير االدب
آنان مي شمارد و نه تن ديگر عمارة بن حمزة و حجر  را نام ميبرد، عبداللّه بن مقفع را نخستين

بن  لجبارشيخ و سالم و مسعدة و الهرير و عبدا بن محمد و محمد بن حجر و انس بن ابي
  . هستندعدي و احمدبن يوسف 
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  ) هجري133-  196 (اهوازي حسن ابن هاني ابونواس

  اهوازيمعروف به ابونواساو . در اهواز متولد شد  هجري133سال   حكميحسن ابن هاني
از او بعنوان يكي از بزرگترين . نواس پيشگام و بنيانگذار شعر عاشقانه عرب بود ابو. است

 استاد تمامي شاخه هاي شعر عربي زمان خويش نواسوبا. بي نام مي برندشاعران كالسيك عر
و شعرهايش در مورد ) خَمريات (شرابگساري و ستايش   تصنيف هاي بادهدر ابونواسبود، 

 .هستاز ابونواس نيز  هاي فولكلور روايت. شهرت دارد) مذكرات (پسردوستي و شاهدبازي
از مردم لبان بني سعده اهواز است و مادرش جعشاير عشيره طيء از هاني از  پدر ابونواس،
 جد پدري ابو نواس از سربازان كهاست، جهت از آن ابونواس  و لقب حكمي . بودجبال اهواز

 را از نواسوب او اختالف نظر وجود دارد، سال تولد اولدتدر مورد تاريخ البته . مروان حكم بود
و ابونواس نام » الحسن بن هاني الحكمي«نام اصلي او . اند  هجري قمري  نوشته١۴۵ تا ١٣٠

دو زلف لقب ابونواس بدليل  و به قوليداشت موهايي مجعد و مشكي چون او ، مستعارش بود
و  را از دست دادس، در كودكي پدرش ابونوا. ندبود كه بر دوش هايش حركت مي كرد او

 12 در آن موقع، تقريبا  ابونواسمادرش او را به عطاري برد تا كسب و كاري داشته باشد،
عشيره به مدت يك سال در ميان طبق عادت و سنت اعراب  ابو نواس در كودكي و .ساله بود
 ي كه ابواسامه والبةتا روز .باشدكامل  و  عربي خالص وگفتارش زندگي كرد تا زبانبني اسد

 اين آشنايي تأثير زيادي در.  او را در بصره ديد و با او آشنا شد عرببن حباب؛ شاعر معروف

 را به خوبي  بن حبابقبل از اين آشنايي، والبه ظاهرا كه ابونواس تكوين شخصيت او داشت،
 هر نشستي، داشت و در ابن حباب بسيار او را دوست مي. بود او اشعاره مي شناخت و شيفت

پس از چند سال ابونواس در مكتب . كرد  آغاز ميابن نواسسخن خود را با غزلي از اين 
هاي محمد ابن ادريس شافعي، احمد ابن حنبل، محمد ابن جعفر غندريه و خلف احمد  خانه

هايي كه  در سي سالگي، پس از ابراز عشق به دختري كنيز به نام جنان و تهمت .حاضر شد
خيلي زود به خاطر . رفت بغدادبه خاطر همين موضوع به او روا داشتند، به مردم بصره 

هاي شراب نوشي   لذت وصفشعرهاي او در . آميز و طنزش، مشهور شد شعرهاي شوخي
از  «: جايي مي گويدابونواس  .هست )مذكرات( نوجوانورزي به پسران  عشق و) خَمريات(

او  »ام ام و از براي شراب كهنه، آب زالل را از خاطر برده براي پسركان، ازدختران دست شسته
او .  بود، شوكه كنداسالمبسيار عالقه داشت كه جامعه را با بيان مسائلي كه مورد ممنوعيت 
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، دانست شايسته نمي را »پسردوستي« اگرچه  نوشته واستمناء هعرب است كه دربار اولين شاعر
ابونواس بارها به داليل گوناگون از جمله دسيسه اطرافيان و . ادد مي يحترج ازدواجر ب آنرا اما

 زندان به عباسياش در زمان خلفاي  گاه جنسي هاي گاه و بي گويي و شيطنت متشرعين، رك
 تاثير ، هم چنينرود ابونواس در زمره يكي از بزرگان ادبيات كالسيك عربي به شمار مي .افتاد

 حافظويژه ب و مولوي، خيامپس از خود از جمله فارسي گوي زيادي بر نويسندگان و شاعران 
ردوستي، باعث آن شد تا در طول ساليان، مخالفان صراحت او در بيان و نكوداشت پس.داشت

 ١٩٣٢هاي آغازين قرن بيستم ميالدي، در سال  تا آنجا كه در سال. به سانسور آثار او بپردازند
 روي داد، آنگاه كه تمامي اشعار مربوط به قاهرهنخستين سانسور نوين بر آثار او در 

 كتاب از شش هزار تعداد  ميالدي٢٠٠١همچنين در ژانويه . ندپسردوستي او حذف شد
 اشعارش در نهايت . به آتش كشيده شدمصراو توسط وزارت فرهنگ  بازي همجنساشعار 

  . و بسيار مشهور و در لغت هم به گفته جاحظ اعلم بود لطافت و بديهه گويي

                                                                          تحصيالت علمي 

 آن زمان از بزرگترين در بصره مصادف با زماني است كهدر اهواز دوره رشد و نمو ابونواس  
 ادامه بصرهدر  تحصيالتش را ، اودانشمندان برجسته اي داشت مراكز علمي و فرهنگي بود و

حو و اخبار و ايام عرب علوم قرآني و حديث، صرف و ن  و نه تنها در شعر و ادب، بلكه درداد
ياد گرفت و ) عقوب بن اسحاق حضرمي(قراء بصره  قرائت قرآن را از پيشواي.  شدمتازم

هزار حديث از حفظ  كه چهار) حمادبن زيد ازدي( حديث را از بزرگترين حافظان حديث
 "مسلم" كه مفتي بصره و استاد "حمادبن سلمه" البته اساتيد ديگري مثل. داشت، آموخت

 و علم اخبار و ايام عرب "يونس بن حبيب"از  علم نحو را.  صحيح مسلم، بود داشتصاحب
، برجسته ترين راويان "ابوعبيده معمربن مثني"  و"ابوزيد انصاري" و "خلف احمر"را از 

  .چنانكه در اشعارش معلوم است احاطه داشت، هم  به علم كالم ابونواس.بصره، تعليم گرفت

                                                                               س      شاگردان ابونوا
بزرگي چون ابوهفان، محمدبن ادريس شافعي، احمدبن  افراداز جمله شاگردان ابو نواس 

 ها براي گذراندن زندگي، روز ابونواس.مي توان نام برد حنبل، و محمدبن جعفر عنذربه، را
ابن قيتبه، ( بنابر نقل .درسي در بصره شركت مي كرد  در مجالس مختلفكار مي كرده و شبها

به علومي كه در آن زمان از طريق ترجمه آثار يوناني و  او) مسعودي، ابن منظور و ديگران
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 مي گفتند، به علم نجوم، فلسفه و منطق آشنا» علوم االوائل«راه پيدا كرده بود كه و غيره هندي 

او نيز اين .  با خلف احمر شاعر بزرگ مأنوس شد بن حبابرگ والبهابونواس بعد از م! بود
  .را او برايش انتخاب كرد) ابونواس(بسيار دوست داشت و ظاهرا اين شهرت  شاعر را

                                                                        ابونواس در بغداد

 به بغداد كه آن روز مركز رسيد به شهرتدر بصره بعد از اينكه  حسن بن هاني اهوازي 
 معاشرت ي واوايل با اشراف و بزرگان ادب دوست. بود، رفت )هارون الرشيد(حكومت عباسي 

او .  شد"قاسم و امين"پيدا كرد و نديم و مربي فرزندان او  كرد و كم كم به دربار هارون راه
ام الوهيت مي برد و گاه هم به خاطر مدح مي كرد و گاه تا مق هارون را بارها و بارها
نازيبايش، مورد خشم هارون قرار مي گرفت و حتي به زندان هم  هجوگويي و سروده هاي

دربار هارون، پايگاهش را از دست داد و بعدها اشعاري براي عذرخواهي  افتاد تا جائي كه در
و ) حاكم مصر ("خصيب"  در مصر هم با.ناچارا مدتها از بغداد به مصر رفت از اين رو. سرود

همراهي مي كرد و در مدح او شعر مي گفت و هم در مجالس علمي مي  مجالس عيش او،
بعد از يكسال مجددا از مصر به بغداد برگشت و اين بار اشعاري، در ذم  .ترفت و مباحثه داش
او سفري به حج داشت و در مكه از . مدح هارون و خشنودي او گفت حاكم مصر و در

ابونواس در برگشت به بغداد . عينيه و دانشمندان ديگري بهره مند شد درس سفيان بنمجالس 
نوبختي، مأنوس شد و به گفته آنها قصيده اي براي مدح هارون الرشيد سرود و از  با خاندان
  . داد او به درهم بيست هزار و بخشيد را او خليفه.كرد پشيماني خود اظهار گذشته

                               شخصيت ابو نواس        

متعدد درباره خوش گذراني ها و هرزگي و بي بند و باري، اشعار كفرآميز او و  اخباري
اش با شاعراني كه پاي بند اصول اخالقي نبودند، از يك سو و زهديات و مقام  همنشيني
و حضرت علمي او در علوم قرآني و فقه و حديث و اشعاري درباره وحدانيت خدا  برجسته

آنها كه او را شيعه مي . السالم از سوي ديگر، شخصيت او را دوگانه كرده است رضا عليه
 زماني كه مأمون خليفه:  نقل كرده كه"ابن بابويه"دليلشان اشعار و روايتي است كه  دانند،

  در مدح"ابونواس"عباسي، حضرت رضا عليه السالم را وليعهد خود كرد، همه شاعران به جز 

  :تچرا چنين كردي؟ او ضمن ابياتي گفضرت شعر مي گفتند او را سرزنش كردند كه آن ح
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   اذ تفوهت بالكالم البديه    حرا  الناس قيل انت اوحد           

  مجتنيه يثمرالدر في يدي     لك من جوهرالكالم بديع            

   فيهوالخصال التي تجمعن    فعلي ماتركت مدح ابن موسي          
   كان جبرئيل خادما البيه                    مدح امام قلت ال استطيع          

  اليحتويه و لهذا الفريض                                       قصرت السن الفصاحة عنه           

  مي گشايي ناگاه كه لب به سخن. به من گفته شد كه تو تنها مرد آزاده هستي

  .دقرار مي ده رشار از گوهرهاي ادبي است كه گويا گوهر را در اختيار انسانكالم تو س

و بازگو كردن ) السالم امام رضا عليه(پس چرا با اين شرايط دست از ستايش فرزند موسي 
ستايش امامي را كه جبرئيل  من توان: در پاسخشان گفتم اي كشيده اوست در كه خصالي

مدح او ناتوان هستند و به همين جهت   گويا و فصيح اززبان هاي.خدمتكارپدراوست،ندارم
در اين موقع .دمدح وستايش كن راو سخن من نمي تواند آنگونه كه سزاوار است ا و شعر

بعد از تحسين، به تمام اشعار ديگر ترجيحش داد و  مأمون، دهان او را پر از مرواريد كرد و
مجموع او را مخلص اهل بيت و مداح و در . هديه داد معادل تمام صله شعراي ديگر به او
چهره ساخته، اعتقاد او به اصل مهمي  او را شاعري چند محب اين خاندان گفته اند و آنچه كه

مختلف، بسيار بحث انگيز بوده و آن اصل اينكه، بخشش خداوند  كه در زمان او بين فرقه هاي
  .گناه كني، او مي بخشد بي حد و حصر است پس هرچه

  سنوااشعار ابو

 ، هر كدام موافق رويهء و فضالءاو مرتب و مدون نبوده و بعد از زمان او، جمعي از ادبا اشعار 

علي بن حمزه هجري،  چهارم قرناز نخستين افراد، نويسنده . مخصوص تدوين كردند
 قمري به نسخه اي از 326براي گردآوري اشعار او بارها به بغداد رفت تا در سال  اصفهاني
 كه به دست خاندان نوبختي جمع آوري شده بود، دست يافت كه امروز از مهم تريناو  ديوان

  .تهاي ابونواس اس شرح
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   ابو نواسمعاصران

گويند كه هيچ شاعري . و دانشمندان بزرگي معاصر بود و معاشرت داشت  با شاعرانابو نواس
 ابان بن عبدالحميد فضل بن عبدالصمد رقاشي، هيثم بن عدي،. حسادت نمي كرد نبود كه با او

اسلمي، احمدبن روح و ديگران از شاعراني بودند كه با او اشعاري به هجو، رد  الحقي، اشجع
  دو شاعر معروف ديگر روابط" ابن مناذر " و " ابوالعتاهيه "او همچنين با . كرده اند و بدل

 و مسلم بندوستانه داشت و با ابوالشيص، حسين بن ضحاك، دعبل خزاعي، ابوخالد فارسي 

اصمعي،  از ديگر معاصران او ابوعبيده معمربن مثني، ابوعمرو شيباني،. وليد معاشرت مي كرد
  .فضل بن ربيع وزير هارون الرشيد نيز در آن زمان بود .از راويان بزرگ بودند

 در بغداد ، هجري200 تا 195حدود سالهاي  حسن بن هاني حكمي در : ابونواسوفات 
 در تلي معروف به تل يهود در كنار نهر "شونيزيه" آرامگاه وي در مقبره امروز. وفات يافت

  .قرار داردعيسي 

- 264(خزاعيالدعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبداهللا بن بديل بن ورقاء
 هجري)148

متولد دِعبِل خُزاعي  ابوعلي، دعبل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبداهللا بن بديل بن ورقاء
 كه شيعي شاعر، اديب و عالم يخزاع .هجري است ٢۶۴ هجري و متوفاي سال ١۴٨ سال

اي است كه پنچ شهيد در راه خدا دعبل از خانواده .  بوداهل بيتسرا و ذاكر فضايل  مديحه
و  ،عبد اهللا بن ورقاء و محمد  عبد الرحمن و سه فرستادگان پيامبر به يمن از جمله. داده اند

نافع  آنها ينبودند و پنجمنيز از جنگجويان و شهداي جنگ صفين كه برادر چهارم آنان عثمان 
رحم اهللا نافع : پيامبر فرمودند،نافعدر مورد . در عهد رسول اكرم به شهادت رسيدكه  بن بديل

 و .بن بديل رحمة المبتغي ثواب الجهاد،صابراً صادق الحديث إذا ما أكثر القوم قال قول السداد
بعد هاشم وابن بديل فارس  أبعد عمار و :عدي بن حاتم در رثاي نافع بن بديل گفته است

زين پدر بزرگ دعبل از ر، در المالحم، نرجو البقاء مثل حلم الحالم وقد عضضنا أمس باألباه
 و عموي وي بنام عبداهللا بن رزين از  دعبلپدر .شعرايي بود كه ابن قتيبه از او ياد كرده است

 صاحب  پسر عموي وي محمد بن عبداهللا معروف به أبي الشيص شعراي عصر خود بودند و
 دعبل شعر . بوداز شعراي بنامرزين نيز بن همچنين برادرش علي ابوالحسن . ديوان شعر است
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اوايل جواني بود كه دعبل در  . شعر آموختدعبل  آموخت و ابو تمام از مسلم بن الوليد را از 
پس از . رفتبه بغداد خليفه عباسي به دربار او براي شعر سرايي  هارون الرشيدبه درخواست 

دعبل  . نموداهل بيت شروع به سرودن شعر در مدح  ومدتي از دربار هارون الرشيد خارج شد
را درك عليهم السالم  امام جواد و امام رضا، امام موسي بن جعفر: عيانسه امام از امامان شي

 را كه سامرابرود ولي شهر )ع( امام علي نقيبه دليل شرايط سخت نتوانست نزد دعبل . كرد
 )ع( امام حسن عسكري زندگي دعبل تا زمان .امام در آن زنداني بود را سخت نكوهش كرد

خود دعبل عمري طوالني داشت چنانكه  .است   نيز شعر سرودهمامادامه داشت و او در مدح ا
من  « ! ) أجد أحداً يصلبني عليهاأنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة لست(: گفت مي

پنجاه سال است كه چوب خود را بر دوش ميكشم تا شايد كسي مرا با آن بدار آويزد ولي 
 سويسه اهواز  روستاي در هجري٢۶۴او در سال . »يابم كه بدين كار دست زند كسي را نمي

  جنوب شرق در سويسه همو اكنون . به قتل رسيدمعتصم عباسي سم  باسوسو به نقلي در 
 او را از ياران شيخ نجاشي و شيخ طوسي . آرامگاه دارد شمال غرب اهواز سوسنيز درو اهواز 

اند،  درباره او گفته. اند  به شمار آورده و در كتب رجال خويش، وي را به ستودهامام رضا
خوش آمدي اي «: وارد شد، امام به او گفتند)ع( علي بن موسي رضا بر اهوازهنگامي كه در 

 در اهالي قم گويند،  .»دعبل، اي كسي كه با دست و زبان خود يار و ياور مايي، خوش آمدي
هديه داشت به آنان  )ع(مسيرش را بستند و خواستند كه پيراهني كه از امام رضا شهر گذرگاه 

در برابر سي هزار درهم بفروشد ، دعبل امتناع كرد و آنان به زور پيراهن را از او گرفتند ، 
. ايت شان  خواهد كردشك) ع(دعبل خشمگين شده و  آنان را تهديد كرد  كه نزد امام رضا 

 ثارآ. كردند جلب پيراهن ازآن آستينهزار درهم و يك  رضايت او را با سي ) قم(أهل  پس
 دعبل. است آوري كرده آنرا جمع صولياند ديوان او نزديك سيصد ورقه بوده كه  گفته: دعبل

در اين كتاب سياست الواحده في المثالب العرب و مناقبها،  :است كتاب تأليف كردهچهار 
باشد شامل زندگي  ترين منابع ادبي مي ، از مهماطبقات الشعر .است را نكوهش كرده اميه بني

ده هزار بيت شعر از دعبل  ، شاملوصايا الملوك، ديوان شعر دعبل .شاعران قبل از دعبل است
اند از بهترين نوع   كه گفتهاهل بيتمدح  اي مشهور در قصيده :قصيده مدارس آيات.است
  :»مدارس آيات «قصيدهبخشي از  .است  شده سروده زمينه نهايي است كه در اي مرثيه

 و بلغ عنا روحه التحفات  نبي الهدي صلي عليه ملكيه 
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 و مفترس االبطال في الغمرات  اخاخاتم الرسل المصفي من القذي 

 و قدمات عطشاناً بشط الفرات  لو خلت الحسين مجدالًافاطم 

 الوجنات و اجريدت دمع العين في  و اذن للطمت الخد فاطم بعده

كنم كه خداوند درودهاي  پيامبر اسالم پيغمبر هدايت است و خدا بر او درود فرستاد و دعا مي
ها مبري و دور و  برادر خاتم پيامبران كه از تمام پليدي) علي(ما را به روان پاك او برساند او 

ديدي   بر روي زمين ميكربال را در حسين اگر فاطمهاي . از بين برنده كافران و مشركان است
 آنگاه از شدت حزن و اندوه دست به .است  با لب تشنه جان سپردهفراتكه در كنار رود 

  .كردي هاي خود جاري مي زدي و اشك چشم بر گونه صورت مي

   ) هجري 154 ( مورانيسليمان بن ابي سليمان مخلَد اَبو اَيوب 

.  در موران اهواز بدنيا آمد هجري154د، سال سليمان بن ابي سليمان مخلَابو ايوب موراني، 
 موران از نواحياز چنانكه از لقبش پيداست، ،  بودمنصور خليفة عباسي  دبير و وزيرابوايوب

 اي نزد ابوالعباس سفاح فرستاد، از خالفت، ابوايوب را با هديه  منصور پيش. بودنزديكي اهواز

دارالخالفه در ا ر ابو ايوب آمد و شاو خوش زبان عربي و خالصي فصاحت  ازخليفه
عباسيان آغاز شد؛ چنانكه   در نزدنيز از آن زماناساس اين روايت كار ديواني او بر .نگهداشت

بر روايات ديگر، او مدتي از مالزمان بنا اما. دانسته است ابن عبدربه نيز او را دبير هر دو خليفه
حاكم بصره از  يب بن مهلّبو همچنين به عنوان دبير سليمان بن حببود  ابن هبيره سردار اموي

  و افتاد اموي زمان منصور به دام سليمانكه در اين اند گفته. سوي مروان از او ياد شده است
 و به همين سبب چون خالفت به منصور .شدمنصور از مرگ  سبب نجات  ابوايوبوساطت

عبدالملك  نخستين شغل او در دستگاه منصور، نيابت .را به خود نزديك كرد رسيد، ابوايوب
ابوايوب جوان باال  نشين شد، كار بن حميد دبير خليفه بود و چون دبير به سبب بيماري خانه

آشنايي  ديگرعلومجز فقه در همة  ،شبه گفتة خود. گرفت و سرانجام به وزارت خليفه نشست
طب و نجوم و حساب و و كيميا و  ويژه در ادب و فلسفه  و چيزي اندوخته بود و بهداشت
كه يكسال و اندي وزارت منصور (بن برمك  ابوايوب، پس از خالد وزارت .ست داشتسحر د
خواست تا با سلم بن قتيبة   منصور از ابوايوب.ابومسلم خراساني بود افولمقارن ) داشت

هنگامي كه ابومسلم به مداين . خراساني والي بصره دربارة بازداشت ابومسلم مشورت كند
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نزد او فرستاد تا به دروغ ابومسلم را از جانب  دي از پيش خودشد، ابوايوب قاص نزديك مي
نيرنگ خورد و جوانب احتياط فرو نهاد و با فراغ  ابومسلم نيز. هاي نيكو دهد خليفه وعده

از خليفه  در عين حال، شب نخست كه ابومسلم وارد دربار شد، ابوايوب. خاطر وارد شهر شد
را پذيرفت، اما  ويق اندازد؛ گرچه منصور اين پيشنهادخواست كه قتل او را تا روز بعد به تع

يك بار ديگر هم در اوايل كار كه نامة . ابوايوب عتاب كردخيلي زود بعد بر سر اين امر با 
براي مرگ سفاح به منصور رسيده بود، ابوايوب از منصور كه قصد كشتن  تعزيت ابومسلم
گفت كه  توان به روشني نمي. ير اندازدخواسته بود كه اين كار را به تأخ ابومسلم داشت،

و به عنوان يك  ابوايوب از اين رفتار چه قصدي داشته، ولي ظاهراً با قتل ابومسلم موافق نبوده
 يكي  مورياني به هر حال ابوايوب.انديشيده است ران ابومسلم نيز ميرجل سياسي به طغيان يا

، چنانكه جزئيات  استسلم قرار داشتهجريان واقعة قتل ابوم از كساني است كه از نزديك در
  سال در دربار منصور حضور17ابوايوب مورياني  .اند كرده روز قتل وي را از زبان او نقل

گفتند  مي مردم. گويي بر خليفه چيره بود واقع داشت و دامنة نفوذ او چندان وسعت يافت كه در
و هم بدين  ليفه را مسحور كندمالد تا خ رود، روغني بر روي خود مي چون به نزد خليفه مي

خليفه ابوايوب را چندان دوست  .بردند باره به كار مي را به مثل در اين» روغن ابوايوب«سبب 
نداشت  و چون بغداد را ساخت، آن  داشت كه مجالس سرور، بدون حضور او برايش جلوه مي

 كه به هنگام بناي اين اند گفته. اختيار ابوايوب نهاد  بخش تقسيم كرد و بخشي را در4را به 
 آوردند، اما وسايل و مصالح  مداينكاخ كسري در از   مي خواستندشهر، به دستور خليفه

استفاده از موقعيت ممتازي كه نزد خليفه  ابوايوب با. ابوايوب خليفه را از اين كار منع كرد
يمان مخلد بن ابي سلبرادر او خالد . گماشت داشت، وابستگان خود را به كارهاي حكومتي

دو پسر وي از اين طريق صاحب   و.كه در دورة اموي هم مورد حمايت ابوايوب بودموراني 
 منابع بعدي تكرارو دركند كه نخست جاحظ آن را روايت مي از يك خبر .ثروت بسيار شدند

سالهاي  توان دانست كه ابوايوب در بخشي از دوران وزارت كه بايست مربوط به گردد، مي مي
 .برده است مي  آن باشد، از حضور به نزد خليفه سخت بيمناك بود و گمان توقيف و قتلپاياني

ساخت، چنانكه به گفتة طبري  چينان مهيا مي سخن اين افول ستارة اقبال ابوايوب ميدان را براي
از  ابوايوب عزل سبب نزد خليفهدبيري از دستياران ابوايوب،  ابان بن صدقه،  به روايتي سعايت

 چيني با اينهمه، زندگي حسابگرانة ابوايوب كه از دسيسه. شد  هجري153سالدر  وزارت مقام

ها مؤثر بوده، چنانكه  سعايت ، در مسموع افتادنكاري و فسادهاي مالي خالي نبود و طمع



 41 

كه به دنبال آن ابوايوب، خالد و  حبس و مرگ او را بايد نتيجة يك رسوايي مالي به شمار آورد
در موراني   بن مخلدفساد خالد. زندان افتادند و اموال آنها مصادره گشتپسران او به 

رفت، مگر آنكه  المال خالفت نمي كه به گفتة والي اهواز درهمي به بيت اندوزي چندان بود مال
جريب زمين در   هزارهيجدهابوايوب خود به تنهايي  .شد خزانة او واريز مي  آن بهبخشي از

  ابوايوب روايتافول موقعيتدربارة . ميليون درهم بود 100لغ بر بصره داشت و اموالش با
مي كند در هر حال، با آنكه در منابع از مرگ  هاي ديگري نيز آمده است كه از دسيسه حكايت

مداخلة عوامل  رسد مرگ او بي در زندان به دليل بيماري سخن رفته به نظر ميموراني ابوايوب 
ايوب  ابو. اند وي ياد كرده» قتل«برخي چون يعقوبي و ياقوت  از رو،  از اين. است خليفه نبوده

  .پيشه بود سياست شايسته وساالري   ديوانو صاحب سبك دبيري  دانشمند و وزيري

  ) هجري191(بن سليمان ضرير ياسر بن محمدبن قاسم بن خالد، ابي عبداللّه اهوازي

در  هجري 191سال   سليمان ضريربن بن ياسر محمدبن قاسم بن خالد، ابي عبداهللا اهوازي
بصره سماع حديث كرد  او در.  بوداديب و صاحب نوادر  شاعر وابي عبداهللا .است  بدنيااهواز

چهل  در وا .ي و عتبي و جز آنان ادب فرا گرفتانصار زيد و از ابي عبيده و اصمعي و ابي
از ظرفاي مشهور است و حافظه ترين مردمان و  فصيح ترين و با و يكي از. سالگي نابينا گشت
حاضرجوابي از امثال و نظراء او كس بپايه وي نرسيد و او را با ابوعلي  در ذكاء و فطنت و

و لم  صادقاً اذا انا بالمعروف لم اثن :گويداو: دلكش و اشعار نمكين است ضرير ماجراهاي
 ا، المسامع و الفمشق لي اللّه و ففيم عرفت الخير و الشر باسمه مما  المذ،اشتم النكس اللئيم

گويد او مردي فصيح و بليغ و حاضرجواب و   ابن النديم در الفهرست.و نوادر او بسيار است
و ابي علي البصير و همچنين بين او و ابي هفان  شاعر بود و در آخر عمر نابينا گشت و ميان او

و ديگر زبان وي بترسيدندي و از اصمعي   ازمكرممكاتبات و مهاجاتي است و اهل عسكر
ديوان شعر   كتابي كرده است وءنوادر ابي العينا  روايت دارد و ابن ابي طاهر در اخبار وءعلما

خط ابي علي بن مقله بترتيب و بلفظ نقل  از او نزديك سي ورقه است و گويد اين جمله
وفات ابوالعيناء در جمادي . حكايت او آورده است صاحب اغاني نبذه اي ازهم چنين . كردم
 .بوده است هجري 282  و بقولي283 سال
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  هجري 186 - 246 يعقوب بن اسحاق الدورقي الكعبي االهوازي ،ابن سكيت

ابن  . هجري در دورق اهواز به دنيا آمد186 سال نحوي يعقوب بن اسحاقابن سكيت 
   سبب  به  بود كه  اسحاق  پدرش  لقب سكيت .عرب بود از بزرگان ادب و لغت اسحاق دورقي

   همراه  و سپسدر اهواز رشد و نمو كرد  يت سك ابن.  گرديد  ملقب  بدان ط در سكوتافرا
 و شعر بود    در لغت  ويژه  در نحو و به  عالم  نيز خود مردي پدر وي.  بغداد شد  راهى اش خانواده

ايد   و ش  فرزند خود داشت  تحصيل  به او عالقة وافري.  رفت  شمار مى  به  كسايى و از اصحاب
   چون  استادانى  درس  از مجلس  سكيت ابن.  باشد  بوده  بغداد نيز همين  او به انگيزة مهاجرت
   آن  و ادب  از مشاهير علم  همه  كه  خراسانى  و نصران  ، اثرم  اعرابى ، فرّاء، ابن ابوعمرو شيبانى
 سكيت را با لقب ، در يكي از جلسات درس موقعي كه استاد نام ابنبرد  روز بودند، بهره

براي و صدا مي زند او بسيار ناراحت مي شود و بعنوان اعتراض درس را ترك مي كند  خوزي
 طوالني در جلسات درس آن استاد حاضر نمي شود تا استاد را مجبور به عذر خواهي مدت
   آن رسم   به  عربى  و اصيل  فصيح  بيشتر با زبان  منظور آشنايى  بهدر كودكي وابن سكيت   .كرد

 از محضر   گرفتن  بهره ، ضمن  بغداد بازگشت  به  گذراند و چون روز در صحرا نزد بدويان
   با پدر خود در محلة درب  چندي  و از جمله  پرداخت  كودكان  و تربيت  تعليم  به دانشمندان

 محمد  فرزندان   از جمله  بزرگان  فرزندان  آموزش سپس.  شد  كار مشغول  اين القنطرة بغداد به
   تدريس  به  كه  آنگاه  حتى وي.   گرفت  را برعهده  خليفة عباسى  طاهر و متوكل  ابى  بن  عبداهللا بن

، باز از  پرداخت  مى  قرآنى  و علوم ، شعر، روايت  مانند نحو، لغت  ادب  گوناگون هاي در رشته
   اعرابى  ابن  عصر خود همچون دانشمندان جرگة   به  نپاييد كه  و ديري. باز نايستاد اندوزي دانش

   شناخته سنجان  و سخن شناسان  لغت ترين  از بزرگ  يكى  عنوان   و به  پيوست  ثعلب و ابوالعباس
   را منتهى    علم  لغوي  و ابوطيب ده خوان  سرآمد همة لغويان  اعرابى  از ابن   او را پس  ياقوت.شد
    او را عالمه  بردي  تغري  و ابن  است  شمرده  برترش  از ثعلب ف و در كار تألي  او دانسته به

، او خود را در   قرار گرفته  مورد ستايش  چنين  اين  در لغت  وي  دانش ، اما با اينكه  است خوانده
 در نحو و   چشمگيرش  بر فعاليتهاي  عالوه  سكيت ابن.   است دانسته تر مى دست  نحو چيره علم
   با رغبتى قرن دوم هجري   از نيمة دوم  كه  اشعار عرب  و تدوين  گردآوري نهضت، در  لغت

   و بغداد ادامه  و كوفه  بصره  در شهرهاي  با شور و شوق  سومقرن و تا اواخر   آغاز شده فزاينده
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 بود  نى مث  و ابوعبيدة معمر بن  شاگرد اصمعى او كه.   داشت  برعهده  بسيار مهمى  بود ، نقش يافته
   گردآوري ، به  در ادامة كار آنان،كرد   مى  بودند، روايت  نهضت  اين  از پيشگامان  دو كه و از آن

، نابغة   سلمى  ابى ، زهير بن امرؤالقيس   از جمله  كهن  از شعراي ديوانها و آثار پراكندة بسياري
   ديگر از شعراي  و بسياري وم كلث  عبد، عمرو بن  شداد، طرفة بن ، عنترة بن ، اعشى ذبيانى
 و   فراموشى شد و بيم  مى  محسوب  عرب  ادبيات  براي  ذخاير گرانبهايى ، كه  و اموي اسالمى
 آثار،   اين  بر گردآوري  بسيار افزون  با كوشش  سكيت  ابن،  گماشت ، همت رفت  آنها مى نابودي

 و  شفاهى (  را روايت  او آن  كه  است ر ديوانى كمت.   از آنها نيز پرداخت  و تفسير برخى  شرح به
  ، خدمت  ذخاير گرانبها از خطر نابودي او با حفظ اين.  باشد  و تفسير نكرده يا شرح)  يا كتبى
  ن بيشتري  با همگنانش  در مقايسه  كه  گفت توان  مى  جرأت و به.  كرد  عرب  ادبيات  به اي ارزنده
 بود، ندب خود بسيار پاي بر و عقايد دينى پيام  سنت  به  كه  سكيت ابن . ت كار داراس  را در اين سهم
ر  او را بسيا ذهبى.   نيز پرداخت  دينى  روايات  و نقل  جمع  اشعار به  و تدوين گردآوري بر افزون

   اهل  به  بر سر عشق  جان  حتى  وي در منابع ديگر آمده كه و .  است ديندار و نيكوكار خوانده
 شمار  به)  ع( النقى  على و امام)  ع(  محمدتقى  امام  و خاصان  او را از نزديكان  نجاشى. نهاد يتب

، از   روايات  در برخى  بر اين  عالوه.كند  مى اشاره)  ع(  محمدتقى مام او از ا  روايات آورد و به مى
 و   مورد وثوق  روايت و در نقل ا.  است  رفته سخن)  ع(الرضا  موسى  بن  على  با امام  وي مالقات

:  اينانند ترينشان  معروف اند كه  برده  بهره  از وي  بسياري شاگردان.   است  رجال اعتماد علماي
 در   سكيت  ابن  مرگ  تا هنگام  هجري225  گفتة خود او از  به  كه ابوالبشر بندنيجى، حرانى

   بسياري گروه. ...و   و ابوحنيفة دينوري ى، ابوعكرمة ضب  ابوسعيد سكري.  است محضر او بوده
، محمد   مقري  فرج ، احمد بن  معروف  نحوي  ثعلب  ابوالعباس: اند از جمله  كرده نيز از او روايت

ود، سر  شعر نيز مى  سكيت  ابن. مي توان نام برد  كاتب  هارون  بن  و ميمون  اخباري  عجالن بن
 موجود  توحيدي  در آثار ابوحيان  از اشعار وي  بيت20ود  حد.  است  شعر او را ستوده ذهبى
   خاقان  بن  يحيى  بن  عبداهللا  بود، در آنجا مورد توجه  سامرا رفته  به  سكيت  ابن  كه هنگامى.  است

 و   كار تعليم  او را به  كرد، خليفه  آگاه  وي  علمى  را از مقام  متوكل  عبداهللا چون.  قرار گرفت
 او را از   برخى با وجود اينكه :  مي گويد بغدادي خطيب.   معتز و مؤيد گماشت فرزندانش  تربيت
   او نسبت  به  در تشيع  كه  شديدي  تعصب  رغم و به  برحذر داشتند  دربار متوكل  به رفتن
  افت دري درهم 2000    ماهيانه  گفتة ذهبى  گذراند و به  را در دربار متوكل دهند، مدتى مى
   در مجلسى شد، چنانكه مند مى  نيز بهره  گرانبهايى هاي  از پاداشي گاه  بر آن كرد و افزون مى
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 در  كه   قرار گرفت  خليفه  مورد توجه  چنان  تدريج او به.  او بخشيد  به درهم 50 ،000  خليفه
   خاندان  به  نسبت شديد  او اظهار محبت  قتل  علت  تأييد اكثر منابع به.  درآمد وي شمار نديمان

 معتز و مؤيد نزد تو عزيزترند يا   من فرزندان«:  بود  پرسيده  بود كه در برابر متوكل)  ع( على
 «:   گفت پاسخ داد و در  اختيار از كف.كرد   مى  تقيه ؟ او با اينكه»   على  فرزندان  و حسين حسن

   در دم  كه  برآشفت  چنان  گفته  از اين توكلم. »   تو برتر است از تو و فرزندان)  ع( على قنبرخادم
 از   او را سرپيچى  قتل  علت  از منابع ، اما برخى كشيدند  را از قفا بيرون  وي اندستور داد زب

   قتل احتماالً ماجراي.  ناسزا گويد شىي قر  مردي  بود به  از او خواسته اند كه  دانسته  خليفه فرمان
 10 درنگ  گويند بى  كه  خصوص به. اند  بوده  ديده  را تدارك  آن  از پيش  كه  بوده اي  نقشه وي

  پى  در  گروهى  هميشه  كه  است  شده پرداختند و نيز اشاره  اش  خانواده  دية او را به رهمدهزار 
  اختالف هجري 246 و 244 و 243   او بين  مرگ تاريخ در.بودند ضد او بر  متوكل تحريك
                                                                                                       . است

   و تا ديرگاهى  آثار اوست ترين  از معروف  كه  در لغت  است ، كتابى  المنطق  اصالح-1  :تاليفات
 در  مؤلف.   است  بوده آنان و مورد استناد   را برانگيخته  لغت  علماي  و ستايش  توجه  از وي پس
  هاي  و آنها را از جنبه  ضبط كرده  آن  صحيح  صورت  را به  عربى هاي  از واژه  بسياري  كتاب اين

  اين.   است  قرار داده  و جز آنها مورد بررسى ، نادر يا شاذ بودن  فصاحت  و عدم ، فصاحت صرفى
   نوشته  بر آن  كه  بسياري رود و شرحها و تلخيصهاي  شمار مى  به  لغت  كتابهاي اثر از معتبرترين

   بحث  آن هاي ها و رديه ها، تلخيص  در مورد شرح  تفصيل  به سزگين.   مدعاست  اين ، دليل شده
  محمد  عبدالسالم  كوشش به)  م1949/ ق1368 (  بار در قاهره  اثر نخستين اين,   است كرده

                                                                  .است هرسيد چاپ واحمدمحمدشاكربه هارون
   به يالديم1912سال ،   است  پرداخته  متضاد كلمات  معانى  شرح  به  اثر كه اين: االضداد - 2

   فى  ثالثة كتب  با عنوان  و سجستانى  دو اثر ديگر از اصمعى  همراه  هافنر به  اگوست كوشش
 شده  چاپ تجديد همانجا در نيز  يالديم1980 و سال رسيده  چاپ  به  در بيروتاالضداد

   سكيت  كار ابن روش.   فصل148 در   متشابه هاي   دربارة واژه  است ، كتابىااللفاظ -3  . است 
،  ، الفقر و الجدب  و الخصب الغنى:  ، از قبيل  است  موضوعى بندي  تقسيم  اثر براساس در اين
   خود بدون  الكاتب  ادب  را در كتاب  فصول  بيشتر اين  قتيبه ابن.  و جز آنها اعة، الكتائبالجم
   االلفاظ به  تهذيب  با عنوان  در بيروت  كتاب اين.   است  آورده  سكيت  ابن  اثر و نام  به اشاره
   ديگر اين نام.  ت اس  رسيده  چاپ به)  م1898 -1896 (  گوناگون هاي  از نسخه  اضافاتى همراه
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   جلد معرفى30 و در   نام  همين  را به آن   ازهري  كه  و گويا با كتابى ت كنز الحفاظ اس كتاب
 به  دربيروت ، م1897در  از شيخو  االلفاظ نيز با تعليقاتى مختصر تهذيب.   نيست يكى، كرده

 هافنر در   اگوست  كوشش  به م1903 سال   كتاب  اين:االبدال و القلب -4.  است  رسيده  چاپ 
يز نو   العربى  اللسن  فى الكنز اللغوي   نام  به اي  در مجموعه  در اليپزيگ م1905 سال و  بيروت

                                                  . است رسيده چاپ قاهرهردفمحمدشر كوشش به  االبدال عنوان با م1978در 

  م1987 منتشر شد و بار ديگر در   در قاهره م1958 بار در  ، نخستين الحطيئة  ديوان شرح-5 
   .رسيد  چاپ  به  طه  امين محمد  نعمان   كوشش به

  .  است  رسيده  چاپ  شيخو به  لويس  كوشش به)  م1896 (  در بيروت، الخنساء  ديوان شرح - 6
   در قازان  شنقيطى  امين د بن احم  كوشش به،  سكيت  ابن  روايت  به عبد  طرفة بن ديوان - 7
  .  است  شده چاپ)  م1909(

  اي  مجموعه  ضمن يالديم 1923 بار در  نخستين  كتاب اين،  ورد  عروة بن  ديوان شرح - 8
  .رسيد   چاپ  به در دمشق   ملوحى  عبدالمعين  كوشش  و بار ديگر به  در قاهره  ديوانپنج  شامل

  .  انتشار يافت)  م1914 (  در اليپزيگ  كووالسكى  كوشش ، به  خطيم  بن  قيس  ديوان شرح - 9

   . انتشار يافت)  م1962( عطية در بغداد   ابراهيم  خليل  كوشش ، به  مزرد  ديوان  شرح-10

 و   در بيروت  فيصل  شكري  كوشش به)  م1968( بار   نخستين  نابغة ذبيانى ديوان  شرح -11 
   .  است  رسيده  چاپ به)   م1976  (  عاشور در تونس  بن محمد طاهر  كوشش نيز به

 غير   بها فى  يتكلم  التى  الحروف  كتاب  نيز با نام  و المكنى المثنى   از كتاب قسمتى - 12  
                        . است رسيده چاپ هب) م1969 (  در قاهره  عبدتواب  كوشش موضعها، به

در كتابخانة  نسخة ديگر  و يك)  قاهره (  در دارالكتب  ازآن خهنس ، سه البحث - 1 :يآثارخط
 در   حكمت  در كتابخانة عارف  از آن اي  المقصور و الممدود، نسخه-2  موجود است تيموريه
   نيست  دقيقاً روشن  سكيت  ابن  به  آن  انتساب  صحت  كه  موجود است  ابويوسف  كتابت  به مدينه

                                   .  موجود است  رضوي  نة آستان در كتابخا  از آن اي ، نسخه  الرياحين طق الطير و من منطق - 3
 -5 صوات اال- 4 و االودية   و الجبال  االرضين-3 الكبير   االجناس-2 االبل - 1: آثار منسوب
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   التوسعة فى-11 التصغير-10   البيان- 9 و الليالى  االيام -8 االنواع -7   االنساب- 6  االمثال
  سرقات - 16  و اللجام السرج-15    الزبرج-14الدعاء  -13  االنسان خلق-12   العرب كالم

 و   و المبنى المثنى -20َ  َ و اَفْعل فَعل - 19 الطير- 18  الطرق-17   و ماتواردوا عليهءالشعرا
 الشعر  معانى-24 الشعر الكبير   معانى-23  االبيات  معانى-22 المذكر و المؤنث-21المكنى
 الشعر  ماجاء فى - 29   الحشرات-28   الوحوش-27النوادر  -26 و الشجر  النبات-25الصغير

  .  جهته  عن و ما حرّف

  )قرن چهارم ميالدي ( اولعبد يسوع

عبد يسوع . يوناني ها او را  بنام مار ارخالوس مي شناختند. م ميسان بودعبد يسوع از مرد
يسوع هم عهد عبد . وي از دانشمندان عصر خود بود. در اخالق و فضليت شهرت داشت

از مولفات . داشتدر خصوص رد افكار و تعليماتش مباحثه و مجادله  با وي ماني بود و
قرن چهارم ميالدي چيزي بجا نمانده است كه  به جزء محتواي اين مجادله از يسوع اول 

عبد يسوع افزون بر .متن آن از زبان آرامي به يوناني و سپس به زبان التين در آمده است
اوصاحب مال و ثروت بود و . نبوغ در فلسفه و هيئت و طب بر چند زبان تسلط داشت

  .معبدي در زادگاهش بنا كرد

  جريه ) 155 -  213  (جبرئيل بن بخْت يسوع

او . استبخت يسوع اهوازي آل نَسطوري مسيحي از پزشكان معروف جبرئيل بن بخت يسوع 
از پزشكان مشهور زمان خود و رئيس بيمارستان در اهواز رشد و نمو كرد، پدرش بخت يسوع 

به بغداد فرا خوانده از اهواز براي معالجة هارون الرشيد هجري  171ر بود كه در  سابونديگ
 سال.  منصوب گرديددار الخالفه، به رياست پزشكان  خليفهموفقيت در معالجةشد و به سبب 

 پزشكي ماهر را به او ، كه از او خواسته بوددار الخالفه هجري پدر جبرئيل در پاسخ به 175
به بن بخت يسوع نيز از اهواز از اين راه جبرئيل . معرفي كند، فرزندش جبرئيل را معرفي كرد

برگزيده بغداد  و پس از مرگ پدرش به رياست پزشكان عزيمت كرد دمركز خالفت در بغدا
 موضوع داستان، شفا .هارون، داستان نسبتاً معروفي است انگيزه ارتباط جبرائيل با درگاه .شد

. حركت دادن بازوان نبود ، قادر بهيدادن كنيزك هارون است كه در اثر گرفتگي عضالن
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 از آن پس جبرائيل با عزت بسيار و. وي را معالجه كردعصبي، » شوكِ«جبرائيل با وارد كردن 

او همچنين . و به ثروت و محبوبيت فراواني دست يافتدارايي كالن در دربار هارون زيست،
تا   حضور جبرئيل در دربار هارون.به دستور هارون الرشيد بيمارستاني در بغداد احداث كرد 

ماجراي مشهور تشخيص و طوس بيمار شد كه هارون در ادامه داشت تا اين  هجري193سال 
نيز كه » اسقفي از فارس«و  نادرست جبرئيل و در نتيجه ناتواني او در معالجة هارون پيش آمد

كرد تا هارون فرمان به قتل جبرائيل جبرئيل را چندان سعايت  به بالين خليفه احضار شده بود،
به . ي كرد و حتي دستور قتل او را داد جبرئيل را زندان الرشيد، در پي اين واقعه ، هارونداد

دستور قتل جبرئيل را داد، ، در همان روزي كه  هجري193سال  هارون در ،نوشتة طبري
كشته شدن . گرديد) ق198-193(مخصوص خليفه امين  پزشكسپس جبرئيل . درگذشت

ستور ناگزير احوال جبرائيل را پريشان ساخت و او چندي به د امين و روي كار آمدن مأمون
 بغداد  سال اقامت در مرو بهشش مأمون كه پس از  هجري202  سال. به زندان افتادمامون

 با معالجة هجري 205  سال. نمودبه خدمت احضار را دوباره جبرائيل برگشت، مامون 
در هجري  213 سالجبرئيل  .يافت جايگاه از دسته رفتة خود را در دربار عباسي باز ،مأمون

ئن دفن جسد او را با تشييع باشكوهي در دير مارسرْجِس در مدا. درگذشتپي بيماري سختي 
فاد وصيتنامه ، مأمون را وصي خود قرار داد و مأمون نيز اجراي موي در وصيتنامه اش. كردند

 گزارشي در بارة در كتاب خود بغدادي .سپرد ، كه او نيز پزشك بود،را به فرزند جبرئيل
؛ به ل از جهات مختلف شايان بررسي استنقش جبرئي . كرده استدگي و آثار جبرئيل تهيهزن

، به عنوان پزشكي صاحب تأليف در نشين با خليفهعنوان رئيس پزشكان دربار هارون و هم
به جهان اسالم سهمي بر عهده حوزة پزشكي و به عنوان كسي كه در انتقال دانش پزشكي 

تگوهايش با هارون و اطرافيان او و آنچه هاي متعددي از جبرئيل در بارة گف نقل قول. داشت
او آثار متعددي در پزشكي تأليف كرده كه چند تا از آنها . در دربار اتفاق مي افتاده وجود دارد

اين كتابها مرجع بسياري از دانشمندان و پزشكان . از بين رفته و تعدادي نيز باقي مانده است
ازميان پزشكان . در متون متأخر نقل شده استو پس از جبرئيل بوده و سخنان بسياري نيز از ا

نوشته   ،، آراي متعددي از جبرئيل نقل كرده است، محمدبن زكرياي رازياسالمي بيش از همه
كتاب ، باتوجه به ماهيت آنها و ذكر انواع خاص داروها در آنها، احتماالً برگرفته از  رازيهاي

جبرئيل  . به دست ما نرسيده استو ،همان كتابي مفقود است،  است اهوازيكنّاش جبرئيل
به جهان اسالم نيز سهم وع در انتقال دانش پزشكي سي  بسياري از اعضاي خاندان بختانندهم
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هاي اين افراد بخشي از رويكرد عظيم دانشمندان و مترجمان اسالمي در  كوشش. مهمي داشت
به .ه نهضت ترجمه مشهور است بود كه بانتقال علوم از ساير سرزمينها، به ويژه از متون يوناني

الرشيد براي فراهم آوردن متون پزشكي يوناني گروهي را به امپراتوري  ، هارونپيشنهاد جبرئيل
اين فعاليت . ين آثار گماشت، آنان را به ترجمة اكمك مالي به مترجمان روم فرستاد و با

 ك و مترجم مشهور كه، پزش العباديحنين بن اسحاق. ن نيز ادامه يافتجبرئيل در دورة مأمو
 به تشويق و درخواست د، و مورد عالقه و لطف استاد بودر طب باليني از شاگردان جبرئيل
نخستين . ،ترجمه كردجبرئيل بسيار به آنها عالقه داشتكه  جبرئيل بعضي از آثار جالينوس را

ن را به جبرئيل  بود كه آفي اصناف الحمياتكتابي كه حنين از آثار جالينوس ترجمه كرد كتاب 
 كه اين شعر ، او را در شعري مدح كرده است، جبرئيل هموطن، اهوازيابونواس . كردءاهدا

 همچنين. ، آن را نقل كرده اندديو صفن ديگري، از جمله ابن رقيق شهرت يافته و نويسندگا
                             . استابوالفرج اصفهاني نيز شعري از مأمون در مدح جبرئيل نقل كرده 

 المطعم و المشرب، كتاب في الباه، ، رسالة الي المأمون فيصفات نافعة كتبها للمأمون :آثار
تمعت عليه فالسفة الروم و  كتاب طب العين  و رسالة الي المأمون يأمره بما اج،مقالة في العين

 كتاب  از،رسالة مختصرة في الطب، كتاب في صنعة البخور، كتاب في الزينة، كنّاش، الفرس
با استنباطي از نوشتة سزگين . طق او نسخه اي به دست نيامده استالمدخل الي صناعة المن

 .خُصي را نيز به او نسبت داده استرساله اي به نام ورم الرازي 

  ) هجري172- 241 (  ماسوية  بن ، ابوزكريا يحيى ماسويه بنا

 مسيحىپزشك  ابو زكريا .دنيا آمد هجري در اهواز ب172سال  يحيي بن ماسويه، ابو زكريا 
بخت    بن  بود و جبرائيل  مشغول داروسازي   بهاهوازدر پدر يحيي  ماسويه . است نسطوري

الرشيد در   دستور هارون  به  كه در بيمارستانىخدمت    او را برايكه آن زمان در بغداد بود  يسوع
   ترقى هارونخالفت  در دربار  سرعت   به ماسويه ابويحيي.  كرد شد، دعوت مى  بغداد ساخته
را  )يحيي (يوحنا  و فرزند خود  آورد و زن  دست  به  بختيشوع  بن  برابر با جبرائيل كرد و مقامى

  دانشمندان ، ماسويه  رهاوي روايت   به.دخوان  بغداد فرا بهاز اهواز  بود،   خردسال  وقت  در آن كه
 :مي گويد   قفطى .  است  نبرده  نام  دانشمندان  از آن   ، ولى تگماش يحيي   تربيت  را به و حكيمانى

او  و   بوده  در طب)يحيي( استاد يوحنا احتماالً نخستين  و ترين  برجسته وعسي  بخت  ابن جبرائيل
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   تحصيل  بيشتر در طب يوحنا با آنكه .  است گمارده  خود  شاگردان  رياست  يوحنا را بهبود كه
  او را  درس  و مجالس  است كرده  مى  نيز تدريس  و حكمت  منطقدر  لىو  بود، كرده

حاضر    در آن  ادب  اهل  همة گروههاي اند كه  روز شمرده  آن  علمى  محافل ترين پررونق
)  آنكارا (  از آنقره  كه  طبى  ترجمة كتابهاي او را به الرشيد  جلجل، هارون  ابن  روايت شدند به مى

 نظر   رو به از اين.   گماشت  ماهر در خدمتش و نويسندگانى آوردند، مأمور كرد  و عموريه
  و دربارة صالحيت .  است دانسته  نيز مى  يونانى ، زبان  و عربى سريانى  يوحنا جز رسد كه مى

  روايت  به كه  درحالى.   است  ابراز شده  نيز آراء متناقضى  در طب  ماسويه  ابن  علمى توانايى
   بن  جبرائيل  خشم ادعاي او   و همين شمرده مى  برتر  در طب  ، يوحنا خود را از جالينوس فطىق

   براساس  كتابى  توسط او و تأليف  ميمون  تشريح نيز در باب  و  است  بوده  را برانگيخته بختيشوع
   تشريح اند خيال  گفته ى و حت.اند ها كرده  اشارت  متقدم  مؤلفان، بوده  يافته   طريق  از اين آنچه

   و رئيس رائيلجب  برجستة از شاگردان   يحيي ، است  خود را داشته)  كندذهن(فرزند بليد 
 آثار   ماسويه ابن.   يافت  الملك المملكة يا طبيب طبيب   لقب  روزگار مأمون و به او بود  شاگردان
 خود   اثر در نوع  اولين  العين دغل  ا همچوناز آنه   برخى  كه  يادگار گذاشت  از خود به گرانبهايى
   گواهينامة رسمى  دريافت  براي  پزشكان  و چشم  است  بوده دانشجويان   درسى و نيز متن

،   آورده  رازي  كه  مطالبى براساس نويبورگر .دادند  مى  و امتحانموزش ديدهآرا در   آن بايست مى
   منابعى ترين  از كهن يكى . است  داشته اطالعاتى  نيز وشناسى يوحنا در دار  كه  است  گرفته نتيجه
   ابن  از نظرات  آن در تأليفآن كتاب    و نويسنده  شده  تدوين ويه ماس  ابن حيات   در زمان كه

 در   هروي الدين موفق  همچنين.    است  طبري  ربن  الحكمة ابن  فردوس ، كتاب  برده بهره  ماسويه
   در تقويم  بطالن  ابنو الصيدنة  كتاببيرونى در  ابوريحان  و االدوية  حقايق نية عن االب تابك

يحيي ابن ماسويه پزشك اهوازي سود جسته بسيار از    المفردات  بيطار در جامع الصحة و ابن
ير طرد  ابوالع  به مقلب  عبدالصمد  بن  حمدون ، ابن  ابراهيم  بن  او بايد از يوسف از شاگردان.  اند

  اما مشهورترين.  برد نام  عيسى  بن  و ابراهيم  البغل  بيض  به  معروف  ابراهيم  بن و اسحاق
.  خواند  پزشكى  ماسويه  نزد ابن  چندي  كه استالعبادي    اسحاق  بن او حنين ش، هموطنشاگر
   و چندان  گماشت  همت  علم تحصيل  بهبا پشتكار فراوان  را از خود راند، حنين  استاد او چون
 از   كثيري  با گروه ماسويه   ابن.نهاد  مى  خود او را بسيار ارج  ماسويه  ابن كه  شد مشور

»  نفس« در  اي لهمشهور، رسا   فيلسوف  كندي. داشت  دوستى دار الخالفه  و وزيران دانشمندان
             .                                                             . نوشت يحيي ابن ماسويه  براي
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 نامها  به  از آنها ظاهراً شماري.   است  شده  منسوبوي  اثر به 50حدود يحيي بن ماسويه  :آثار
  ازاين. اند  پنداشته اثر مستقلى  از آنها را  بعدها هر يك  كه بودند    يافته  شهرت  مختلفى و عناوين

 و  ، بررسى  موجود است  جهان هاي كتابخانه  در ز آثار او كه موجود ا هاي رو تا همة نسخه
   برخى در اينجا به.  كرد  تهيه توان  نمى  ماسويه آثار ابن  از  و كاملى  دقيق  نشود، فهرست مقايسه

                        .                           . شود  مى  اشاره  وي خطى  و  شده از آثار چاپ
 و ارتباط آنها   سال  و ماههاي دربارة فصول ، االزمنة يا االزمنة و االمكنة كتاب - 1 : اپىچ الف

 مانند   طبى  پيشگيري  و نيز اقدامات  آنها نيازمند است به   بدن  كه با خوردنيها و نوشيدنيهايى
   چاپ هب  نيز توسط ژرار تروپو در آرابيكا ترجمة ديگري.  مختلف   در فصول فصلد و حجامت

                                     .             .  است  نيز در دست  آن  از ترجمة عبري اي نسخه. رسيد
اثر دربارة مواد    در اين  ماسويه ابن.  المفردة باسمائها و صفاتها و معادنها جواهر الطيب - 2  

 از دفاتر   نوشته  كردن پاك   چون البى و نيز مط  و صندل ، عنبر، كافور، قرنفل  مشك چون هممعطر
.     ازآن سود جسته است  رباأل نهاية در  نويري.  است  گفته  سخن مختلف ها و آثار و ازالة لكه

   به ماسويه   اثر ابن در اين.  والتجار  وصفة الغواصين  بلدهى  اي الجواهر و صفاتها و فى -3
   مختلف قيمتها و اوزان  و  و نحوة تجارت  آن محلهاي و  ، نحوة استخراج  قيمتى  سنگهاي وصف

 از  جواهر االحجار ازهار االفكار فى  خود  در كتاب تيفاشى.   است  پرداخته  قديم  در مشرق آن
  . است   كرده  استفاده  كتاب اين

        . است   استناد كرده  كتاب  اين  بارها به  در الحاوي رازي.  الحميات - 4

 و نشر  تصحيح  اگرچه.   است  پزشكى  چشم موجود آموزش   كتاب ترين  كهن، العين دغل - 5 
   ،   است قسمتها غير ممكن  از  يا محو بعضى  افتادگى  دليل  به  آن  فرد عربى  منحصر به متن

   موسى ابوعمران.  است  برده  بهره  از آن  الحاوي بارها در رازي،  المشجر يا المشجر الكناش- 6
 بار   اولين  اثر براي در اين. اند  بوده  نوشته  بر آن تعليقاتى  نصر،  ابن  ابراهيم  سيار و ابوالطيب بن

                              .               .   است  شده  تنظيم  فهرستها و جداول شكل   به  طبى كليات
   را براي  كتاب  اين ماسويه  ابن.  طبية يا الفصول الحكمية و النوادر ال النوادر الطبية يا الفصول - 8

 132 در   مختصر طبى دستورالعملهاي  از اي  مجموعه كتاب.   نوشت  اسحاق  بن  حنين شاگردش
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 بار  ين اول  افريقايى كنستانتين .  است  شده  نوشته فيلسوفانه   و گاه  اديبانه  با نثري  كه  است بخش
   . است   رسيده  چاپ مكرر به»  دمشقى  يوحناي فصول «  كرد و با عنوان مه ترج التين   را به آن

  تركيب ة يا فى االدوية المسهل  اصالح  ظاهراً همان ، كه االدوية المسهلة كتاب - 1 : خطى-  ب
  در ايتاليا آن  از هايى  و نسخه  است  كرده  بسيار استفاده كتاب   از اين رازي.  استاالدوية المسهلة 

  وقاعدة البستان -2.  است  بوده  شده  ترجمه  التين نيز به   كتاب اين.   موجود است و انگلستان

   العين  طبقات تركيب - 3 . وجود دارد  در تيموريه  از آن هايى  نسخه ، كه االداب الحكمة و شمس
 اثر   ظاهراً نخستين ، كه  التشريح كتاب-4. موجود است  از آن هايى  نسخه ، كهو عللها و ادويتها

  كتاب- 5 .  موجوداست  در حلب  از آن اي رود و نسخه  شمار مى  به  اسالمى در طب   باب در اين
  اي نسخه .  است  بوده  ننوشته  باب  در آن  از او كتابى  پيش  كسى  اصيبعه ابى   گفتة ابن به،  الجذام
 از  اي  نسخه كه،   الحيوان كتاب - 7جنينال كتاب- 6.شود  مى  نگهداري  در حلب  كتاب از اين

 االغذية  خواص- 8 .»دراسالم  خفيه  و علوم طبيعت «  موجود است  در بادليان التين   به ترجمة آن
  عنوان  گويا ، كه ضرر االغذية  دفع كتاب -9 .است  برده  بهره آن   از رازي كه، الفواكه و والبقول
   نگهداري  در برلين  از آن اي نسخه.  مضار االغذيةباشد يا دفع االغذية   اصالح  از كتاب ديگري

   در حلب  از آن اي نسخه  و  برده  بهره  از آن  رازي ، كه و عالجها  السموم كتاب - 10 .شود مى
 موجود   در حلب  از آن اي  نسخه،) اليحملن ( اليحبلن   النساءاللواتى عالج-11 . موجود است

   بن  عبداهللا  براي،   الصداع  يا عالج  و ادويته  و اوجاعه  و علله  الصداع فى  كتاب - 12. است
- 13 . موجود است  در حلب  از آن اي  و نسخهاست   برده  بهره  از آن رازي  و  شده طاهر تأليف

 از  اي و نسخه  است  برده  بهره  از آن  رازي كه،  الماليخوليا و اسبابها و عالماتها و عالجها كتاب
 در   از آن اي نسخه   كه  صفحه21 در ، المرة السوداء كتاب- 14.شود  مى نگهداري   در حلب آن

 و غير   طبيعى  حاالت  بين  به  در آن  ماسويه ابن.   موجود است  رضوي  قدس كتابخانة آستان
و    تيموريه در  از آن هايى  نسخه، معرفة محنة الكحالين - 15 . است  پرداخته  خلط سياه طبيعى

   آن ها برده  بهره  از آن  رازي  كه،   و العالجات  الصفات  فى المنجح - 16 . لنينگراد موجود است
  كتاب.   است  استناد كرده  آن نيز به  در الصيدنة  بيرونى ابوريحان .  است  خوانده  شگفت را كتابى
 نيز ظاهراً عنوان  ود در خديويه موج  و الشكاوي ضاالمرا   صنوف  من  التداوي  فى المنجح

  .  است  كتاب همان  از ديگري
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                                                  ) هجري194 ( العبادي بن اسحاق  حنينابو زيد 

ابوزيد حنين بن  .به دنيا آمددر اهواز  هجري 194سال   العباديحنين بن اسحاقابو زيد 
ابو در قرون وسطاي مغرب زمين . المترجمين از مسيحيان بود  يخاسحاق العبادي معروف به ش

اسحاق  . شناخته بودYoannitusيا يوآنيتوس   Yohannitus به نام يوهانيتوس زيد حنين را 
خانواده حنين وابسته به يك شعبه كوچك از مسيحيان .  داروساز و داروفروش بودپدر حنين

اعضاي آن . كن بوده و منسوب به قبايل عرب بودندبود كه در يكي از دهات نزديك حيره سا
م به دين مسيحيت درآمده و از كليساي نسطوري سرياني  ها قبل از ظهور اسال قبيله مدت
 بسيار نوشته شده است، چه توسط مورخان و بوزيد حنين عبادي درباره ا.كردند تبعيت مي

نامند به اين خاطر كه در نهضت  المترجمين مي او را شيخ. نويسندگان مسلمان و چه غربيان
ترجمه نقش غيرقابل انكار ايفا نمود، نهضتي كه با ترجمه آثار فلسفي و علمي ديگر ملل و 

حيره كه در لغت سرياني  .مي منجر گرديد بخصوص يونان آغاز شد و به شكوفايي تمدن اسال
 و نزديك كوفه اين شهر در عراق. بود اعراب هايمهمترين شهريكي از  است، نخلبه معني 
بودند و در كنار آنان اقوام عدناني ) قحطانيان(مردم حيره ظاهرا از مهاجران جنوب . واقع بود

امرا .  قرار گرفته بودساسانيان و متصرفات ميان جزيره العربدولت حيره . نيز سكونت داشتند
ند و از طرف  ساساني بودمتصرفات بدوي به اعراب از يك سو مانع از نفوذ حيرهو پادشاهان 

 مملكت .مقابله مي كردند با غسانيان كه متحد امپراتوري روم بودند، ساسانيانكمك با ديگر 
برخورداري از آب و هوا و اوضاع طبيعي مساعد و فراواني جويبارهاي فرات، در با  حيره

  درو از طرفيداشتند  ارتباط با نقاط دوردست نيزحيره مردم  . شتموقعيت ممتازي قرار دا
 از اين طريق علم و مردم حيره. كردند مي عرب براي تجارت سفرجزيره النواحي مختلف 

 گسترش دادند و خواندن و نوشتن را  كه  مرزهاي حيرهءسراسر منطقه و در ماورادانش را در 
پادشاهان حيره پس از دست .  آموختند نقاط ميسايربه  در آن روزگار، هنري كمياب بود

 سعي جزيره العرب و گرايش به آيين مسيحيت در توسعه اين دين در پرستي كشيدن از بت
                                   .بكشانند سوي دين جديد اعراب را نيز بهعشاير اي از  نستند عدهزيادي كردند و توا

                                                                           :تحصيل دوران

 نمو كرد و سپس براي ادامه رشد وابو زيد حنين بن اسحاق نزد پدرش اسحاق در اهواز   
بن احمد عروضي كه در    در بصره در حلقه درس خليلحنين. تحصيل به بصره عزيمت كرد
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ش   تال به همين جهت مدتي را در بصره گذراند و.آن زمان استاد زبان عربي بود، وارد شد
پس از آشنايي با ادبيات عرب جهت فراگيري . گيري از محضر استادش كرد زيادي در بهره

 بخت بغداد با وجود اطباء و پزشكان نامداري چون جبرائيل بن. علوم پزشكي به بغداد رفت
  عباديحنينابو زيد وع و يوحنا بن ماسويه از موقعيت ممتازي برخوردار بود، لذا سي

كه در اين  نكته قابل ذكر اين.  پزشكي را از اساتيد درجه اول آن روز بياموزدگرفت تا تصميم
اي از آنها معتقدند كه حنين  عده. قسمت از زندگي حنين دربين محققان اتفاق نظر وجود ندارد

 عربي ادبياتت، نخست به بصره نزد خليل بن احمد رفت تا  پس از رشد جهت انجام تحصيال
رس يوحنا بن ماسويه براي تحصيل علم پزشكي به بغداد رفته و در حلقه درا بياموزد و آنگاه 

ت به  تحصيال دامه جهت اسپسترك كرد و  بصره  ابتدا اهواز را به مقصدحنين. قرار گرفت
به  ماسويه  بنيحيي  و هموطنش، استاد با برخورد و مناقشهحنين بعد از . بغداد رفت

ا شود و پس از بازگشت از اسكندريه به كارترجمه و نقل اسكندريه رفت تا با زبان يوناني آشن
اش نظر مثبت استادان  هاي دقيق و عالمانه علوم پرداخت و خيلي زود توانست به واسطه ترجمه

در همين زمان .بن ماسويه را جلب كند يحيي وع و سي بزرگ بغداد مثل جبرائيل بن بخت
                                                 . كردجبرائيل او را به مامون براي ترجمه كتب معرفي 

                                                                                  :اساتيد حنين

ت و زحمات زيادي شد زيرا ورود   در فراگيري علم طب دچار مشكالعباديال حنين ابوزيد  
تعليم پزشكي در آن زمان يكسره در .  آساني نبوده استبه حلقه درس پزشكي براي او كار

 آنچه مسلم است اينكه حنين عليرغم وجود . بود ديگرشهموطن بن ماسويه حيي يدست
موانع مختلف توانست از مجالس درس دو تن از استادان بزرگ آن روز يعني؛ جبرائيل ابن 

در زبان  حنين از فصحاء: ويسدن ابن نديم مي.  بن ماسويه استفاده نمايدحييوع و يسي بخت
به . مند بود قه ت خود به علم پزشكي عال حنين از ابتداي تحصيال. يوناني و سرياني و عربي بود

. هاي درس طبابت و استادان اين فن رفت همين دليل هنگامي كه وارد بغداد شد به سراغ حلقه
تصميم ، را نزد وي آموخته بودكه حنين پزشكي  او با استادش  يوحنا بن ماسويه پس از منازعه

گرفت طب را به زبان اصلي آن يعني يوناني بياموزد تا محتاج طبيبان نگردد و با همين فكر به 
هاي بيش از  او پس از بازگشت از روم و آمدن به بغداد مساعي و كوشش. اسكندريه رفت

 تاليفات حنين در .اي در رابطه با موضوعات طبي اعم از ترجمه و تاليف انجام داد اندازه

 54

                                     .هايش در درجه دوم اهميت قرار دارند مقايسه با ترجمه

     .                                                                                   العبادي بن اسحاقآثار ابو زيد حنين 
العشر : هاي معروف حنين كتاب   ديگر كتاب كار پزشكي، از در باره،المسائل في الطب كتاب
هاي اخير توسط دكتر   اين كتاب در سال، چشم پزشكي است ده مقاله درباره،ت في العين مقاال

پزشكي قرار گرفته است  ميرهوف به انگليسي ترجمه شده و در اختيار دانشجويان رشته چشم
م معروفيت تام  اسالي بوده و در سراسر جهان م و از كتب معتبر طبي در اوايل تمدن اسال

وه   بود و اين عالدار الخالفهعنوان پزشك مخصوص معتصم در  حنين مدتي نيز به . داشته است
مولفان متاخر . بر تقرب او به دربار خلفا به جهت ترجمه آثار گرانبهاي علوم دخيله بوده است

   .اند دادهت خود مورد اشاره و استفاده قراراليفاتعدادي از آثار وي را به عنوان كتاب مرجع در ت

براي فراگيري علوم مختلف و دست يافتن به العبادي، حنين  :حنين هاي علمي مسافرت  
هاي  از جمله براي فراگيري زبان. كتب و منابع علمي گوناگون سفرهاي زيادي انجام داده بود

فه و طب به اسكندريه و مناطق ديگري عربي و يوناني به بصره و روم و براي آشنايي با فلس
خليفه هاي علمي آن روز چندين بار از طرف مامون   وي به دليل تسلط بر زبان . مسافرت كرد

. هاي مختلف سفر كرد آوري منابع و متون علمي به سرزمين  جهت شناسايي و جمع،عباسي
خصيت خستگي ناپذير قه حنين به يافتن منابع مختلف و ترجمه آنها از وي يك ش عشق و عال

افتاد كه وي  بسيار اتفاق مي. داشت ساخته بود كه هيچگاه سختي كار او را از ادامه راه باز نمي
. رسيد  خره به آن مي داد تا باال براي دستيابي به يك كتاب چند سفر را به چندين شهر انجام مي

جستن آن فراوان پرداختم و من به : گويد جالينوس مي البرهان: حنين، خود درباره يافتن كتاب
كه به اسكندريه رسيدم اما ام، فلسطين و مصر را گشتم تا اينبراي يافتن آن شهرهاي جزيره، ش

                                          .چيزي از آن نيافتم، فقط در دمشق بود كه به حدود نيمي از آن دسترسي پيدا كردم

وع پزشكي متبحر و عالمي توانمند سي ائيل بن بختجبر :وعسي حنين و جبرائيل بن بخت
اش نزد خواص و عوام تقرب زيادي داشته و سخت مورد  وي به دليل عظمت علمي. بود

 يوحنا بن ماسويه كه استاد حنين بود، خود شاگرد. احترام هارون، امين و مامون بوده است
 طبابت به ترجمه آثار يوناني وه بر تدريس و جبرائيل عال . وع بوده استسي جبرائيل بن بخت

وع سي حنين هنگامي كه از اسكندريه به بغداد برگشت نزد جبرائيل بن بخت. كرد نيز توجه مي
جبرائيل با حنين رفتار خوبي داشت و . رفته و براي وي كتاب التشريح جالينوس را ترجمه كرد
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طور طبيعي ب. كرد طاب ميخ  زين حنينشد تا جايي كه حنين را  براي او احترام خاصي قائل مي
مقام و منزلت حنين نزد جبرائيل كه در آن زمان از موقعيت بسيار ممتازي برخوردار بود راه را 

در محيط علمي آن روز فراهم آورده بود و خيلي زود توجه  حنين العبادي براي فعاليت و رشد 
. را به خود جلب كردبن شاكر و مامون  مندان به علم و دانش همچون فرزندان موسي قه عال

تشويق و معرفي جبرائيل، حنين را در موقعيتي قرار داد كه خليفه خود از او خواست تا به 
اي  الحكمه بپيوندد و از آنجا نيز خيلي زود با نبوغ سرشار و تسلط گسترده شمار مترجمان بيت

 به  حنينورود . را از آن خود كنددارالترجمههاي مختلف داشت، توانست رياست  كه بر زبان
ي  هاي بسياري در گسترش و اعتال  يك مركز علمي فرهنگي بود كه فعاليت كهالحكمه بيت

كتب گوناگون علمي از سراسر ،  به دستور خلفاي وقت وشد مي در آن انجام مي تمدن اسال
. گشت شد و در آنجا توسط مترجمان به زبان عربي ترجمه مي الحكمه حمل مي جهان به بيت

: نويسد  فريد رفاعي در كتاب خود مي . بوددر اوج درخشش خود كمه در زمان مامون الح بيت
چهل و  كتاب از سقراط، ده كتاب از ارسطو، نوزدهطون،  تا زمان مامون هشت كتاب از افال

ها كتاب از يوناني، نبطي،   كتاب از هندي و دهبيست وپنج كتاب از جالينوس، و بيش از هشت
تن  يكصدودههمچنين منقول است كه در دربار مامون  .زبان عربي ترجمه شدتين به  عبري و ال

بختيشوع كه از نبوغ سرشار حنين بر  جبرائيل بن. به ترجمه آثار ملل مختلف اشتغال داشتند
ع داشت، كمي قبل از مرگ خود، حنين را به مامون معرفي كرد و  هاي علمي آن روز اطال زبان

هاي استوار بناي   از اين زمان كار ترجمه با گام.الحكمه برگزيد ارخليفه حنين را به رياست د
پيشرفت گذاشت و چيزي نگذشت كه ترجمه شمار فراواني از تاليفات جالينوس، بقراط، 
بطلميوس، اقليدس، ارسطو و دانشمندان مورد اعتماد ديگر يونان در دسترس دانشجويان قرار 

ي كه در آن واحد آثار يوناني را هم به عربي و هم كار ترجمه مضاعف بود به اين معن. گرفت
هاي نارساي  كردند و ترجمه سرياني براي آن بود كه جانشين ترجمه به سرياني ترجمه مي

هايي كه سابق مي شناختند، بهتر بود و آنها را از  ها از ترجمه همه اين ترجمه. سابق شود
ها را فرستادگان خليفه با صرف  ن نسخهبيشتر اي. هاي صحيح يوناني ترجمه كرده بودند نسخه

     .هاي مختلف امپراتوري روم فراهم آورده بودند مبالغ گزاف از قسمت

اي بود كه  هاي علمي حنين مصادف با دوره فعاليت زمان حيات و : حنيناتترجمه و تاليف
ي هاي زيادي براي ترجمه كتب به عربي قائل شده و فضاي فرهنگ خلفاي وقت عباسي آزادي
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مي استفاده نمايند و حتي  را به گونه ترتيب داده بودند كه بتوانند از علوم مختلف در تمدن اسال
مترجمان و دانشمندان هاي مادي و معنوي فراوان به  پا را فراتر نهاده و در اين مسير كمك

 به هاي گسترده علمي حنين توانست با استفاده از وضع موجود و انجام فعاليت . كردند مي
 را  العبادياگر حنين:گويد در اين مورد مي Leclerc ،لكلرك ميزاني وسيع، مفيد واقع شود،

بنيانگذار اصلي رنسانس آموزش در شرق ندانيم، بدون شك بايد بگوييم كه هيچ كس به اندازه 
او از هفده سالگي به كار ترجمه پرداخت و تا پايان . او در اين امر حياتي سهم نداشته است

وي كار اصلي ترجمه را با برگرداندن دو كتاب از جالينوس به . ه اين كار اشتغال داشتعمر ب
  شروع كرد و آنها را براي مطالعه در اختيار جبرائيل بن بختالعضل و في الطب  فرقهاي نام
زماني كه مامون تصميم گرفت تا فلسفه  . قرار داد، وع كه در آن هنگام در دربار خليفه بودسي

هاي مترجماني  ح ترجمه را به عربي برگرداند، حنين را براي ترجمه و مطالعه و اصاليوناني 
 اطمينان  . الحكمه و ديگران انتخاب كرد بن مطر، ابن البطريق و سلم صاحب بيت چون حجاج

داد   مي اش به او طال وزن هر كتاب ترجمه شده و اعتقاد مامون از كار حنين به حدي بود كه هم
ها  داد كه ترجمه  دستور مي،زرق  اال بود كه حنين به منشي و كاتب خود باعث شدهو همين امر

اصيبعه  ابن ابي. ر شودرا با خط كوفي بر اوراقي ضخيم و با فاصله بنويسد تا وزن كتاب بيشت
 .ديده استزرق نوشته شده بود، اال كاتب او از اينگونه كتب حنين را كه به خطخود :نويسد مي

تعداد كتب علمي، فلسفي و طبي كه در اثر آن  ه يونان براي آوردن كتب علميرفتن حنين ب
ابن ابي اصيبعه علت اقدام مامون به . هاي ديگر بيشتر بود كه در زمان مامون ترجمه شد از زمان
اي را  شبي مامون در خواب پيرمرد بسيار خوش قيافه :كند ترجمه كتب يوناني را چنين بيان مي

خليفه از خواب بيدار شد، . هستم) ارسطو(گويد من ارسطاطاليس   نشسته و ميديد كه بر منبر
مامون حنين را خواست كه . طاليس كيست؟ به وي گفتند؛ از حكماي يونان است پرسيد ارسطا

مامون در خواب ديد : نويسد  ابن نديم نيز دراين باره چنين مي . به ترجمه كتب يوناني بپردازد
اش بيشتر بود با پيشاني فراخ و ابرواني پيوسته و از جلو سركم   فاميمرد سپيدرويي كه سرخ

نمود كه من  گويد؛ چنان مي  و شمائلي زيبا بر تخت خود نشسته، مامون مي مو و ديدگاني شهال
پرسيدم تو كيستي؟ گفت؛ ارسطو، من بسيار . در مقابل او ايستادم و هيبت او مرا گرفته است

گفت؛ بگو، گفتم زيبايي چيست؟ گفت؛ هرچه .  حكيم سوالي دارمشادمان گرديده و گفتم اي
مامون يك هيات علمي را جهت تهيه كتب  سبب شد كه اين موضوع. كه عقل آن را زيبا داند

هاي علمي در موضوعات  توانند نسخه علمي به بيزانس فرستاد و دستور داد كه هر اندازه مي
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 ابن نديم در  . اعضاي اين هيات حنين بوده استيكي از . مختلف را شناسايي و تهيه نمايند
هاي باستاني  آوري كتاب حنين براي جمع :نويسد آوري كتب مي نين براي جمعمورد سفرهاي ح

  .ها رفته و به روم مسافرت كرد به شهرستان

  ) هجري120- 215(  ورباسندي گتاريخ مدرسه 

ور جستجو  سابنديگدرسه طبي حلقه ارتباط ميان طب اسالمي و مكاتب ديگر را بايد در م
كرد در اينجا بوده است كه ارتباط حياتي و قطعي سنتهاي طبي اسالمي با سنتهاي كهن ريشه 

 تاريخي نام . كهن داردي آن نزديك شهر اهواز بوده ، تاريخمحلر كه سابوندي گگرفته است ، 
شاپور اول پادشاه ا  ابتد.يعني باغ زيبا داشته است» اشابيرنا جنت «گندي سابور) عيالمي(

شهر يعني )  شاوور وندو (نام آنجا ، ردچون اين شهر را تسخير كبه آنجا هجوم برد و ساساني 
 .گويند )جندي سابور(گندي سابور را ، در مĤخذ اسالمي اين شهرنام گرفتشاپور تسخير شده 

اليل  بد، روم شرقيانامپراطورچون ،  شد)بقراط(يونانيطب  ص مركز علم و بخصوآنجا
 امپراطور يوستنيانوس  و بدنبال آن ميالدي489 در سال را) أذاسا(  مدرسه رهااختالفات ديني

 ، در آن زمان بود كه شهر جنتدادند يوناندر ميالدي دستور بستن آنها را  529در سال 
فيلسوفان و نسطوري و مسيحي  پناهگاه پزشكان )شاوور وندو(گندي سابور يا  اشابيرنا

آغاز اسالم به اوج و  قرن هفتم ميالديابتداي در   گندي سابور. گرديديونانيدانشمندان 
 تنزل به اوج عباسيخالفت   هجري در عهد215 تا سال  مدرسه گندي سابور،شهرت رسيد
مدرسه فارغ التحصيالن و مدرسين  بغداد به تدريج هبا تاسيس دارالحكم  چون.خود رسيد

، تا قرن هشتم ميالديجندي شابور  .نمودندعباسي ترك  مركز خالفت  را به قصدگندي سابور
از شهر هنوز  . ديدن كرده اندآنجاجغرافي نويسان و جهانگردان مسلماني كه از طبق روايت 
العالم من المشرق  طبق نوشته هاي كتاب حدود.نام برده اند آبادي ي شهربعنوان گندي سابور

آباد بوده و پس از آن به تدريج بر اثر  جري هـ372 تا سال گندي سابورالي المغرب شهر
 اما در خصوص و.هجوم طوايف مختلف، از آن جمله تيره هايي از كردها به كلي ويران گرديد

ور در گندي ساب : آمده استع التواريخ و القصص معجم البلدان و مجمدر ركود جندي شابور
                                                      . بوده استقرن ششم هجري يك ده خراب اواخر
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كه بشر توانست است طب از هنگامي آغاز   :)اشابيرنا جنت(تاريخ طب مدرسه گندي سابور
 قبل از  سالچهار هزار اين دوره از دوازده تا كه. هاي صاف را مورد استفاده قرار دهد سنگ

نهرين در حدود چهار  در سرزمينهاي بين التمدن بشرينخستين مظاهر . مي شودمسيح شروع 
  كهآغاز شد،با پيدايش نخستين آثار تمدن بشري همراه  طب. هزار سال قبل از ميالد پديد آمد

 در اين . را بايد اختراع خط به صورت حك عالئمي برخشت دانستآثار تمدن  مهم ترين
اران دانستند كه از سوي خدايان متوجه گناهك بيماري را مجازاتي مياز تاريخ بشر، دوره 

شود، براساس اين تصور، پزشكي در معابد متمركز شد و رهبران مذهب امر طبابت را در  مي
دادند از چهار ديوار  اجازه نميو  را از اسرار تلقي كرده )طبابت(ه اختيار گرفتند، هنر معالج

بود ي و جراحي ن براي معالجه بيماريهايي كه محتاج به اعمال بد ومعابد به خارج درز پيدا كند
براي توجيه پيدايش بيماريها . گرفتندمي ها كمك  ها از جمله سلماني از صاحبان ساير حرفه

رفته رفته نجوم هم وارد پزشكي شد، لوح حمورابي در واقع اولين مدرك تاريخي است كه در 
 سال قبل از 2200ورابي، پادشاه بابل كه قريب مح. حرفه پزشكي رسميت قائل شدبراي آن 

بخش  براي حوادث خطرناك و پيش آمدهاي زيان. زيست مي)  قبل از ميالد 22(ح ميالد مسي
هايي كه خوب پرستاري   جراحان غير ماهر و همچنين دايههريمجو حق التقدم پزشكان، 

، مثالً كيفر كور كردن يك چشم كور نمودن چشم كحال و بودنمودند، قانون وضع نموده  نمي
ها معتقد  ساختن طرف از يك دندان بوده است، بابليمجازات شكستن يك دندان، محروم 

هستند كه بيماري را پديد مي ها  عو رب الن است و ارتكاب گناهبيماري ناشي ازبودند كه 
ها  آشوري. طبابت داشتندهستند كه حق  دخالت در كار  روحانيان  بر اين اساس اين وآورند

را گرفتند و عقيده داشتند كه صحت و مرض كه بابليان را مغلوب ساختند همان ميراث بابليان 
ها معتقد بودند همانطور كه روح شرير باعث  آشوري. رسد ها به انسان مي از طرف رب النوع
آن ارواح شرير از آن تنفر دارند، سبب   كه داروييمصرفبنابراين  گردد، پيدايش بيماري مي

، بيشتر  قدر بيماري سخت تر بود، نتيجه آن شد كه هرمي گردد بيمار خروج روح شرير از بدن
زدند  زنان پس از زايمان، ناپاك تلقي گرديده، به هر چه كه دست مي. دادند داروي قي آور مي

زماني كرد ناپاك بود،  مس ميت ميل اگر كسي همين طوركردند و   آلوده تصور ميشيي راآن 
ي بابلكليه ميراث ردند،  كاشغالو سرزمين آنها را هجوم برده  آشوري  شهرهايهخامنش بركه 

در بابل وقتي براي بيماري  :هرودت گويد.  اخذ كردندنانب را از آ طز جملهاو آشوري را 
آن ي شبيه يبيماري كه به عابرينبا آوردند تا  بيمار را به بازار ميخود  نداشتند، درمان و طبابت
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 چنين رسمي تا ظهور قانون  مشورت كنند،هاتوقف نموده دربارة درمان با آن، م شده بودندمبتال
حمورابي وجود داشته تا آنكه طبيباني پيدا شدند و طبق قوانين حمورابي با آنها رفتار گرديده 

دانستند در  ها اثر و نيروي ستارگان و نجوم را در اعمال و رفتار بيماران دخيل مي است، بابلي
هايي براي چشم درد  و طلسم تواماً دخالت داشته و طلسم نطب آشوري، درمان و افسو

 شهر اسكندريه در مصر كه در آن زمان زير سلطه يونان بود، فرهنگ تاسيس پس از .داشتند
يونان بتدريج از آن به شهر نوبنياد اسكندريه منتقل شد و اين شهر مركز علم گرديد، در اين 

تشريح انساني در . شهر بود كه اولين دانشگاه دنيا مجهز به آزمايشگاه و كتابخانه تاسيس گرديد
هاست نه در اخالط،  داماين شهر آغاز و راه براي درك اين مسئله كه جايگاه بيماريها در ان

شود، كه اثرات آن حتي  طب يوناني با فتوحات اسكندر وارد منطقه بين النهرين مي. هموار شد
 و آشوري طب بابلي، )گندي سابور(نا اشابير جنت دربدين ترتيب ، استپس از اسالم مشهود 

 گندي سابورواحد بزرگ و مستقل طب در در قرون بعدي يك با يكديگر ممزوج گرديد و 
 انطاكيه به اين مركز قبل از اسالم بوجود آمد و به تدريج طب يوناني و اسكندريه و بيزانس و

وريها در ديرهاي خود عالوه بر تدريس تعليمات ديني، طب و فلسفه نيز طسن. منتقل شد
اط و فلسفه از روي آثار ارسطو و افالطون و طب از كتب و آثار بقردر آنجا كردند،  تدريس مي

طب چين براساس عقايد و فلسفه كنفسيوس پي ريزي شد و . شد جالينوس تعليم داده مي
 طب اوهام و جادو شروع كرد و به مرحلة شناسايي كيهان و مصرف بامراحل تكامل خود را 

زبان، گرفتن نبض خالصه ، چشم تشخيص بيماريها در  ورسيدآنها در پزشكي و روانشناسي 
خالكوبي و سوزن . بسياري از داروها از جمله افدرين و كافور در چين كشف شد. شده بود

كردند به وسيله خالكوبي به مجاري خون و  زدن در درمان بيماريها رايج گشت، تصور مي
ر پوست و آتش زدن آن به منظور درمان و فرو بردن نوعي از كاغذ به زي. يابند اخالط دست مي

نسطوريان،  امپراطوران روم بدليل تعصبات مذهبي و اختالفات ديني با. تلقيح آبله معمول بود
سبب هجرت و پناهندگي نسطوريان به مناطق بين النهرين و چين گرديد، جمعي از آنان به 

زشكان هندي و سرياني و يوناني اي از پ  عدهآنجاروي آوردند، در  )شاوور وندو( ورسابندي گ
اي هكردند و اين تدريس به زبان يوناني بود، به عالوه بعضي از كتاب علم طب تدريس مي

ت و فلسفه و رياضي ور عالوه بر طب، حكمسابندي گيوناني به سرياني ترجمه شد، در 
 زسوق االهواجندي شاپور را جزو محدوده شهر تمام مورخان اسالمي . شد تدريس مي

 االباط بيت را) گندي سابور( نسطوري و سرياني شهر جندي شاپوراند، دانشمندان دانسته مي
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طرح ور داراي گندي ساب. قديم خود مي داننداند و آنرا يكي از ديرهاي ويران شده  آورده
است چهار راه هاي منظم و كوچه هاي موازي  و  وسيع و مستقيمهاي با خياباني شكلمستطيل

گندي روي هم رفته شهر . اند  نيز اكثراً يك طبقه و گاهي دو يا سه طبقه بودهي شهر بناهاو 
در  و چندين خيابان طولدر  چندين خيابان ي است كهور به شكل يك مستطيل شطرنجساب

تي به يك اي كه شهر شباه كردند، به گونه ع ميط را قهمديگرها  خياباناين  دارد و تمام عرض
با گسترش اسالم طب اسالمي در قرن هفتم ميالدي ل گيري شك. داشتبزرگ صفحه شطرنج 

كه بودند دو مركز علمي  ورگندي سابمدرسه اسكندريه و مدرسه در صدر اسالم ، همراه شد
 و دورة راشدين خلفا بر خالف عهدخالفت عباسي در عهد . فعاليت داشتندطب تعليم و در 

 عالوه بر ظهور اطباء  امر سبب گرديد كهاين. اهميت داده شد به مدرسه گندي سابوربني اميه 
مبادي الطبيه الحديثه  «تحت عنواناسكندريه مدرسه هاي مهم طبي  كتاب يكي ازسرشناس، 
دو  ،مشهور قرن اول هجري طبق روايت ابن جلجلپزشكان  .به عربي ترجمه شود» بين الناس

پزشك  كهول المشروب تيادوق صاحب كتاب الماكپزشك از مسيحيان اهوازي بودند،بنام هاي 
مصاحب مروان حكم پزشك ن كه  تاودوو)  هجري90(حجاج بن يوسف ثقفي معروف 

نيز ) جريه 99(مالزم عمر بن عبدالعزيز، اصبيعه و طبق روايت قفطي و ابن ابي ) جريه64(
سرجيس از پزشك اهوازي ديگري بنام در اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم بوده است، 

زبان سرياني به زبان عربي نزديك .(نام برده مي شودودي و سرياني زبان است،يهكه يه جوماسو
معاصر بوده ) جريه140( ابونواس اهوازي  عربشاعر معروفبا يه جو ماسو).است
، فهرستال ابن نديم در، استبوده  نيز يه مترجم كتاب معروف كناش اهرن القسجوماسواست،

 كتاب قوي العقاقير و منافعها و مضارها را از كتاب قوي االطعمه و منافعها و مضارها و
يه دانسته و ابن ابي اصبيه كتاب كناش في الغدا و كتاب قوي االطعمه را به او نسبت جوماسو

رساله في البدال االدويه و «    رساله.داده است كه شايد اين همان كتاب كناش في العين باشد
 كتاب الكناش را از زبان سرياني به عربي او. تاس از ماسوجويه نيز» وم مقام غيرها منهامايق

به ترجمه كرد، اصل كتاب كناش را يك پزشك اسكندراني معاصر پيامبر اكرم بنام اهرن القس 
آن ) جريه 64-65(نگاشته است، كه ماسوجويه در دورة حكومت مروان بن حكم سرياني 

 مقاله به آن افزود، در اين  مقاله كه ماسوجويه دو30كناش شامل   به عربي ترجمه كرد،را 
عصر نوشتن نسخة پزشكي معمول گشت، تا اين مرحله طب در بين مسلمانان به مرتبة يك 

 :شديك علم مستقل طب  لدرنيمة اول قرن سوم و به داليل زي اما نيامده بود، علم مستقل در
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س بيت  تاسي-2 بكارگيري پزشكان مدرسه جندي شاپور و اهتمام به آن در عصر عباسي- 1
 - 3ه به آن الحاق كتابخانه و رصدخان  وهجري 215الحكم توسط مامون عباسي در سال 

هاي  اهتمام مسلمانان به علم طب بيشتر از ديگر علوم عقلي و تلقي طب بعنوان يكي از شاخه
يونان و روم و آسياي ميانه و به سراسر بالد اسالمي به  اعزام هيئت هاي -4 )فقه بدني(فقه

رجمة  تشكيل هيئت ت-5در كتابخانه بيت الحكم بغداد كتاب و قرار دادن ع آوري براي جم
 طب اسالمي پيدايشمدرسه جندي شاپور تاثير عميق در ، كتابهاي خارجي به زبان عربي

 از  آغاز كدند در قرن دوم و سوم هجريران پزشكي و مت كساني كهداشت، پزشكان بزرگ و
 براساس روش و طريقة دانشمندان اسكندريه آنانر بودند فارغ التحصيالن مدرسه جندي شاپو
طب جالينوس به عناوين منفرد در در كردند، هر چند  و براساس طب جالينوس عمل مي

گندي  پزشكان  از اولين بار يوحنا بن ماسويه نميشد وپرداخت پزشكي بصورت تخصصي 
 در كتابي تحت عنوان حنين ابن اسحاقهمچنين و » جزام«  در كتابي تحت عنوانور ساب

به شيوة » ماليخوليا« در كتابي تحت عنوان ،و اسحاق بن عمران» ي تدبير الصحهاالغذيه عل«
گندي مدرسه فارغ التحصيل ) جريه13(حارث ابن كلده . تخصصي به يك موضوع پرداختند

 مدرسه .كه طب النبوي معروف به اوستبود ) ص( پيامبر اكرم خاصپزشك بود وي ور ساب
و دنبالة آن تا اواخر قرن دوم و است ور نقش مهمي در طب اسالمي ايفاء نموده دي سابگن

ور طب گندي سابدانشمندان و پزشكاني كه در مدرسه  .يافتاوايل قرن سوم هجري ادامه 
 نصر بن علقمه بن كلده ثقفي پسر خالة پيامبر اكرم او از دانش پژوهان -1:          آموختند

 حسن ابن سهل، -2 .ر ابن سينا چند معجون درماني به او نسبت داده استمدرسه جندي شاپو
 -7 حسن ابن خضيب، استاد نجوم و رياضي- 3پزشك و داروسازي و نجوم و فلسفهاستاد 

 ابوالخير الخمار حسن بن اسوار، استاد منطق و ادبيات -8 حسن ابن ثابت، استاد طب اسالمي
بنان،   سلمويه ابن- 9 .از سرياني به عربي ترجمه كردكتاب االدويه را ) جريه 331(اسالمي 

 حبيش بن الحسن اعسم، مدرس طب و مترجم كتابهاي سرياني -10استاد طب و داروسازي
به عربي همچون االشجار و العقاقير، االدويه المفرده، خواص االشجار و كتاب في مواد العالج، 

هيل ابن بشير يهودي، استاد رياضي و  س- 11 . در ديوان ابونواس اهوازي آمده است اونام
 - 13 عمر ابن فرخان، استاد نجوم و عضو هيئت مترجمان در بيت الحكمه بغداد -12نجوم

 عيسي بن اسياد، استاد داروسازي و فلسفه و -14محمد خالد، استاد نجوم و رياضيعمر ابن 
طب و    عيسي ابن قسطنطين مسيحي، مدرس-16 عيسي بن ماسه، استاد طب-15حكمت
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 عيسي ابن علي، چشم -18 فضل ابن حاتم، مدرس نجوم و حساب و هندسه- 17فلسفه
 عيسي ابن شهالفا، مدرس طب و زماني رئيس -20 عيسي ابن يحيي، مدرس طب-19پزشك

 اسرائيل سهل، مدرس -22 فضل قيلي ابن محمد، مدرس نجوم و رياضي- 21ورسابندي گ
 - 25  ابن اثال نصراني، مدرس طب-24ضيا فرخان ابن نصير، استاد نجوم و ري- 23طب

 ابوسهل اهوازي، مدرس علم نجوم بيت الحكمه بغداد و - 26 عيسي ابن خالص، مدرس طب
 ابوالحسن علي بن زياد تميمي مترجم زيج شهريار از - 27مترجم از زبان پهلوي به عربي

 - 29 اد يوسف الناقل، مدرس جندي شاپور و از مؤسس دارالحكم بغد-28پهلوي به عربي
 ابوزكريا ابن يوحنا، خزانه -30جالينوس به عربي» سته عشر«موسي ابن خالد، مترجم كتاب 

 سهل -31 دار و زماني رئيس بيت الحكمه و مترجم كتابهاي طبي سرياني و يوناني به عربي
  جورجيس بن يخت- 32 بغداد و يكي از موسسين آن هبن هاروني ميساني صاحب دارالحكم

صاحب  او ور و پزشك منصور خليفه عباسيگندي سابرئيس پزشكان )يجر ه152(وع سي
 بختيوع بن جورجيس -33 .، كتابي كه شامل همة مباحث علم طب باشد)حاوي(كناش

 بن  جبرئيل- 34)  هـ171(ارون الرشيد در سال هپزشك مهدي خليفه عباسي و ) هـ185(
 امين و مأمون پزشك خليفه هارون الرشيد و سپس) هـ213(وع جورجيس سي ختب

 ابو يوحنا ابن ماسويه پزشك سرياني مخصوص هارون الرشيد مؤلف كتاب النوادر -35عباسي
ف كتاب ور بن سهل پزشك مخصوص متوكل خليفه عباسي مؤلساب -36 الطبيه و دغل العين

كه كتاب السموم را از هندي به عربي ) ابن دهن(ه هندي ق كن-37 )داروشناس(ذين افرابا
 يوحنا ابن ماسويه سرياني -38 . يكي ازمترجمان و پزشكان جندي شاپور استترجمه كرد

از . صاحب مركز تعليم طب در بغداد و مؤلف چندين كتاب طبي به زبان عربي و سرياني است
كه آثار جالينوس را ) هـ194( حنين بن اسحاق العباداني - 39 له كتاب المسواك و السنتجم

ي از عوامل اساسي پيشرفته علم طب در تمدن اسالمي، كه به عربي ترجمه كرد، ايشان يك
 .رسالة في حفظ االنسان و اصالحيها از اوست. شناسند اروپائيان وي را به نام ژوهامتوس مي

ي بخت مؤلف كتاب قوي االدويه المغرده ، پزشك و داروساز و زمانهارص عيسي بن -40
 كتاب مشهور خود بنام فردوس  علي بن ربن طبري، وي-41. مدرسه گندي سابوررئيس 

سرياني و يوناني و هندي نوشت، او نخستين بار از بقراط و  الحكمه را با استفاده از منابع
 علي بن عباس -40پزشك هندي در كتاب خود استفاده كرد جالينوس و اوريباليوس و چركا

رن چهارم كامل اهوازي، وي كتاب مشهور بنام كامل الصناعه را نوشت، اين كتاب تا اواخر ق
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وفات (قانون ابوعلي سينا از اين حيث از كتاب و عملي است ترين كتاب در طب با روش 
به تدريج  هجري 165 تا 120در سالهاي مدرسه گندي سابور . تر است كامل)  هـ428

 منتقل  مركز خالفتبغدادشهر به تدريج به آنجا  علمي اهميت خود را از دست داد و مراكز
بغداد به نام بيت الحكمه تاسيس در  بنيادي علمي ، هجري210 سالر مامون دربه دستو. شد

 و دانشمند اهوازي بنام قرار گرفتحكومت اسالمي  مركز ترجمه و تحقيق علمي  آنجاوشد 
و پس از آن بيمارستان بغداد تشكيل  شدسهل بن هارون ميساني صاحب بيت الحكمه بغداد 

  يايك، ورگندي ساب بيمارستان ، درور را گرفتبدي ساشد، بغداد جاي حوزه هاي علمي گن
. شدند، كه آنها هم دوام نياوردند و چندي بعد تعطيل باقي نمانددو كالس طب و داروسازي 

 سر در مدخل بر . در اثر هجوم تيره هاي از كردها ويران شد ده ها سال بعد گندي سابور
  .ت برتر از بازو و شمشير است فضيلدانش و«  .گندي شاپور نوشته شده بودمدرسه 

   هجري215 ،ميسانيابو محمد، سهل بن هارون 

خالفت دانشمند معروف دوره صاحب دارالحكمه بغداد و  ميسانيابو محمد، سهل بن هارون 
براي ادامه   و نمو كرد ورشد در اهواز كه بود انسمي دشت مردم از  سهل است،عباسي
 در بغداددارالخالفه در  ابومحمد ميساني .رت رسيد به شهآنجا در و، رفت بصره به تحصيل

در عهد . شد برگزيده به وزارت برمكي يحييسپس به جاي  بود و الرشيدهارون خدمت
 شد مأمون كتابدار و هلحكمه اخزان متصدي و گرديد خليفه خاص خادمان مامون سهل از

 كه گويد وصفش رد و است او تهشيف جاحظ. است نگاشته مختلفي رسايل و هاكتاب يو

 بخيل وي كه گويند. است بزرگي كتب و كوتاه و بلند قطعات نويسنده و شاعر ، بخطي او

 از .دستو را بخل و خساست آن در و نوشت بخل در ايرساله كهطوري، دبو خسيس و
الهذليه و  -2كتاب ثعله و عفراء -1 آثاري برجاي مانده كه از آن جمله سهل ميساني

 - 7 تدبيرالملك و السياسه -6 الغزالين - 5 الوامق و العذراء -4 نمر و الثعلال - 3المخزومي
سخناني از او در البيان و التبيين جاخط، عقد الفوايد و ثمارالقلوب ،  غير اينها شجرة العقل و
از ابوعمر سهل بن هارون در » ثغلة و غفرة« يك نسخه بسيار عتيق از كتاب .ذكر شده است

  .موجود استبحرين 
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  قرن دوم هجريوع، سي آلِ بخت

 اين مشهور افراد. اطالق شده استاهوازي نامي كه بر خانداني از پزشكان مسيحي نسطوري 
وع مورد سي تلفظ و ريشه كلمه بخت. اند زيسته  ميپنجم  قرن  تا اواسطدوم قرنخاندان كه از 

و يشُوع ) عبد(اني بخت قدما غالباً آن را مركب از دو كلمه سري. بحث دانشمندان بوده است
، )اول(وع سي بخت. اند زيسته شاپور مي اينان نخست در جندي .اند دانسته) مسيح عيسي(

، عبيداهللا )سوم( وعسي ، بخت)دوم(، جبرائيل )دوم(وع سي ، جرجيس، بخت)اول(جِبرائيل 
 اطالعي در سلسله هيچ ، از نخستين و دومين پزشك اين)دوم(، عبيداهللا )سوم(، جبرائيل )اول(

 .                                           .دشو دست نيست و شهرت خاندان، با نفر سوم آغاز مي
 شاپور كه شهرت  رئيس بيمارستان جندي) هجري152(جبرائيل  بن جورجيس، جرجيس - 1

 اطالعات اندكي كه از او به دست رسيده، با بيماري منصور عباسي. فراواني كسب كرده بود
وجود وي در  منصور كه به بيماري معده دچار شده بود، از. مي شود  آغازهجري 148سال 

ناچار كار  جرجيس. شاپور آگاه شد و دستور به احضارش داد مقام رياست پزشكان جندي
هاي  نام  تن از شاگردان خود بهدويشوع سپرد و همراه  بيمارستان را به پسر خويش بخت

وي از همان ديدار نخست، منصور را شيفته اخالق و . يه بغداد رفتفا شهال  بن ابراهيم و عيسي
منصور چون شفا يافت، او را خلعت داد . درنگ به معالجه خليفه پرداخت بي وقار خود كرد و

 كه منصور پي برد كه جرجيس به جري ه151حدود. پزشكان پايتخت برگزيد و به رياست
 بيش از يك همسر برنمي گزيند، از او خواست به پاي بند است و ناگزير آيين نصراني سخت
وي . جرجيس تا پايان اقامت در بغداد به آن كار هم مشغول بود. نيز بپردازد معالجه زنان حرم

شايد .  بيمار شد و پس از آن تاريخ موافقت خليفه، به زادگاه خويش بازگشت هجري152در
شهالفا  را در غياب او شاگردش ابنپس از اين تاريخ هم چندسالي زنده بوده است، زي وي

پزشك دربار عباسي بود تا اينكه فسادش آشكار شد و به فرمان خليفه تبعيد گرديد و  چندي
نزد جرجيس آمد و جرجيس به علت ضعف شديد، شاگرد  آنگاه رسولي از جانب منصور

سياري براي گويد وي كتابهاي ب ابي اصيبعه مي ابن. داشت ديگرش ابراهيم را به دربار گسيل
هايي به سرياني نيز داشته است، زيرا در پايان  اما ترجمه. به عربي ترجمه كرد منصور از يوناني

 ن اسحاق از سرياني به عربيبكُنّاش معروف او را حنين كتاب كند كه  او  اضافه مي شرح حال

عددي كه هاي مت حتمال قوي نقل قولا نيست اما به موجوداين كناش امروز ديگر . گردانيد
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قدس  آستان در كتابخانه» كناشي« شرح .، از اين كتاب است استآمدهرازي الحاوي  كتابدر
اين كناش . ده استش  شاگرد جرجيس بر آن نگاشته،يزيد صهاربخت نام ابو موجود است كه
همچنين قسمتهايي از دو كتاب ديگر  .شامل است» مقاله «10ها، بر كناشنيز مانند اكثر
.                           .      شده است هاي االخالط و ديابيطي در الحاوي نقلجرجيس به نام

زماني كه . دومين فرد ممتاز اين دودمان است ،)هجري185(جرجيس  بن دوم وعسي بخت - 2
در . دارالعلم و بيمارستان جنديشاپور را به وي سپرد رفت، اداره  به بغداد  از اهوازپدر بختيشوع
بود   كه وليعهدهاي هادي بار او را براي معالجه يك)  هجري169-158( مهديزمان خالفت

اما پس از اندك زماني، به سبب حسادت ابوقريس عيسي كه . به بغداد فراخواندنداز اهواز 
و پزشك ديگر .باز گردانده شدبه اهواز دربار بود، و ناسازگاري خيزُر همسر مهدي،  طبيب

به هر حال، بازگشت مجدد . به بغداد دعوت مي كنندنصر نام داشت،   بن   عبدِ يسوعاهوازي كه
الرشيد  هارون در اين زمان اتفاقي براي  هجري پيش مي آيد كه171وع به بغداد در سي بخت

                                                        .        . مي شودبه صداع دچار پيش آمده بود كه وي 
  بختآلمشهورترين فرد ، ) هجري155-246( جرجيس بن وع سي بخت بن  يلجبرائ - 3
، پدر جبرئيل وعسي بخت هجري 171سال جبرئيل در اهواز رشد و نمو كرد،  .وع استسي

 بخت يسوع فرزندش را براي هجري 175سال   .براي درمان خليفه از اهواز به بغداد رفت
 به جبرئيل در بغداد. ترك كردبغداد   مقصدبه رااهواز  معرفي كرد و جبرئيل درمان خليفه

.  سال در دربار خلفا با پدر همكار بوده است10 حدود جبرئيل. سرعت منزلت وااليي يافت
                                                           .               . خدمتگزار هارون بود سال 23 او حدود

خدمت  به 213سال بخت يسوع دوم  .) هجري256) (دوم(جبرائيل  وع بنسي بخت - 4
 227  سال تا وكرد  را در سفر به آسياي صغير همراهيخليفهو همان سال ا .در آمدمأمون 
وع سي زمان اين خليفه، بخت در. پزشك دار الخالفه بود كه آغاز خالفت واثق است، هجري

تن از بزرگان دربار، يعني   دود، آنچنانكه مايه حسادتكرثروت و شهرت عظيمي فراهم 
در اثر سعايت آن دو، .  گشت)هجري240(ابي داود قاضي و ابن)  هجري233(زيات وزير  ابن

 از سال  بختيشوع .دستور به مصادره اموال او داد  تبعيد كرد واهوازخليفه پزشك خويش را به 
 به بغداد فرا او را بود تا واثق بيمار شد و شاپور  سال در جندي5نزديك به تا ) هجري230(

درگذشته بود   خليفه، به سامره رسيد كهزمانياز اهواز حركت كرد و پزشك . خواند
ماسويه و ميخائيل و  ابنيحيي انجمن پزشكي با حضور و آن زماني است كه ). هجري232(
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وع در حضور واثق تشكيل گرديد و مدتي درباره سي سلمويه و نيز بخت اسحاق و بن حنين
) هجري247(ل وع در دربار متوكسي كار بخت. پزشكي مباحثه شد گونگي علماصول و چ

اند به همين دوره مربوط  كرده رونق بسيار يافت و بيشتر رواياتي كه درباره معالجات او نقل
فراهم آورده بود و از چشم و هم چشمي با بزرگان  مانند وي در آن روزگار ثروتي بي. است

هاي او هميشه  لباسها و زيورها و عطرها و خانه. تافت ميرو ن دربار، حتي شخص خليفه
 بار اموال او را ضبط و خود او را به دوالاقل  به همين جهت،. موجب حسادت متوكل بود

 بود كه وي جشني عظيم براي  هجري244احتماالً در  و نوبت اول بغداد و بصره تبعيد كرد
 لفان درباره وسايل و ابزارهاي شگفت وآنچه مؤ. داد پذيرايي خليفه در خانه خود ترتيب

بر اعجاب  ميز است، اما آالبته افسانه. اند اختراعات غريب او به منظور آسايش بيشتر نقل كرده
آخرين سال  تبعيد دوم در. ايشان نسبت به هوش سرشار و دارايي هنگفت او داللت دارد

 247(خليفه صورت گرفتوع از توطئه قتل سي خالفت متوكل به سبب آگاهي احتمالي بخت
در  حرمت او. وع بوده استسي  زندگي بختطالييبا اين همه، عصر متوكل، روزگار ). جريه

پزشك  جهم را به سبب شعري كه در هجاي بن دربار به حدي بود كه خليفه، شاعر دربار علي
سال در بختيشوع يكي دو . سروده بود، يك سال به زندان انداخت و بعد به خراسان تبعيد كرد

در نهايت عزت و  او .وي را به دربار فراخواند) هجري248(تبعيد زيست تا اينكه مستعين 
  .درگذشت ماهي پيش از قتل مهتدي چند هجري و 256فر ماه صاحترام زيست و در 

  رساله البدان؛ و االزمان علم، االمكان المركبة؛ كتاب مختصر به حسب  ابن: آثار وي عبارتند از  
  .بالط في الطب؛ نبذة في الرموز مخفيات

 با بزرگان دولت به منازعه ، كارشان بر سر اموال پدرخواهرش و عبيداهللا. )اول(عبيداهللا  -5  
   . كارمند دربار مقتدر بود او كه استعبيداهللافرزند  )سوم(جبرائيل  .كشيد

  كتاب .استمخصوص موفق پسر متوكل  ببي طيوحنا .وعسي بخت بن  )يحيي(يوحنا  -6  
از [بسياري را  هاي  كتابيوحنا ،ستاز تأليفات اوالنجوم  الطبيب من علم  اليه يحتاجما في

  .اي عربي از او ديده نشده است به سرياني برگردانده و ترجمه ]يوناني
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 در سال وا . در آمد خدمت مقتدربخت يسوع در سال به .)يوحنا(يحيي  بن  وعسي بخت -7 
و در اين ا است، بزرگترين طبيب دربار بخت يسوع:  مي گويد قفطي.گذشت هجري در329

  .   است درآمده ) هجري329(الراضي  پس از آن به خدمت.ثابت همكار بوده است بن ايام با سنان

در كه )  هجري396(است) اول( عبيداهللاو فرزند  :وعسي بخت بن عبيداهللا بن جبرائيل -8  
و جبرائيل  درگذشت، خليفه اموال او را مصادره كردهچون . كرده است ديوان مقتدر خدمت مي

ديگر  سپس مادر به همسري پزشكي. جوان همراه خواهر و مادر خويش به عكبرا گريخت
 جبرائيل ناچار به بغداد رفت و به رغم تنگدستي و. درآمد، اما پس از چندي درگذشت

ماشت و نزد تَرمره پزشك بدرفتاري خويشان، با جديت تمام به آموختن علوم پزشكي همت گ
فتح بغداد   زمانهجري334سالسپس در. كرد بيمارستان بغداد تلمذ يوسف واسطي در و
كه پزشكان فارس و  جبرائيل كنيز بيمار او را.  و با جبرائيل آشنا شدبازگشتدست معزالدوله ب

. فت داشتفراواني دريا  بهبود بخشيد و هداياي راكرمان و عراق از درمانش درمانده بودند
در آغاز حكومت عضدالدوله  پس از آن چون ديد در فارس و كرمان شهرتي كسب كرده،

به خدمت امير رسيد و مقامي ارجمند  العين عصب في   به شيراز رفت و با رسالة هجري338
 از خويشان ي به معالجه يك هجري357دراو   در فارس زيست،مدت طوالنيوي . يافت

همراه عضدالدوله به بغداد رفت و در بيمارستان  هجري 364او درنيز . عضدالدوله پرداخت
 روز به خدمت مشغول دو شب و دواي يافته بود، هر هفته  تازه آنجا كه به همت امير رونق

المعدةِ  الدِّماغ بمشاركَةِ فَمِ جبرائيل رساله ألَم. معالجه همه اعضاي بدن نگاشت شي دراشد، او كن
پس از آن . نوشت نام صاحب، الكافي باكناش بزرگ خود را . را تأليف كردالفاصِل  الحجابِ و

هاي  و رساله »اليهود الرد علي«عنوان اي ب و مقالهالفالسفة، االنبياء و قول كتابي به نام المطالبة بين
 ازاو المقدس كرد و از آنجا به دمشق رفت، بعد از آن نيز سفري به بيت. ديگري نگاشت متعدد

 393عاقبت حدود . دعوت عزيز، خليفه فاطمي مصر، سرباز زد و به بغداد بازگشتپذيرفتن 
 همانجا در سال اقامت سهابومنصور به ميافارِقين رفت و پس از  دعوت ممهِدالدوله بهجري

  .  سالگي درگذشت85در 

، آخرين طبيب مشهور اين خاندان است او ،) هجري450(جبرائيل، ابوسعيد بن عبيداهللا - 9
 اينك در بطالن دوست بود، برخي از كتابهاي متعدد او  ميافارقين زيست و با ابندرعبيداهللا 
ف تألي،التناسل حفظالي ؛ التواصل هجري423تأليف در،االطباء مناقب:زمينه پزشكيدر.است دست
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رساقي؛عبدالب ابوطاهربنداستا.سؤال.هب.خپاسدرالطهارةووجوبهارسالة،وضةالطبيةرال.يهجر447در
خال(وزادالمسافرالحاضر الوائل؛تذكرةامنعلمالمقتضبة المسائل نوادرالنفس؛ حركة.وجوب.نبيا في ةال

كتاب روضه،  ؛ الحيوانو خواصها ومنافع اعضائها طبايعالخواص؛ علم في الخاص)الطبيعة الروضة صه
  .و طبايع تذكره

  ) هجري201 ( دارالحكمه يا بيت الحكمه 

 است كه در زمان خلفاي بني صل كتابخانه و دارالترجمه بودهدارالحكمه يا بيت الحكمه در ا
 دارالحكمه را تأسيس نمود  مؤسسهخليفه عباسي هجري 210سال  .در بغداد داير شدعباس 

زمينه اي را فراهم آورد تا حكومت  مدرسه گندي سابور و سپس با مشاركت دانشمندان
عصر  «به ناماز تاريخ اسالم  دوره اين. اسالمي به رشد و  شكوفايي علمي زمان خود برسد

 دانشمندان كتاب هاي خارجي زيادي را بزبان حكمهدر دارال. معروف است غرب  در »طاليي
روم شرقي هم براي حفظ جان خود به اين از همزمان دانشمندان فراري . عربي ترجمه كردند

 دار به رياست، را » العباديحنين ابن اسحاق«هارون الرشيد شخصĤ . دارالحكمه پناه آوردند
آنكه از همه تأثير اما مترجمين اين دوره بسيار بكار خود مسلط بودند، . برگزيد الحكمه

در زمان او دارالحكمه عهده دار وظايف . خليفه عباسي بود» مأمون«بسزاتري بر جاي گذاشت 
 در اين دار الحكمه.  بود از زبان يونانيتازه تري شد كه همانا ترجمه كتب رياضي و نجوم

همكاران ديگر . اداره ميشد»   ميسانيسهل بن هارون «اهوازي بنام دانشمنديدوره تحت نظر 
 . بودندو محمد جعفر ابن موسي و احمد ابن موسي و الحسن بن موسيمحمد بن موسي او 

 اما در زمان ، خود ادامه دادبكار و رونقمون در زمان المعتصم  و الواثق  دار الحكمه اپس از م
مون و معتصم و ا مدر حاليكه در دوران خالفت. دار الحكمه دچار ركود وتنزل شدوكل  تلما

خواستند  ميو بودند » اعتزالي«پيرو تفكر در اوج درخشش بود چون اين سه خليفه واثق 
دارالحكمه بهنگام حمله  .چه گفته اند» جبر و اختيار« فالسفه يونان در باره :بدانند كه

كتابخانه بزرگ بغداد  ي موسسات علمي وها  كتابنمغوال. لي منهدم شدهالكوخان مغول بك
 .را سوزاندند يا در دجله و فرات ريختند
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   هجري61ابو بالل مرداس بن اديه تميمى، 

وي را به نام ، به ابوبالل بن كعب ربعي حنظلي تميمي مكني بن عبيد بن عامر   ابن جدير
يكي از بزرگان خوارج و از خطبا و دليران و  ميميت.مادرش مرداس بن ادية نيز گفته اند

صفين حضور داشت اما حكميت را انكاركرد و نهروان  با علي عليه السالم در كه پارسايان بود
او را در كوفه زنداني كرد ولي از زندان رهايي يافت و با  عبيداللّه بن زياد. دريافت را نيز

اي مقابله با وي  برعظيمعبيداللّه لشكري . خروج كرد رفت و حدود سي مرد به آسك اهواز
راي بن علقمه مازني را ب بار ديگر عبادبن زياد . ولي تميمي سپاه عبيداهللا را شكست داد فرستاد

اتفاق جنگ ميان مرداس و عباد  هجري 61كه ظهر جمعه اي از سال  .فرستادمقابله با ابوبالل 
كشيدند اما هنگامي كه مرداس و  دست ازجنگ و در آن وقت دو گروه براي اقامه نماز افتاد

و همه ياران او  ابو بالل مرداس تميميو  محاصره كرديارانش به نماز ايستاده بودند عباد آنان 
  . ابن زياد فرستادعبيداهللا را كشت و سر مرداس را نزد 

                                                                                 :شخصيت مرداس تميمي

 از ديگر  است كه پيروان عبداهللا بن اباض تميمىخوارج  ازابوبالل مرداس بن اديه تميمى 
پيدايش اين فرقه هنگامى صورت گرفت كه عبداهللا بن اباض از خوارج . يافتخوارج انشعاب 

س بن اديه تميمى ابو بالل مردا. راه اعتدال برگزيد»  صفريه«افراطى كناره گرفت، و مانند فرقه 
عبد اهللا بن اباض رياست آن فرقه را به بود كه پس از او . قه بوداز پيشوايان نخستين اين فر

 بكلى از خوارج ازرقى جدا شد و در بصره بر ضد هجري 65 در سال عبداهللا. دست گرفت
حقيق و امام امام اهل التبعنوان مردى فقيه بود و در منابع اباضيه او را او . زبيريان خروج كرد

 و اعتدال عبد اهللا بن اباض ظاهرا سازش دليل كناره گيري. خواندندمي القوم و امام المسلمين 
سياست . او با عبدالملك بن مروان خليفه اموى و همراهى با وى بر ضد عبداهللا بن زبير بود

 ازدى  جانشين وى ابو الشعثاء جابر بن زيدتوسطعبداهللا بن اباض در برابر خلفاى اموى 
 در حدود يكصد هجرى چند سال پس از مرگ عبداهللا بن ابوالشعثاء جابر. يافتهمچنان ادامه 

ابو الشعثاء جابر با حجاج بن يوسف ثقفى روابطى دوستانه داشت، ولى اين . اباض درگذشت
حسن رابطه ديرى نپاييد و حجاج به كشتن اباضيه مانند ديگر خوارج پرداخت، و در زمان او 

ابو عبيده مسلم بن  جابر را شاگردى اهوازي بود كه. بزرگان اباضى به عمان تبعيد شدندبيشتر 
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رفت و پس از مرگ وى  نام داشت و از فقها و دانشمندان آن فرقه بشمار مى كريمه تميمى
جانشين او گشت و اباضيه از سراسر عالم اسالم براى تحصيل علم در بصره به نزد او 

الفت اموى به عمر بن عبدالعزيز رسيد، اميد بزرگان اباضى به جلب هنگامى كه خ. آمدند مى
ابو عبيده مسلم بن كريمه، سفارتى نزد اين خليفه . تاييد آن خليفه پرهيزكار افزايش يافت

شايد در نتيجه همين سفارت بود كه عمر بن عبدالعزيز اجازه داد كه اياس بن معاويه . فرستاد
صره يك مركز تعليمى تاسيس شد، كه طالب خوارج براى اباضى قاضى بصره شود، و در ب

ابو عبيده پس از فارغ التحصيل شدند ايشان، آنان را براى تبليغ به . آمدند تحصيل بدانجا مى
پس از سقوط بنى . پس بصره مركز پنهانى تبليغات اباضى هم گرديد. فرستاد بالد اسالمى مى

بعد از . به اباضيان نظر مساعد داشت ى مدتى نسبتاميه و روى كار آمدن عباسيان، منصور دوانق
مرگ ابوعبيده انحطاط طايفه اباضيه در بصره آغاز شد، و مراكزى از جماعات آن قوم در كوفه، 

از پايان قرن اول هجرى خوارج عمان رنگ . حجاز، حضرموت، يمن و عمان ايجاد گشت
 و تاثير ديگر فقهاى اباضى بصره بود، »جابر بن زيد«اباضى پيدا كردند، عامل مؤثر در اين امر 

پس از آن شورشى در آنجا رخ داد، كه . كه حجاج بن يوسف آنان را به عمان تبعيد كرده بود
اين شورش تا به حضرموت و يمن كشيده شد، ولى . پيشواى ايشان جلندى بن مسعود بود

خازم بن خزيمه  بر اثر رسيدن سپاهيان عباسى به فرماندهى هجري 134سرانجام در سال 
باض العلم : درباره نقش مهم عمان در تاريخ اباضيه اين ضرب المثل رايج گشت. برافتاد

يعنى علم در مدينه تخم گذارى كرد و در بصره . بالمدينه و فرخ بالبصره و طار الى عمان
بعضى از رؤساى اباضى عمان لقب والى يا متقدم . جوجه برآورد و به سوى عمان پرواز كرد

زيستند، و بيشتر  مهمترين جماعتهاى اباضى در ميان شهرهاى صحار و توام مى. داشتند) يشواپ(
در . بود»  نزوى«سابق ايشان شهر  كردند، و پايتخت در ناحيه باطنه و حوالى رستاق زندگى مى

 عبيداهللا بن زياد بر چون. عصر حاضر مذهب اباضى كيش قبايل عمانى غافرى و هنا مي باشند
 بپيوندند "عبداهللا بن زبير"بسيار سخت گرفت، تصميم گرفتند، از بصره به مكه رفته و به خوارج 

بعد از مرگ يزيد بن . تا او را در مقابل سپاه شام ياري دهند و از خانة خدا هم محافظت كنند
 و "نافع بن ازرق". معاويه، بين خوارج و ابن زبير اختالف پيش آمد و آنها از مكه خارج شدند

 و "طالوت ابا" و يارانشان به بصره بازگشتند اما "عبداهللا بن اباض" و "بداهللا بن صفارع"
 از بصره به همراه سيصد نفر به سمت اهواز حركت "نافع بن ازرق".  به يمامه رفتند"ابوفديك"

مدتي بقيه خوارج هم از ترس تهديدات اهل بصره به اهواز رفته و به نافع  پس از كرد، و
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نافع، از اهواز براي ساير خوارج نامه نوشت كه ماندن در شهرهاي غير خوارج، كفر . دپيوستندن
است و بايد به يك منطقة مؤمن و داراالسالم هجرت كرد و جان و مال و ناموس ديگران، براي 

پس از شهادت : بن اثير آورده استا .از همين جا بين خوارج اختالف آغاز شد. ما حالل است
خوارج چند بار قيام كردند كه از آن ميان قيام ابوبالل مرداس در زمان  ،)ع(ليامير مؤمنان ع

 پس از رهايي از زندان  هجري58سال وي در. داراي اهميت خاصي است بن معاويه يزيد
. اهواز مستقر شد تن از ياران خود از بصره خارج شد و در 30همراه با  عبيداللـه بن زياد

وي از ابتدا اعالم كرد كه بر كسي شمشير نخواهند كشيد و . شدند تن 40همراهان او در آنجا 
وقتي وي در آسك به كارواني از  .نخواهند جنگيد، مگر آنكه به ايشان حمله شود  با كسي

سهم هر = جمع الجمع عطا (» اعطيات«را از  اموال ابن زياد برخورد، فقط سهم خود و يارانش
 پرسيدند كه چرا بقيه  كاروانيان سپرد؛ و چون از او  را بهبرداشت و بقيه) المال مسلمان از بيت

عبيداللـه . كنند را هم تقسيم مي) فيء(گذارند و اين اموال  مي آنان نماز: نداشتي؟ گفت را بر
ابوبالل . تن به جنگ او فرستاد دو هزار سركوب ابوبالل و يارانش اَسلَم بن زرعه ، را با براي

ايم  جنگيد؟ ما بر زمين فسادي نكرده مي چرا با ما: ه دشمنان گفتپيش از آغاز جنگ خطاب ب
 تميمي تن جنگجوي چهلجنگ واقع شد و  ايم؛ ولي به هر حال و بر كسي شمشير نكشيده

 سال.  روي داد هجري60اين واقعه در .  وادار به فرار كردند داده وقواي خليفه را شكست

نبرد در يك . مقابله با آنان فرستاد   بهنفر را زارچهار هبعد عبيداللـه سپاهي ديگر مركب از 
نماز (در آغاز كاري از پيش نبردند، اما چون وقت نماز  قواي خليفه. روز جمعه روي داد

كه مهلتي براي اقامة نماز مقرر كنند؛ اما چون خوارج به نماز  رسيد، ابوبالل پيغام داد) جمعه
       .د و همه از جمله مرداس را به قتل رساندندبر سر آنان ريختن برخاستند، سپاهيان دشمن

  :  اعتقادات مرداس تميمي

وي تقيه را جايز . خوارج است گيري آراء ابوبالل معرف نخستين مراحل شكل عقايد
كسي را كه  .كار مؤمن را در تقيه قرار داده است دانست و معتقد بود كه خداوند گشادگي مي

دانست، شمشير كشدن بر مسلمانان را   حقوق او را ممنوع ميتجاوز به نماز بگزارد مسلمان، و
پرداخت و كشتار جمعي  گريخت و فقط به قصد دفاع به جنگ مي مي نهي مي كرد، از ستم

زدند، تبرّي  داشت و از خوارجي كه بدين كار دست مي روا نمي را) استعراض(دليل  بي
دانست، قعود  تقيه را مجاز مي هوي همچنانك.حرام مي دانست جست و خروج زنان را هم مي
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از . خروج و قعود او اشاره دارند كرد و منابع را هم برخالف خوارج تندرو به كلي نفي نمي
گماردم و ديگري را  داشتم يكي را به جهاد در راه خدا مي اگر دو نَفْس«هاي اوست كه  گفته

  به آراء اباضيان بسيار نزديكنظريات ابوبالل. گرفتم به كار مي براي برآوردن نيازهاي مسلمين

اش  برجسته  دور است، اما به لحاظ شخصيت، چه قبل، چه بعد از او،و از عقايد خوارج تندرو
بيش از همة گروههاي خوارج، . داشتند همة خوارج او را از خود مي دانستند و بزرگ مي

 از پيروان نخستين صفريه خود را. روش او نزديك بودند يه  و اباضيه به تعاليم و راه ورصف
ابوبالل مرداس را، پس از عبداللـه بن وهب راسبي و  دانستند و مي) خوارج(» محكّمه«

بن  هم جابر) از علماي بزرگ اباضي(جيطالي . خواندند حرقوص بن زهير، امام خويش مي
كر مرداس و ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه را در كنار يكديگر و هم شأن يكديگر ذ زيد، ابوبالل

طبري آورده است كه از گروهي كه . شمارد كه شايستة پيروي هستند  ميو از بزرگاني كند مي
پيمان شدند تا به رهبري   تن با نافع همسيصد،  به بصره رفتند و مدعي پيروي از ابوبالل بودند

ز هاي ديگري از خوارج نيز ا دسته. اهواز رفتند  به هجري64 سال او قيام كنند و با اين هدف
شدند و به نافع پيوستند، اما از ميان آنان كساني كه با قيام  زياد از بصره خارج بيم آزار ابن

عبداللـه بن اباض، عبداللـه بن صفار و ابوييهس هيصم بن جابر در  موافق نبودند، به رهبري
ميان آنان را از اقامت در  اي خطاب به خوارج بصره نوشت و نافع از اهواز نامه. بصره ماندند

براي ادامة قيام اين بود كه مخالفان  استدالل نافع. كفار و مشركين منع و دعوت به مجاهده كرد
 . هستندواجب است، و چون دشمن خدا و رسول ما مشركند و بنابر فرمان خدا برائت از آنان
افع ابن اباض چون از مضمون نامة ن. همسري گرفت بايد با ايشان جنگيد و زنانشان را نبايد به

ولي .  مشرك بودند، سخنان نافع درست بود مخالف مااگر اين قوم«مطلع شد، اظهار داشت كه 
 و از شرك بدورند و تنها خون اينان بر ما حالل است نه  انداحكام ها و  نعمتراينان تنها كاف

 با  مسلمان آنان كافرند به مشرك؛ ازدواجنكه مخالفا عبداللـه بن اباض بر آن بود. »اموالشان
فقط ، توان در جنگها از ايشان گرفت است؛ غنيمتي كه مي ايشان و ارث بردن از آنان جايز

 ايشان حرام است، اما لطور پنهاني و اغتيا كشتن آنان به سالح است و اسب، نه چيز ديگر؛
  .توان به قتل آنان اقدام كرد مي پس از اقامة حجت و در جنگ
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  ) هجري 160  (يابوعبيده مسلم بن ابي كريمة تميم

ابوعبيده مسلم بن ابي كريمة تميمي از شاگردان جابر و از ائمة اباضيه و از مشايخ نيمة اول 
ابي  : ابي فرج اصفهاني آورده است كه. زنده بوده است هجري160قرن دوم بوده است و تا 

ضي ذكر رأس طبقة سوم از مشايخ ابا درجيني او را در.  بوده است اهوازاز بني تميمكريمه 
ابوعبيده مسلم كه پس از . خواند خوارج ميراويان حديث كند و جاحظ وي را از علما و مي

بن زيد  رود، در محضر جابر شمار مي و مجتهد اباضيه به ترين رهبر عبداللـه بن اباض بزرگ
را  با اين حال، ابن ابي حاتم وي. درجات عالي علمي رسيد اند كه به كسب دانش كرد و گفته

تنها ابن حبان نام او را در شمار ثقات آورده  ،ددان ول و ابن جوزي از ضعفا و متروكين ميمجه
حال خود داشته و در كتب رجال از او كمتر سخن به ميان  وي ظاهراً سعي در اختفاي. است

در خفا حفظ كرد تا به )  يعني مذهب اباضي را(او دين را  گويد كه درجيني مي. آمده است
خوارج ازارقه دشمنان خود را در جهنم ، .آشكار شد ) اليمامين الخمسه(» لعلمحمله ا«دست 

. نافع بن ازرق بيعت كرده ، وى را اميرالمؤ منين مى گفتند اين فرقه با. جاويد مى دانستند
 هزار نفر 20نيز با آنان هم آهنگ شده و گروهى در حدود  گروه خوارج عمان و يمامه
 س و كرمان دست يافتند و ماليات آن سامان را در اختيار خودگرديدند و بر اهواز و فار

سپاهى  استاندار بصره عبداهللا بن حارث كه از سوى عبداهللا بن زبير منصوب شده بود،. گرفتند
دوالب  به فرماندهى مسلم بن عيسى بن كريز براى سركوبى خوارج اعزام داشت در منطقه

نيروهائى براى  پيروز شدند ابن زبير بار ديگر ميان دو سپاه جنگ در گرفت ازارقه اهواز
از مهلب بن ابى  سرانجام ابن زبير. سركوبى خوارج اعزام كرد كه با شكست روبرو شدند

دوالب به سوى  مهلب با نيروهاى بصره. صفره براى سركوب خوارج ازارقه كمك خواست
. اهواز رفتند ، بهى كردهرد اوليه با مهلب عقب نشينخوارج ازارقه در برخو. حركت كرد اهواز

عبيداهللا بن مامون تميمى  پس از مرگ نافع، خوارج با. نافع بن ازرق در اين نبرد كشته شد
در اين . نبرد با آنان پرداخت  به اهواز مهلب به تعقيب خوارج ادامه داد و در،بيعت كردند

ى بن فجاه بيعت درآنجا با قطر گريختند مرحله از نبرد خوارج شكست خوردند و بسوى ايذج
و در ادامه جنگ . درگيرى با مهلب همچنان ادامه يافت د،كردند و او را اميرالمؤ منين ناميدن

  . خوارج به شهر شاپور در فارس گريختند
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 ) هجري199 ( علوى)ديباج(ء، محمد بن ابراهيم بن اسماعيل ابن طباطبا

 هجري قيام 199كه در سال  )ع( تبار امام حسين ، از)ديباج(محمد بن ابراهيم بن اسماعيل 
الرضا من  مردم را با شعار  زيديه بود،امامان از است ومعروف به ابن طباطباى علوى او ، كرد

قيام او در كوفه دو ماه بيش نپاييد و . و سنّت فرا خواند به قيام براى عمل به كتاب آل محمد
گى بر اثر مسموميت درگذشت سنّ بيست و شش سال عهده داشت، در او كه رهبرى قيام را بر

 .بيعت كنندكرد كه پس از او با على بن عبيداهللا بن حسين  و به پيروان خود سفارش

  ) هجري199  ( ابوالسرايامنصور شيباني،

پس   وكرد قيامدر عين التمر  هجري 199سال سرى بن منصور شيبانى ، معروف به ابوالسرايا 
همگام با را مدائن،  ، واسط، فارس و اهوازق پيرامون بغداد،از بارها رويارويى با عباسيان، مناط
اداره امور اين مناطق، فرماندارانى به اين سو و  و براي كردقيام ابن طباطباى علوى به تصرّف 
براى نبرد با وى ، دولت عباسي . پيروى از علويان فرا خواند آن سو گسيل داشت و مردم را به

 اهواز سپس درو رفت ره كوفه كرد، اما ابوالسرايا به قادسيه محاص هرثمة بن اعين را مأمور
قاتالن سر او . ندغوش به قتل رسيدكدر منطقه جلوالء طى نبردى با حماد   سرانجام.مستقر شد

  . بغداد بر فراز پل دجله آويختنددر مأمون فرستادند و پيكر او  نزدرا

   )جري ه225 - 270(  صاحب الزنج 

علي بن خود را  است كه بن محمد بن عبد الرحيم از طايفه عبد القيسعلي ، صاحب الزنج
يكي از شگفت ترين او . معرفي كرد )ع(محمد بن احمد بن عيسي بن زيد بن علي الحسين

 تنها بر پايه اعتقادات وي،  نبودخوارج از  يا شيعي و، او استتاريخ اسالم شخصيت هاي
قيامي را رهبري كرد صاحب الزنج . بودل گرفته اختالفات طبقاتي ميان اشراف و بردگان شك

دان ، چن با ساير مردمهوادارانشروش برخورد .  كشيدطولاز نظر زماني پانزده سال كه 
 به سادگي ، برخورد كينه توزانه نسبت به مخالفان خود داشتند ومنصفانه نبود و همانند خوارج

مي هجري  255سال ريخ در حوادث ، ابن اثير در الكامل في التاخون آنها را مي ريختند
خود را علي بن محمد بن  كه  كردقيام فرديدر فرات بصره  )255(شوال سال در ماه  : نويسد

  و ازجمع كرد را در سباخ بصره وجو زنا ،خواندمي احمد بن عيسي بن زيد بن علي الحسين 
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قيام مصادف با ن  در بصره و اهواز و بحريوجقيام زن. مستقر شددجله گذشت و در ديثاري 
 را تصرف كرده و راه را براي اهواز  هجري 256 رمضان سال 17ج در و، زنبوديعقوب ليث 

 از كمك آنها بهره مند وج يعقوب نخواست كه از راه اتحاد با زن.هموار كردندتصرف فارس 
. مقابل معتمد عباسي نيز همين باشدو شايد يكي از علل شكست يعقوب صفاري در  شود

در مقابل لشكر موفق عباسي در محلي به نام دير العاقول از توابع واسط زمانيكه  ليث يعقوب
ه در تصرف و سلطه صاحب الزنج  به اهواز كگرديد سپاهش متالشي مي  وشكست خورد

شرايط ضعف و موقعي كه در پناه زنجيان بود و همانجا مرد،  يعقوب ليث .، پناه آورداست
 علي بن ابان پيشنهاد برابرنج عليه حكومت عباسي نگرديد و در حاضر به اتحاد با صاحب الز

ايها الكافرون ال قل يا : كهمهلبي سردار صاحب الزنج و حاكم اهواز به اين جواب اكتفا مي كند 
، ، روستاييانبردگان از ماجراجويان مثل گروهيسپاهيان صاحب الزنج را . اعبد ما تعبدون

قيام . دادندمي  تشكيل  بودند،بر حاكميت شورش كردهعرب كه عرب هاي مستضعف و عشاير
 255 در سال  مهتديخالفتدوره و در پايان ) ع( زمان امام حسن عسگري صاحب الزنج در

 معتمد دوره خالفتدر اوج قدرت صاحب الزنج  .هجري آغاز و تا دوران معتمد ادامه داشت
علوي و ) ع(لي بن الحسين از نسل زيد بن ع را علوي وزنجيان خود  رهبر .بودعباسي 

 علي داده اند و صاحب الزنج را بر عليه او نظر منابع تاريخي همگي  .معرفي مي كردخوانده و 
، صاحب در ابتدا شاعر پيشه و از م از طايفه عبد القيس خوانده اندبن محمد بن عبد الرحي

 بر عقيده خوارج ازرقي صاحب الزنج. و مالزم خليفه المنتصر عباسي بود و مداحان همراه ءادبا
چون طبق روايات طبري و ابن اثير .  هجري از سامراء به بحرين رفت249 در سال اواست 

صاحب الزنج در بحرين خود را علي بن محمد ، اهل بحرين شيعه و از محبان اهل بيت بودند
بن  ا طبق روايت.بن فضل بن حسن بن عبداهللا بن العباس بن علي بن ابي طالب معرفي كرد

 العباس بن عبد المطلب ، صاحب الزنج در بحرين خود را علي بن محمد بن حسن بنخلدون
 در بصره خود را علي بن محمد بن احمد بن علي بن زيد بن صاحب الزنج .ه بودمعرفي كرد

و استفاده از ) ع ( قيام مشهور زيد بن عليعلي بن ابي طالب معرفي كرد و اين براي تداعي 
 وج هجري زن257 سال : كهآمده است ء در كتاب تاريخ الخلفا.ز آن قيام بودجايگاه معنوي ا

، صاحب الزنج در خطبه كشتندهزار شخص از اهل بصره را  سيصد در خالل يك روز بيش از
هاي خبيث او  از كردار.ايشه را دشنام مي داد، عثمان و علي و معاويه و طلحه و زبير و عنماز

 هر كدام از ،ر مقابل دو يا سه درهم به سربازان خود مي فروختاين بود كه زنان علوي را د
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، بردگان از همه نقاط دور و نزديك ندامراء زنجي ده زن علوي در اختيار و خدمت خود داشت
 كلده و اهواز معرفي ، خود را حاكمش افزايش يافتچون قدرت جمع شده و صاحب الزنجگرد 
ر با صراحت نظبود، و امام )  ع(عسگريحسن   شورش صاحب الزنج در عهد امام،كرد

هر چند صاحب  .ل بيت نيستصاحب الزنج از ما اه:  نمودند كهخويش را در باره او اعالم
 زنجيان نه رنگ شيعي داشتقيام  اما در واقع معرفي كردا بر عقيده خوارج ازرقي رخود الزنج 

 ف و بردگان شكل گرفتهرا ميان اش طبقاتي اختالفاساس، بلكه تنها بر و نه رنگ خوارج
رشد و پيدايش تجمل گرايي و تفاخر مي توان از عوامل ظهور و گسترش قيام زنجيان . بودند

 بصره هر كدام دهها برده زن  منصبان چرا كه بزرگان و صاحبرا قلمداد كرد،بين مردم بصره 
سبان و يا كارشان صرفا نگهداري از شمشير ها و يا ابعضي  كه ندو مرد در خدمت خود داشت

پياده روي پشت سر مالكان خود بود و اين شرايط سبب رونق و پذيرش دعوت صاحب الزنج 
اينگونه ) هجري 270-255سالهاي (حوادثدر  ابن اثير .و محروم شد بردگان بخصوص ميان

صاحب الزنج در بحرين خود را علي بن عبداهللا بن محمد بن فضل بن حسن بن  .آورده است
مردم بحرين را به طاعت خود دعوت  س بن علي بن ابي طالب خواند و در هجرعبداهللا بن عبا

صاحب  مردم بحرين ،دو دستگي شدتا اينكه ميان آنان  كردند از او پيروينمود و جمعي كثير 
سرانجام  .گرفتخراج مي از او اطاعت مي كرند و وي از آنان  را چون پيامبر مي دانستند الزنج
مجبور به ترك بحرين را درت صاحب به جنگ با او بر خاستند و او  محلي از ترس قواليان
و ، او معجزاتي را مدعي شدكرد به احساء رفت و در آنجا دعوي امامت صاحب الزنج  .كردند

به من الهام شده كه به بصره بروم جمعيت زيادي را فريب داد و با خود همراه : گفت مي 
پيش نبرد و يارانش كشته شدند به از اري را چون كلي  وكرد هجوم به بحرين ليساخت و

بان  علي بن او اطراف خود جمع كرد  را در جماعتيآنجا. در بصره پناه بردقبيله بني ضبيعه 
 به ترك بصره و  طايفه بالليه و سعديه مجبورمياندر جنگ صاحب ، فرمانده آنان كرد  رامهلبي

 از جمله پسر بزرگ و  او را دادي از ياران، تع، ابن رجاء حضاري عامل بصرهفرار به بغداد شد
در آنجا خود را به نام و  يكسال در بغداد ماند صاحب.  را زنداني كردصاحبزن و دختر

در . غداد شروع به تبليغ دعوت خود كردمحمد بن احمد بن عيسي بن زيد معرفي كرد و در ب
ر و زن و دخترش از اين زمان بن رجاء حضاري از واليت بصره عزل شد و خبر آزادي پس

به از بغداد  هجري با تعدادي از يارانش 255 رمضان سال او. زندان به صاحب الزنج رسيد
يكي از بود كه در بصره .  و در قصر قرشي كنار نهر عمود بن منجم سكونت كردبصره رفت
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هر  بردگانز  ادبرو: از او خواست، صاحب الزنج ورجيان به نام ريحان به او پيوستغالمان س
از  وقتي گروهي، د كنرا بر آنها اميرصاحب او  تا داده نزد او آورد فراري  مي تواندتعداد كه
ان اهللا اشتري من :  بر پارچه حريري اين آيه را نوشت دباشين نزد او آمدند ، صاحببردگان

 كشتي برو  و دستور داد كه آن را بر چوبي قرار داده ...المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه
 بردگان به خاطر رهايي از سختي بردگي به .كنندبه قيام ندند و بردگان بصره را دعوت بب

صاحب الزنج بر آنها خطبه خواند و وعده داد كه آنان را مالك . پيوستندشورش كرده وبه او 
 از صاحب بردگان مالكان .د ياد كرد كه به آنان خيانت نكندمال و زمين خواهد كرد و سوگن

، اما صاحب الزنج  را تحويل صاحبش بدهدآنانگيرد و  پنج دينار ببردهخواستند كه براي هر 
 خود را پانصد شالق زده و مالك و يا وكيل بردگان مالك را دستور داد تا هر يك از بردگان

 از بردگان گرد خود فراهم  انبوهسپاهيسپس آنها را رها سازند تا به بصره باز گردند و خود 
خواند را نماز عيد ، چون  عيد فطرصاحب الزنج روز. سوار بر كشتي به نهر ميمون رفت  وكرد

ا از محنت و سختي  ياد آوري كرد كه چگونه خداوند آنها رپيروان خوددر خطبه نماز به 
 براي زنجيابو صالح يكي از امراء زنجيان را به همراهي سيصد  و بعد از آن بردگي نجات داد
داد و شكست را  سپاه بصره به بصره حمله برد وپس س صاحب. ه فرستادغارت قريه جعفري

 و قريه مهلبيه را غارت صاحب كرد صاحب الزنج كشتي ها را ت. متواري شد بصرهواليعقيل 
 سپاه ابو هالل را با چهار هزار جنگجو در حوالي بصره شكست در پس آن صاحب الزنج، .كرد
هزار و يكعلي بن ابان مهلبي سردار صاحب الزنج . كرد و گروهي را اسير گروهي را كشت،داد

مردم بصره . تصاحب كرد ولي حاجيان را رها كردرا در هجوم به بصره نهصد كشتي با خدمه 
، صاحب الزنج كه نيروي كز خالفت در بغداد استمداد كردند با صاحب الزنج از مرقابلهبراي م

 تصرف خود در طور كامل بهره را ب هجري شهر بص257زيادي در اختيار داشت در سال 
موفق عباسي : طبق روايات ذهبي.  قرار داددر برابر سپاه خليفه و آن را مركز مقاومت .آورد

 در اين .عهده داشتب را جنگ با زنجيان وظيفه قرار داد كه يفرماندهي سپاهرا به عهد خود ليو
وزيهايي بدست آورد اما ، سپاه بغداد چندين بار شكست خورد و در مواردي نيز پيرجنگ
اي صاحب الزنج  هجري نيرو ه263-4 سال هاي .ت صاحب الزنج را از ميان بر داردنتوانس

 هجري 266 سال .مز و كلده مسلط شوند مهر ، شوش ، شوشتر و راعبدان، توانستند بر اهواز
 267سال ،  و اين دوران اوج قدرت آنها بودندتصرف كردنيز شهر واسط عراق را ج وزن

ستقرار  توانست شهر مختاره محل افرماندهي سپاه را بعهده گرفت و  خودموفق عباسي
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 گروهي از نيروهاي زنجي قبول امان كرده و به سپاه خليفه .صاحب الزنج را محاصره كند
الخصيب  الزنج شكست خورد و به منطقه نهر هجري صاحب269سرانجام در سال و پيوستند 

سربازان  قحطي به حدي بود كه  و سختي شدت ماند،محاصره  در و آنجا. عقب نشيني كرد
 هجري سپاه بغداد به فرماندهي ابو العباس فرزند 270 سال .يكديگر را مي خوردندزنجي 
 صاحب ند در اين درگيريزنج هجوم برد به سپاه صاحب السمتاز چند خليفه عباسي موفق 

عباس دوازده روز مانده از جمادي االول ابوال. و سپاه زنجي متالشي شدالزنج به قتل رسيد و 
 به استقبال آنان سرايي سرودو  مردم بغداد با شادي .الزنجي وارد بغداد شد بريده صاحببا سر
قيام زنجيان به رهبري علي بن  سرانجام. ، خليفه را براي اين پيروزي مدح و ستايش كردندرفته

بدست در نواحي اهواز و بصره  مجددا سر رشته امور شكست خورد ومحمد صاحب الزنج 
اهواز از شوشتر تا شهر هاي ،  ساله زنوجپانزده شورش نتيجهاما در . خالفت عباسي افتاد

 و كشاورزي و زراعت از رسيدندو عده بسياري از مردم به قتل  شدند  به آتش كشيدواسط
اپذيري كه جبران ن و كشاورزان خانه و زندگي خود را از دست بدهند و لطمات افتادرونق 

، زمينه اي  قيام زنجيان:كه  ابن خلدون نقل مي كند.جهت و جايگاه تاريخي اهواز را تغيير داد
 براي ظهور قرامطه كه در استمرار دعوت صاحب الزنج بر پايه اعتقاد به نوعي جامعه شد

نشاء ، كارگران و پيشوايان سازمان قرمطي گسترش يافته و ماشتراكي ابتدايي در ميان دهقانان
  . ج و مرج هاي بعدي قرن چهارم گرددقيام و هر

   هجري227،  االهوازيقداحال ميمون

حجت  نيز عبد اهللا بن ميمون ،هر امامي را حجتي بودچون  .ميمون قداح حجت اسماعيل بود
 مهمترين شخصيتي است كه اسماعيليه ميمون بن قداح، .پسرش احمد بود عبد اهللا بن محمد و
 اسماعيلي  دعوتتعليماتو  كتاب محتوي اعتقاداتاولين  نام  )بيان( . به خود ديده است

، جهت رواج دعوت افت كه چگونه از ضعف خالفت عباسي دريقداح اهوازي. اوست
آنها را در زير لواي امامت اسماعيل  چگونه از فرق شيعه بهره گيرد و اسماعيلي استفاده كند و

ي بزرگ اسماعيليه بود كه نهضت اسماعيليه را او نخستين داع .بن جعفر صادق گرد آورد
كوششهاي او در . روش تبليغ داعيان اسماعيليه را نهاده است دربالد اسالمي گسترش داده و

از اين رو . اشاعه مذهب اسماعيليه در زمان امامان دهم ويازدهم شيعيان اثني عشريه بوده است
سختي بوجود آمد بويژه پس از وفات امام ميان دو فرقه شيعه اسماعيليه واثني عشريه رقابت 
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عده اي از پيروان حسن . يازدهم بر سر وجود امام دوازدهم اختالفات زيادي پيش آمد
عسكري امام دوازدهم را منكر بودند با وجود چنين جوي براي تبليغ مذهب اسماعيليه زمينه 

د از مار مي روميمون قداح كه عامل اصلي رشد جنبش اسماعيليه بش. خوبي بوجود آمد
 )ع(امام صادق تلقي مي شد و) ع(واز اصحاب امام صادق) ع(غالمان امام باقر اطرافيان و

ميمون قداح يكي از طرفداران  .پرورش نوه اش محمد بن اسماعيل را به عهده او گذاشته بود
 به نزديكي او اهل بيت بشمار مي آمد كه روحيه انقالبي سراسر وجودش را در بر گرفته بود و

فرصت كافي را براي شناختن اصول جنبش ) ع( فرزند ايشان حضرت صادق و) ع(امام باقر
واگذاري سر پرستي فرزند اسماعيل به ميمون قداح از جانب .مكتبي در اختيار او گذاشته بود

عبد اهللا بن ميمون قداح پس از محمد بن  .نشانگر اهميت موضوع بوده است) ع(امام صادق
شهر ها را گشت وعقايد آن مذهب  ليغ مذهب اسماعيلي كمر همت بست واسماعيل جهت تب

 به آن مذهب دعوت كرد اسالميرا اشاعه داد ومردم بخصوص شيعيان دوازده امامي را در بالد 
اساس عقايد وتشكيالت اسماعيليه را سازمان بخشيد مردم را به امامان دوره ستر متوجه  و

سماعيليه شمرده وگفته اسماعيليان او را موسس مذهب ابه اين مناسبت كه مخالفان . ساخت
 در قرن سوم هجري رجال فرقه مزبور از .خود را بجاي امام مستور جازده استاند او پسر

آب مرواريد را عمل مي   پدر وي ميمون كه جراح چشم بوده و. بوداهوازي ،عبداهللا ميمون
مي رشد ونمو كرد، و در اهواز  وي در اهواز.  ملقب گشت” القداح“كرده بدين سبب به 

وي بمقام   الهيات وفلسفه را مطالعه مي كرده است بن ميمون در خبر است كه عبد اهللا.زيست
در بصره پناهگاهي  ابتدا از اهواز به عسكر مكرم رفت و سپس واداعي اسماعيليه نائل شد 

ي دعوت وتبليغ گريخت ودر آنجا مركزي برا)در سوريه ( آن پس به شهر سلميه از جست و
 اهللا عبد پسرش و قداح ميمون، اسماعيليهفرقه  .مبلغاني به اطراف گسيل داشت ايجاد كرد و

 مذهب شخصيتهاي بزرگترين از را آنان و اند كرده ذكر خود مستودع ائمه نامه شجرهدر  را

 مندي ابن . نگاشتبيان بكتاتعليمات خود را در  ميمون القداح ،ندآورد مي حساب به خود
 قوزح ازمردم قداح ميمون بن اهللا عبد: نويسد مي رزام بن عبداهللا قول از الفهرست كتاب در

 محمد الخطاب ابو دعوت از را خود پيروي ميمون پدرش بود، اهواز شهر به نزديك  العباس

 از دو هر پسرش و ميمون ساخت، آشكار السالم عليه علي بودن خدا در زينب ابو بن

: گفت مي و بود باز نيرنگ و باز شعبده و كرد پيامبري دعوي مدتها اهللا بدع و بود ديصانيان
 از خبر و روم مي زمان كوتاهترين در خواهم كه هركجا به و پيچد مي در پايم زير زمين
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 و كردند مي ياري او به كه داشت خواراني جيره وي. داد مي دور شهرهاي و حوادث
 اطرافيان به او و نمود مي روانه اقامتگاهش به مختلف جاهاي از كه داشتند خود با كبوتراني

زماني كه از عبداهللا بن ميمون . كرد مي گمراه را آنان و داده آورد، مي دست به كه را خبرهايي
 بر و رفت بصره به و بگريخت آنجا از پس از مدتي كرد، مكان نقل  مكرم عسكر به اهواز

 به آن از وبعد افتاد سختي به آنجا در و آمد فرود طالب ابي بن عقيل فرزندان از گروهي

 حمدان نام به مردي اينجا در بخريد آنجا در كشتزارهايي و گريخت حمص نزديك سلميه

 لقب آن به را وي پاهايش واندام كوتاهي براي كه  قرمط به ملقب  اشعث بن

 او جانشين محمد پسرش و درگذشت اهللا عبد سپس.پذيرفت را وا دعوتد،خواندن مي

 تسنن اهل نويسندگان ميان در ميمون بن عبداهللا زندگاني تاريخ باره در. ) هجري260(شد

 غالم  قداح به معروف ديصاني ميمون كه گويد بغدادي. است زياد اختالف مستشرقان و

 عراق والي زندان در حسين بن محمد با بود اهواز مردم از و )ع(صادق محمد بن جعفر

خواجه رشيدالدين پس از  .بنانهادند را باطنيه كيش و كرده ريهمفك يكديگر با شده آشنا
عبداهللا بن ميمون قداح كه به : گويد ذكر متفرق شدن اصحاب محمد بن اسماعيل بن جعفر مي

 و از آنجا به كوهستان عجم .كرد زي صوم و صالة و طاعات متحلي بود، به عسكر مكرم مقام
به جانب عراق و ري و اصفهان و قم و  اي خود راكرد و خلف اهواز آمد و مردم را دعوت مي

گروهي از شيعيان بودند كه پس از شهادت امام جعفر صادق » اسماعيليه .همدان فرستاد
 هاي و فرزندان او معتقد شدند و خود بعدها به فرقه» اسماعيل بن جعفر«السالم به امامت  عليه

 يتهايي پيدا شدند كه هر كدام مذهبدر ميان آنها افراد و شخص. گوناگوني تقسيم گرديدند

. اسماعيليه را به نوعي تفسير و توجيه نمودند و به امامت شخص بخصوصي دعوت كردند
نقل شده كه يك مرد اهوازي كه عبداهللا بن ميمون : گويد فخر رازي در معرفي فرقه باطنيه مي

ر خدمت فرزندش پيش جعفر صادق رفت و اكثر اوقات د قداح نام داشت و از زنادقه بود،
خدمت فرزند او محمد قرار گرفت و چون محمد از  اسماعيل بود پس از مرگ اسماعيل در

است كه بايد از او اطاعت كرد و زندقه را به او ياد   مدعي شد كه محمد را فرزندي.دنيا رفت
ا اصحاب خاص امام باقر و امام صادق شناخته شده كه از آنه  در منابع شيعي او يكي از.داد

عبداهللا بن ميمون األسود القداح برده آزاد : نويسد جاشي در رجال خود مين. كرد نقل حديث مي
مبعث «كرد و مردي ثقه بود و كتابهاي  روايت مي )ع( از امام صادقاست كه شده بني مخزوم

 بن عبداهللا كشي پس از نقل حديثي از امام باقر در تأييد. اوست از» صفة الجنة و النار«و » النبي
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هرحال از به . گرويد دوست داشتن زيد«به معناي  » تزيد«عبداهللا بن ميمون به : گويد ميمون مي
آنچه مسلم است . است نظر منابع شيعي عبداللّه بن ميمون هيچگونه ارتباطي با قرامطه نداشته
حمدان بن اشعث قرمطي  اين است كه مؤسس فرقه قرامطه، از فرق اسماعيليه، شخصي به نام

و با اظهار عقايد  بود كه پس از مرگ محمد بن اسماعيل بن جعفر از پيروان او جدا شد
  . خاصي، انشعابي در اسماعيليه به وجود آورد

  هجري 260)الداعي ( حسين اهواز ي

 وقتي كه نخستين دعات اسماعيلي در اهواز مستقر شدند و آغاز از) الداعي (يحسين اهواز

به سواد را  اهوازي حسينليان ياسماعماعيل و اوالد او كردند، دعوت براي امامت محمدبن اس
 اشعث معروف به قرمطبن حمدان اهوازي ديگري به نام وي در آنجا با  .كوفه فرستادند

ياوري  حمدان به زودي دعوت باطنيه را پذيرفت و در اين راه به حسين اهوازي. مالقات كرد
به  ن اهوازي امر دعوت را در سواد عراقكرد و چندان در اين كار كوشش نمود كه حسي

كوفه به   قلعه استواري در سوادهجري 227 قرمطيان عراق در سال .واگذاشت حمدان قرمط
كلواذا يكي از توابع بغداد را مركز دعوت قرمط   حمدان. براي خود ترتيب دادندهنام دارالهجر

 توانست به هجري 276ال وي چنان به سرعت انتشار يافت كه در س خود قرار داد و دعوت
 حمدان از اين پس به وضع مقررات .دسته اي از جنگجويان پردازد خريد اسلحه و تشكيل

نظامات اجتماعي متقني براي اتباع خود مبادرت جست و هر يك را موظف به خريد  مالي و
است به حمدان اشعث  وجه تسميه اين فرقه به قرمطي انتساب آنان. خود كرد سالح براي

در لغت يعني ريز  ، قرمطة مختلفي استالراجع به معني كلمه قرمط اقو.  استقب به قرمطمل
كوتاه بود و پاهاي  چون حمدان بودن خط و نزديكي كلمات و خطوط به يكديگر، و ميگويند

و باز ميگويند كه لفظ . ، به اين لقب خوانده شد هنگام حركت نزديك به هم ميگذاشتخود را
نوشت و  خوب مي اب قرمطيان است به محمد وراق كه خط مقرمط راقرمط از باب انتس

محمدبن  قرمطيان ميگفتند. دعوت فرقه اسماعيليه به دست او در ميان قرمطيان به كمال رسيد
مخالفان   امام هفتم و صاحب الزمان است و معتقد به قيام به سيف و قتل و حرقلاسماعي

ظواهر در   قبور و بوسيدن سنگ كعبه و اعتقاد بهزيارت. خود از ساير مذاهب اسالمي بودند
گفتند كه نبوت  اين فرقه مي. مذهب آنان حرام بود و در احكام شريعت قائل به تاويل بودند
حضرت علي بن ابي طالب  حضرت رسول بعد از غدير خم از آن حضرت سلب و نصيب
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اواخر قرن چهارم و اوايل از  .اسماعيليان رايت سفيد بوده است  شعار قرمطيان مانند.گرديد
آنان از ايران با اسماعيليان و قرمطيان شروع شد،  قرن پنجم هجري مبارزه شديدي در عراق و

كردند اسماعيلي   منسوب مي)ع(آن جهت كه خود را به محمدبن اسمعيل بن امام جعفر صادق
 باطني ،م باطني بودندداشتند و معتقد به اما و از آن لحاظ كه عقايد واقعي خود را پنهان نگه مي
 آنان را. بن االشعث مشهور به قرمط بودند  و باالخره به خاطر آن كه پيرو شخصي بنام حمدان

داعيان جديد وي زكرويه بن مهرويه بن اشعث قرمطي، بعد از قتل حمدان . خواندند قرمطي مي
 ايجاد يك هاي عراق را در جهت مقاصد تازه خود براي  اعراب و نبطي،ابيجنو ابوسعيد 

  . يي را هم در دعوت خود وارد نمودند شورش تجهيز كردند و عناصر تازه

  ) هجري260( قرمط  ،بن اشعثحمدان 

اسم  ، آن زمان و شخصيتهاي برجسته اسماعيليهتهاي معروفي كه در ميان دعا يكي از چهره  
 است» قرمطحمدان «و رسمي دارد و منشأ پيدايش حوادث بسياري شده است، شخصي به نام 

فرقه  اي در اين كه پس از مرگ ابوالخطاب اجدع يكي از بنيانگذاران فرقه اسماعيليه، شاخه
در . گفتند قرمطي«يا » قرامطه«اي آورد كه بعدها طرفداران او را  ايجاد كرد و حرفهاي تازه

  دراست ومريد عبداللّه بن ميمون قداح معرفي شده   حمدان قرمط شاگرد وتاريخيمنابع 
 عبداللّه بن ميمون را از  واي داشته است نقش عمده هاي حمدان قرمط گيري انديشه شكل
 ي را از اصل يهودميمون قداح اهوازي منابع تاريخي نيز. ندشمرد )ع( امام جعفر صادقپيروان

ابن . اند نسب فاطميان مصر را نيز به او رسانيده اند و دانسته و گاهي ديصاني و گاهي مجوسي
ميمون قداح در ابتدا از پيروان : كند چنين نقل ميز شخصي به نام ابوعبداللّه بن رزام نديم ا

كرد او و پسرش عبداللّه، ديصاني  مي ابوالخطاب بود و دعوي بر الوهيت علي بن ابيطالب
عبداللّه مدت زيادي ادعاي پيامبري كرد و  مذهب و از محلي در نزديكي اهواز بودند و پسرش

نزديك حمص گريخت و در آنجا مردي به نام حمدان   او به سلميه.نيرنگ باز بودباز و  شعبده
توان به  مي  از مشهورترين مبلغان حمدان.» را پذيرفت دعوت او» قرمط«بن اشعث ملقّب به 

ابو سعيد جباني   پسرعموي حمدان واهوازيمأمون  برادر حمدان زكرويه بن مهرويه، عبدان 
اسماعيلي  دعوتيت بين حمدان و عبدان در مورد مركز جري ه 280درسال . اشاره كرد

قرامطه از شعب مذهب  اختالفاتي به وجود آمد كه نتيجه آن جدايي حمدان و به وجود آمدن
فريبانه خود از جايگاه خاصي  بعد از مدتي كه حمدان بوسيله اعمال عوام. اسماعيلي شد
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بيت مأموريت دارد تا مردم را به طرف  لبرخوردار شده بود اعالم كرد كه از جانب ائمه اه
. جمع كثيري از مردم را در اطراف خود جمع كرد او با اين حربه. رشد و هدايت دعوت دهد

عنوان امير مقرر نمود و به آنان دستور داد تا در مناطق مختلف  سپس دوازده نفر از آنها را به
يد جباني و زكرويه بن مهرويه در به طوري كه ابوسع. عقيده وي بپردازند رفته و به اشاعه

                            .نمودند سرزمينهاي عراق و شام شروع به دعوت و ترويج مذهب قرامطه

بايد  از لقب بنيانگذار آن حمدان قرمط اخذ شده است اكنون» قرامطه«نام فرقه  :كلمه قرمط
اينجا  در. شد گفته مي» قرمط« به چه معنايي است و چرا به حمدان، كلمهديد كه اين 

از آن جهت به حمدان، :  مهمترين آنها ابن نديم گفته بارههاي مختلفي داده شده كه احتمال
 هاي كوتاهي بر او در راه رفتن گام: بغدادي گفته. داشت شد كه قدي كوتاه گفته مي» قرمط«

اي به وجه   اشارهآنكه ابن منظور بي .داد فاصله كمي مي داشت و يا در نوشتن ميان خطوط مي
هاي كوتاه و هم به معناي نزديك  برداشتن گام قرمطه به معناي: تسميه قرامطه كند گفته است

                                                                                                   . هم نوشتن و دقت در آن آمده است

، امام ششم شيعيان، در زمان حيات، اسماعيل فرزند ارشد )ع(قامام جعفر صاد :قرامطهظهور 
را به جانشيني ( ع)امامت محروم كرد و پسر چهارم خويش امام موسي كاظم خود را از

برخي ديگر  را به امامت انتخاب كردند، و)ع(بيشتر شيعيان امام موسي كاظم بخش. برگزيد
، هجري 145گامي كه اسماعيل در سال هن. اسماعيل را وارث مقام امامت دانستند همچنان

 رخ داد، وفات هجري 148سه سال پيش از شهادت پدربزرگوارش كه در سال  يعني حدود
محمد فرزند ارشد اسماعيل را به امامت برگزيدند و معتقد شدند كه اسماعيل  كرد، پيروانش

 فرقه. اهد گشتنخواهد مرد بلكه او همان مهدي قائم است كه در آخر زمان باز خو نمرده و

 يكي از فرق عادي هجري 226اسماعيليه تا ظهور عبداهللا بن ميمون قداح در حدود سال 
بود، ولي پس از او تحولي در اين مذهب پيدا شد كه موجب پديد آمدن خالفت فاطمي  شيعه
 چنانكه. شمال آفريقا و مصر و ظهور قدرت و تشكيالت اسماعيليه در ايران و شام گرديد در

 اند عبداهللا دعوي نبوت كرد و با پيوستن فردي به نام حمدان بن  از مورخان نوشتهبرخي

 بن بن حسين يكي از جانشينان عبداهللا به نام سعيد. اشعث ملقب به قرمط كار او باال گرفت
را دارند، به  عبداهللا بن ميمون قداح شنيده بود كه بربريان آفريقاي شمالي انتظار ظهور امام قائم

 ابومحمد رفت و خود را نبيره محمدبن اسماعيل و مهدي موعود معرفي كرد و نامآنجا 
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آفريقا منقرض و   قمري در شمال297 را در اغالبعبيداهللا سلسله . عبيداهللا را اختيار كرد
اخشيد گرفتند و  فاطميان شصت سال بعد مصر را از خاندان. سلسله فاطميان را تاسيس كرد

يكي . تحت عنوان خالفت فاطمي حكومت كردندو فلسطين   و شام مصر بر قرنافزون بر دو
 از اهداف اصلي خلفاي شيعه مذهب فاطمي رقابت و تضعيف خالفت سني مذهب عباسي در

اقصي  آنان براي رسيدن به اين هدف دعات و مبلغين فراواني جهت تبليغ خود به. بغداد بود
فرقه باطني اسماعيليه بود  قرامطه كه نشأت گرفته از. نقاط سرزمينهاي اسالمي ميفرستادند

 كه امت شكل گرفت،زماني قرمطيه .  به نام حمدان بن اشعث تأسيس شد مردي اهوازيتوسط
بنا به . برد نموده بود، رنج مي هاي حكومت زنگيان بر آنان وارد هايي كه نيزه مسلمان از زخم

 در از اهوازصورت بود كه حمدان بن اشعث  گيري قرامطه به اين ه مؤرخين ابتداي شكلگفت
حمدان به زودي .شدآشنا الداعي كوفه آمد و در آنجا با حسين اهوازي   بهجريه 257سال 

به طوري كه حسين . شد  را پذيرفت و از مبلغان اصلي اين مذهبمذهب اسماعيليدعوت 
عت انتشار دعوت حمدان چنان به سر. نمود وفه را به او واگذاراهوازي امر دعوت در سواد ك

                               .جنگجو تشكيل داد اي دسته هجري 276 يافت كه توانست در سال
وي اين فرقه را در سال . گذار اصلي عبداهللا بن ميمون القداح اهوازي بود بنيان: هقرامط عقايد
را و غيره  و يهود و مسيحي  عرب خود تشكيالت سري او در گذاري كرد  بنيانجري  ه227

در مكتبي بنام فرقه اسماعيلي بهم مرتبط و متحد ساخت كه شخص او را تعبداً و بدون هيچ 
اي مطابق ذوق آنها تبليغ  او به هر طايفه. كردند شرطي پيشواي خود دانسته از او اطاعت مي

انان شيعه ظهور مهدي، به فالسفه ايجاد خردي تازه، ها قيام مسيح، به مسلم كرد، به يهودي مي
آنها روشي فلسفي و مذهبي داشتند . داد و به عوام رهائي از قيد و بندهاي اخالقي را نويد مي
 بعنوان رمز استفاده 7كردند و از عدد  از افكار افالطون و حكمت فيثاغورس استفاده مي

چرا خدا عالم را در هفت روز آفريد؟ : كردند  ميكنندگان آنها سؤاالت زير را دعوت. نمودند مي
هاي جهنم   طبقه است؟ فلسفه عذاب7 آيه است؟ چرا زمين و آسمان 7چرا سوره فاتحه 

هيأت انساني جلوي  السالم در عليه كرد كه حضرت عيسي حمدان بن اشعث ادعا مي چيست؟
ي بن زكريا و انك يك يحو انك الحجة و ان انك الداعية«: او ظاهر شده و به او گفته است

يحيي بن زكريا هستي و تو روح القدس  تو دعوتگر و حجت هستي، تو» روح القدس
حضرت عيسي به او تعليم داده كه در هر شبانه روز  كرد كه همچنين ادعا مي! هستي) جبرئيل(

خورشيد و دو ركعت بعد از غروب خورشيد بخواند و كلمات  طلوع دو ركعت نماز قبل از
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اشهد ان آدم ) مرتبه2(اشهد ان ال اله االاهللا )  مرتبه3(اهللا اكبر : بود آنها به اين صورتاذان 
اهللا،  اهللا، اشهد ان نوحا رسول اهللا اشهد ان ابراهيم رسول اهللا، اشهد ان عيسي رسول رسول

قرمطيان به طرف  ،حمد بن محمد بن الحنفيه رسول اهللاشهد ان محمداً رسول اهللا، اشهد ان ا
آوردند، نبيذ را حرام و شراب  مي يت المقدس نماز خوانده و مراسم حج را در آنجا به جايب

ادامه دادند تا اينكه در منطقه بحرين نفوذ كردند،  قرامطه به دعوت خود. دانستند را حالل مي
معلي گفت كه وي   يحيي بن مهدي به بحرين رفته و نزد علي بن به طوري كه شخصي به نام

از طرف مهدي ماموريت دعوت ارشاد مردم را دارد و ظهور مهدي  مهدي است وفرستاده 
اي كه به همراه يحيي بود براي مردم  معلي مردم را جمع كرد و نامه بن علي. نزديك است
براي  سپس يحيي. كه مردم هم دعوت او را قبول كرده و با او عهد و ميثاق بستند قرائت كرد

بود به سوي  مهدي زاي ا وباره در حالي كه حامل نامهد و دمدتي كوتاه از نظرها غايب ش
يحيي بن مهدي مسئول  ن،مه آمده بود كه همانا فرستاده مدر اين نا. شيعيان بحرين برگشت

 دينار به او 36شما بايد مبلغ   لذا هركس از.باشد مي) مهدي(ارشاد شما در مورد ظهور من 
به اداي  اي آورد كه در آن نامه دستور يحيي نامه دتيبعد از م.  مردم اين را قبول كردند.بدهد

محمدبن اسماعيليان امام هفتم و صاحب الزمان   قرمطيان ميگفتند.خمس اموال داده شده بود
. مخالفان خود از ساير مذاهب اسالمي بودند است و معتقد به قيام به سيف و قتل و حرق
ر در مذهب آنان حرام بود و در احكام ظواه زيارت قبور و بوسيدن سنگ كعبه و اعتقاد به

اين فرقه ميگفتند كه نبوت حضرت رسول بعد از غدير خم از آن . شريعت قائل به تاويل بودند
اسماعيليان  شعار قرمطيان مانند .حضرت علي بن ابي طالب گرديد حضرت سلب و نصيب
  . رايت سفيد بوده است

  ) هجري260( كاتب ال ،عبدان اهوازي

 يكي از دعات چيره دست او بود كه وبن اشعث  داماد حمدان الكاتب،ملقب به زي اهواعبدان 
  اصلى ياركاتب از مردم اهواز وعبدان . دعوت ميكرداالمام من آل رسول اللّه  مردم را به

، و شخصاً   برخوردار بوده  عمل  استقالل  از نوعى  عبدان.است   او بودهپسر عموي و حمدان
 در نزديكي بصره  )عبدان( .   است كرده  مى  مجاور، گسيل  نواحى ، و به داده  مى م را تعلي داعيانى
 شهر   به  سرانجام و سپسا بود    از و عسكر مكرم اهوبعد از ترك  عبدان و حمدان  اقامتگاهاولين 
   مركز دعوت  همچنان هجري 289 تا  سلميه.   است  شده منتقل)  سوريه (  شام  در شمال سلميه
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فعاليتهاي پنهاني حمدان و عبدان .   است  بوده  نهضت  مركزي  رهبران  و اقامتگاه اسماعيليه
 رسيد و از   نتيجه  بههجري 260   در حدود سال  قرن  يك  به  از نزديك  پس ، عاقبت اهوازي
  تند و فعاليت پديدار گش  اسالمى بالد مختلف در  ناگهان  اسماعيلى از داعيان  اي  شبكه  موقع همان

   همچنان  اسماعيليه  دعوت  تاريخ در آن. كردند آغاز  اسماعيليه  بسط دعوت براي را  اي گسترده
 نيز هنوز   رهبران  اين  واقعى ، و هويت  قرار داشته  مستقر در سلميه  مركزي  رهبري  هدايت تحت

   شمار از اسماعيليان  بيشترين  حمايت  جلب براي.   است شده  مى  كتمان  مختلف هاي  گونه به
  كردند كه  مى  دعوت  اسماعيل  محمد بن  نام  تا مدتها به  اسماعيليه  مركزي ، رهبران نخستين
   از آنها بوده  منشعب  گروه ترين  و مهم  مباركيه  نظريه اصلى  وي  و مهدويت  امامت اعتقاد به

   محمد بن  در انتظار رجعت  نخستين سماعيليان اكثر ا  اينكه  ديگر، نظر به  عبارت به.  است
   نيز بر همين  مركزي اند، رهبران  او بوده  عدل  حكومت  و گسترش  مهدي  عنوان  به اسماعيل
 در   نظريه  همين  بر اساس سوم هجري   را در قرن  واحد اسماعيليه ، و نهضت  تأكيد داشته نظريه

  ، و داعيان  قرمط و عبدان  توسط حمدان  كه  عقايدي صولا.  بودند  استوار كرده باره امامت
   به  عبداهللا  و سعد بن  وسيله نوبختى  به  كه  است  عقايدي گرديد، همان  مى  آنها ترويج زيردست
   همين  زودي ؛ به  است  نيز تأييد شده  و اخومحسن رزام  ابن ، و در روايت  گشته  منسوب قرامطه

   يافته نيز رواج)  قرمطى (  اسماعيلى  ساير گروههاي  ديگر بالد و در ميان نعقايد توسط داعيا
 بود و در   آغاز شده هجري 260 دهه  همان  نيز طى  ديگري نواحى در   اسماعيليه دعوت.  است
 عبدان اهوازي.   است  قرار داشته  و عبدان  حمدان  و رهبري  نظارت  تحت  دعوت ، ايناهواز

قرمطيان را به نام ابوسعيد جنابي و زكرويه بن  تن از بزرگترين ناشران دعوتتوانست دو 
ميان حمدان و عبدان كاتب با مركز هجري  280از حدود سال . مذهب درآورد مهرويه به اين

دعوت اسماعيلي اختالف حاصل شد و از اين راه مذهب جديدي به نام قرمطي كه از شعب 
زكرويه پسر مهرويه و پسرانش يحيي و . وجود آمداسماعيلي محسوب ميشود به  مذهب

عراق و بالد شام شروع به نشر عقايد قرمطيان كردند و مدتي دمشق را در  حسين در شمال
جنابي  از  ابوسعيد. به قوت ادامه داشت هجري  294محاصره گرفتند و فتنه آنان تا سال 

س پراكند و سپاهيان خليفه را فار اهالي جنابه بود كه دعوت خود را در بحرين و يمامه و
 به دست يكي از غالمان خود كشته شد و بعد از او پسرش 301 در سال و منهزم ساخت 

  خود حمدان  حكومت ميكردند،367به اشاعه دعوت قرمطيان و اعقابش تا سال  ابوطاهر
   كيش  به،  شده  گسيل  عراق  به  نهضت  رهبر مركزي  از جانب  كه  اهوازي  حسين توسط داعى
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  ، و فعاليت  استقرار داشته  در سلميه ، مركز دعوت  زمان در آن.   است  بوده  در آمده اسماعيلى
  شده  مى  هدايت  مركزي  نظر رهبران  تحت  كه  بوده  واحد اسماعيليه  از نهضت  بخشى حمدان
)  قرمط  به ، منسوب  قرمطى جمع (  قرامطه  به  پيدا كرد كه  زيادي  پيروان  زودي  به حمدان.  است

 با   ارتباطى  ديگر بالد نيز كه  اسماعيلى  گروههاي  به  واژه قرامطه  مدتى در اندك. اند اشتهار يافته
   اهل  كه  جنابى  بهرام  بن  ابوسعيد حسن داعى ازآن جمله.  شد اند، اطالق  قرمط نداشته حمدان
   نخستين  مأمون  به ، موسوم عبدان برادر.  بود  يافته تعليم  خود عبدان، و از  بوده)  گناوه ( جنابه
   مشهور شده  مأمونيه  نام  آنجا به  اسماعيليان ، نخستين  سبب  همين  و به  است  بوده  محلى داعى
 را در  ، فرقه اسماعيليه  مركزي  بر رهبري  و عبدان  حمدان  و شورش  عبيداهللا اصالحات. بودند
   را قبول  عبيداهللا  اعتقادي ، اصالحات  شاخه يك.  كرد  منقسم  دو شاخه اصلى  به  هجري286

 را پذيرفتند و   امامت  تداوم  اصل  ماندند؛ اينان  وفادار باقى  نهضت  مركزي  رهبري كردند و به
. شناختند) ع(  صادق  از امام  خود پس  امامان  عنوان  را به  اسماعيليه  مركزي  قبلى  و رهبران عبيداهللا
 عقيده   به  را مردود دانستند و همچنان  عبيداهللا ،اصالحات ِنخستين اسماعيليان  از ديگري شاخه

 از   ماندند كه  او باقى  الوقوع  قريب  و رجعت  اسماعيل  محمد بن  خود درباره مهدويت نخستين
   پيشتازان  در اصل  كه اهواز  انقرمطي.  پيدا كردند  شهرت  قرامطه  نام  به  طور اخص  به  پس نآ

 برخوردار نشدند،   قاطعى  محلى  از رهبري  از حمدان  پس  بودند، تا مدتى  عبيداهللا  مخالف جناح
 را   قرمطيان  گرفتند و دعوت  دست  را به  آنان  رياست  ديگري  و داعيان  موسى  بن  عيسى تا اينكه
،  در بحرين.  كردند  هدايت چهرم هجري   قرن ا اوايل ت  اسماعيل  محمد بن  نام  به همچنان

  عبدان و  حمدان ازنظراتشد،  نيز  قائم  امام  نيابت  مدعى  زودي  به  كه ابوسعيد جنابى
  ، پايگاه  يافت  دوامهجري 470 تا  كه  بحرين  قرمطيان  و دولتند كرد حمايت)امامت(اهوازي
   . گرديد  در شرق  فاطميان  نفوذ سياسى  گسترش  مؤثر در راه ، و مانعى  قرامطه اصلى

 270(لاسماعيل بن عبداهللا بن محمد بن ميكا العباس ابو الكاتب  :شاگردان عبدان اهوازي
 به كسب اهواز و جادر آن، زاده شد  فرزند عبداهللا بن محمد بود كه در نيشابوراو: )هجري

چون . گروهي ديگر فرا گرفتو   نزد ابن دريدو عبدان اهوازياو حديث را از . دانش پرداخت
  نيشابورييزيد بن علي بن حسين ابوعلي. رفتومت اهواز رسيد او هم بدانجا پدرش به حك

 و صبغي اسحاق ابن احمد ابوبكر. شنيد حديث اهوازي انعبد از اهواز در )هجري 227 (
 از ديگران و محمش بن ابوطاهر و سلمي ابوعبدالرحمان و حاكم و منده ابن و فقيه وليد ابو
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 ،   نيشابوري  حجاج  بن ، مسلم  بخاري  اسماعيل  محمد بنعبدان اهوازي و. دانكرده روايت وي
   شيبه  ابى  از ابن قرن سوم   بنام  و فقيهان محدثان از  بسياري  ،  و فرزند او عبداهللا  حنبل احمد بن
                                                                                                            .اند كرده   نقل حديث

 خراسان از او اصل: ) هجري357(نخعي رميح بن محمد مروزي پدر نسوي احمد ابوسعيد

 و علم طلب در ،آموخت علم بالد رديگ و خراسان در. يافت رشد و نمو مرو در  وبود
 اقامت زيادي مدت ، يمن بالد از ، صعده شهر در و كرد طوالني هايمسافرت حديث

  .شنيد حديث  نيزاهوازي عبدان  وي از،شد وارد بغداد به  هجري٣۵٠ سال او.گزيد

  ) هجري235( بن حمران بن ابان سالم بن خالد الوهاب بنمحمدبن عبد يي، جباابوعلي

 هجري 235 سال ،علي جباييابو، بن حمران بن ابان سالم بن خالد بن عبدالوهاب بن محمد
او . استمتكلمين معتزله  يكي از شيوخ ابوعلي.  دورق اهواز متولد شدنواحي جبي از بلدهدر 

شمام هللا محضر ابويوسف يعقوب بن عبدا پس از فراگرفتن مقدمات علوم به بصره شد و از
اشعري از شاگردان اوست كه سپس مذهب  بصري رئيس معتزله فوائد جمه يافت و ابوالحسن

.  يافتوفات هجري 303ابو علي جبايي سال . ديگري آورد و بنام اشعريه معروف شد
   .ز اوست االتفسير علي قرآن الكريم، متشابه القرآن، )راجع به قرآن(المخلوق  هايكتاب

 تشكيل دولت قرامطه در احساء و بحرين

مردي از قرامطه به نام ابوسعيد )  هجري286(در اين سال : گويد طبري در گزارش كوتاهي مي
 و كار او باال .جماعتي از اعراب و قرامطه دور او جمع شدند جنابي در بحرين خروج كرد،

 رفت كه ميان آنجا و بصره چند مرحله كُشت و به موضعي به نام قطيف مردم آباديها را. گرفت
گفته شده كه او اراده بصره نمود، والي بصره تصميم . مردم قطيف هم كشت است و از) منزل(

سلطان گزارش داد و او دستور داد كه خراج و صدقات را جمع و حصاري دور  قرامطه را به
 كه اين هزينه را صرف هزينه اين كار چهارده هزار دينار تخمين زده شد. كنند بصره درست

دهد و  ابن عماد حنبلي جزئيات بيشتري را به دست مي .حصاري دور بصره كشيدند كرده،
بصره به دستور معتضد عباسي كشيده و ابوسعيد در بصره پيمانه  حصار شهر: دارد كه اظهار مي
سپس از . وديكي از روستاهاي اهواز ب» جنابه«او از : گويد لقب او مي كرد و در مورد كشي مي
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او به بحرين آمد و در . كرد كند كه ابوسعيد مرد فقيري بود كه آرد غربال مي مي قول صولي نقل
 خروج كرد و جماعتي از بقاياي زنج و دزدها به او ملحق شدند و كار او باال گرفت و آنجا

 به 306قرامطه بحرين در سال :  گزارش ثابت بن سنان طبق.سپاه خليفه را بارها شكست داد
از مردم را كشتند و مهمتر اين كه آنها به مصر هم هجوم آوردند  دمشق حمله كردند و بسياري

فرمانده سپاه المعزلدين اللّه فاطمي » جوهر صقلي«با لشگر » شمس عين«و در محلي به نام 
شكست دادند ولي در حمله بعدي لشكر فاطميان توانستند به قرامطه  روبرو شدند و آنها را

 كه ابو سعيد جنابي دكن  اضافه مي،ابن اثير .آنها را از مصر خارج كنند ن شكست بدهند وبحري
قرامطه بحرين در حالي كشته شد كه بر احساء و قطيف و هجر و طائف و ساير  سرسلسله

پس از كشته شدن  .غالم خودش به قتل رسانيدتوسط او . كرد حكومت مي بالد بحرين
 قدرت ،ميان حكام قرمطي ترين چهره در جنجالي،  سليمان جنابي ابوسعيد، فرزند او ابوطاهر

او به تمام نواحي و اطراف . ها و تندرويهاي پدر را دنبال نمود را به دست گرفت و برنامه
حمله كرد و آنها را كشت و  هاي حجاج اندازي كرد و همو بود كه بارها به كاروان دست

اخت و حجراألسود را از راه اند اي به اي بيرحمانهباألخره به مكه نيز حمله كرد و كشتاره
 به بصره كه حصاري دور آن 311او در سال . رحم و متهوري بود ابوطاهر آدم بي. كعبه ربود

بودند، حمله كرد و نيروهاي او با نردبانهاي مخصوص از باالي حصار به داخل شهر  كشيده
  و هفتصد سواره تحت فرمان او بود و پس ازدر اين حمله هزار: ه گفته ابن كثيرب. كردند نفوذ

» هجر«ابوطاهر شهر . عبور از حصار شهر هفده روز در آنجا ماندند و بسياري از مردم را كشتند
و گاهي هم به همه بالد  را پايتخت خود قرار داده بود كه به گفته ياقوت مركز بحرين بود

پيشمرگان بسياري داشت كه همين   وجان گذشته او سربازان از. شد اطالق مي» هجر«بحرين 
هنگام حركت دادن » ابن ابي الساج«كه  اند نوشته. درپي او بود هاي نظامي پي امر رمز پيروزي

پيكي براي اتمام حجت نزد پيشواي آنان  هزار نفري خود به عزم جنگ با قرمطيان، سپاه سي
چه » ابن ابي الساج«: او پرسيدآمد ابوطاهر از  چون پيك پيش ابوطاهر. ابوطاهر جنابي فرستاد

ابوطاهر او را مسخره كرد و . سي هزار نفر: جواب داد تعداد سپاهي با خود آورده است؟ پيك
آنگاه روي به يكي از جنگجويان خود نمود و به او فرمان . در حقيقت سه نفر هم ندارد: گفت

با چنين جانبازي :  گفتابوطاهر به پيك. شكم خود را بدريد داد كه در دم، خنجر بركشيده و
بهرحال ابوطاهر موجود  چه كار تواند كرد؟» ابن ابي الساج كه از جنگجويان من ديدي،

و بصره و رقه و قادسيه و  عجيبي بود و به بسياري از شهرهاي اطراف مانند شهرهاي كوفه
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ها با  كرد و تمامي اين حمله رأس العين و نصيبين و كفرتوثا و موصل و چند شهر ديگر حمله
ولي موفق نشد و همچنين او  كشتارهاي وسيعي همراه بود او حتي قصد دمشق و فلسطين كرد

اي داشت و در قطعه  ابوطاهر از شعرهم بهره .تا يك فرسخي بغداد رسيد ولي از آنجا بازگشت
هاي خود و همينطور از اينكه او داعي بر مهدي  پروازي شعري كه به او منسوب است از بلند

او از مهدي، مهدي فاطمي است كه در آفريقا خروج كرده  البته منظور. بر داده استاست خ
چند تن ديگر از سلسله جنابيان قرمطي در هجري  332پس از مرگ ابوطاهر در سال . بود

 .حكومت كردند ولي ديگر آن قدرت و شوكت را نداشتند بحرين

  ) هجري251(عبيداهللا المهدي 

نوشته و اهوازي  ابو محمد سعيد بن الحسين بن عبداهللا بن القداح بعضى عبيداهللا المهدى را
. اند برخى او را همان سعيد بن حسين بن احمد بن عبداهللا بن محمد بن اسماعيل دانسته

گروهى معتقدند كه ميمون و فرزند او امامان مستودع بودند و سعيد بن الحسين نيز امام 
چون امامان حقيقى در سلميه . اش القائم رسانيد خواندهى امامت را به پسر  مستودع بود، وديعه

زيستند از اين  در تقيه مى)  هجري289-279(محصور بودند و از بيم خليفه معتضد عباسى 
خود سعيد سپرد تا آن  حسين كه امام مستودع بود وديعه امامت را به فرزند و حجت جهت

د سعيد بن الحسين بن عبد اهللا بن ميمون گوين. برساند»  القائم«امانت را به صاحب واقعى آن 
قداح حجت امام مستور بود كه حسين بن احمد باشد تا آن وديعه را پس از وفات او به 

اسماعيليه عبيداهللا المهدى را همان سعيد بن الحسين دانسته و نسبش . برساند»  القائم«پسرش 
. ن عبد اهللا بن محمد بن اسماعيلعبيداهللا المهدى بن حسين بن احمد ب: اند را چنين ذكر كرده
توان نتيجه گرفت كه عبيداهللا المهدى همان امام مستودع سعيد الخير  ها مى از مجموع اين گفته

بن حسين بن عبداهللا بن ميمون قداح است و وى مانند جدش عبداهللا بن ميمون قداح حجت 
كه امامت را كه در نزد او  اينامامان مستور بود كه او را به امامت مستودع تعيين كردند، براى 

وديعه بود به جانشين خود ابو القاسم بن حسين بن احمد بن عبد اهللا بن محمد بن اسماعيل 
اگر كسى قايل به فرق بين امام مستودع و مستقر باشد مشكل . كه ملقب به قائم بود برساند

فاطميين علوى : هنسب عبيداهللا المهدى و خلفاى فاطمى را بدين صورت حل كند و بگويد ك
نسب بودند و جد ايشان محمد بن اسماعيل بود اما عبيداهللا المهدى اگر چه از خاندان علوى و 
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ى امامت را به  رفت و وظيفه داشت كه وديعه فرزندان فاطمه نبود ولى امام مستودع به شمار مى
   .خلفاى فاطمى است، برساند ابوالقاسم بن حسين ملقب به قائم كه جد

  ) هجري 203 – 283 ( عبداهللا بن يونس تستريبنمد سهل مح ابو

ابو محمد سهل از .  هجري در اهواز بدنيا آمد203سال ، داهللا بن يونس عببنابومحمد سهل 
سهل .  هجري در تبعيدگاه بصره فوت كرد273او سال . عارفان نامي قرن سوم هجري است

سهل . ن سخت كوش بشمار ميرفت كه از صوفياتحصيل كرد،دائي خويش محمد بن سوار نزد 
 ،از كودكي خلوت مي گزيدم« : از كودكي در راه طريقت قدم نهاد و از او نقل كرده اند كه

 پس بدوازده سالگي مرا مسأله اي افتاد كه كس حل آن نمي .آنگاه مرا به مكتب فرستادند
مدم و از علماء بصره بيا. درخواستم تا مرا به بصره فرستادند كه آن مسأله بپرسم. توانست كرد

 ابو حبيب حمزة به عبادان آمدم به نزديك مردي كه او را. پرسيدم؛ هيچكس مرا جواب نداد
به نزديك وي چندين ببودم؛ و مرا از . وي را پرسيدم، جواب داد.  ميگفتندبن عبداهللا العباداني

ه هاي سهل  همه آثار ونوشت» . به تستر باز آمدمآنگاه پس . وي بسي فوايد حاصل گشت
و ماسينيون در مقاله اي تاكيد مي كند كه سهل تستري عرب است . تستري به زبان عربي است

 245متوفي سال (معلم و مرشد او ذوالنون مصري . عربي بوده استنيز و زبان مادري وي 
از كساني كه صحبت او را دريافته . بود و در آن سال به حج رفته بود، او را دريافت) هجري

و ابومحمد حسن )  هجري309كشته شده به سال  (حسين بن منصور حالجبيش از همه اند 
مطلب مهمي كه از حيات او قابل ذكر است، . معروفند) 327متوفي سال (بن احمد حريري 

 هجري 261و آن واقعه به سال . مي باشد) انكار خداوند(تبعيد وي به بصره به اتهام زندقه
 مردود دانستند، ) توبه فرد( كه علماي شوشتر رساله وي را در باب اتفاق افتاد و علتش اين بود

عاصي . توبه، بر هر فردي واجب است: و مراد از توبه فرد، در نظر سهل اين بود كه مي گفت
. سهل چيزي ننوشت. بايد از معصيت توبه كند، و مطيع بايد از طاعت، تا هر دو از غرور برهند

بود، و در سخنوري و وعظ مقامي برجسته داشت و در نفوذ از صوفيان راستين سهل تستري 
 بوسيله "الف حديث"تعدادي از سخنان او زير عنوان. دكالم از بسياري صوفيان برتر بو

محمد بن سالم . گردآوري و انتشار يافت)  هجري297(متوفي سال محمد بن سالم شاگردش 
ده بود كه بعدها در اثر شيوع همين در اين مجموعه ارتباط كامل كافي ميان خداشناسي او دا

اين .  ظهور كرد)يهسالم(سخنان، مذهب و اصول عقايد جديدي در خداشناسي زير عنوان
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مذهب اصول عقايد خود را از تعاليم سهل بن عبداهللا تستري برگرفته بود، و اساس آن بر دل 
ه عرفاني كه حاصل آگاهي و ورزيدن خداپرستي منطبق با شعاير دين است با بياني فني و نيم

يعني مستضعف (تر از جهل نيست  عظيميهيچ مصيبت :از سخنان اوست. آن توحيد مطلق است
ممكن است در آغاز از تصوف خوشت نيايد، ولي همينكه يكبار آن را شناختي تا ). فكري

 حق تعالي هيچ مكاني نيافريد، از عرش تا ثري، از دل. پايان عمر به آن عالقه مند خواهي بود
تر، و عزيزترين عطاها در ز معرفت عزيزانسان عزيز تر، از بهر آن كه هيچ عطايي نداد خلق را ا

عزيزترين مكانها نهند، و اگر در عالم مكاني از دل انسان عزيزتر بودي، معرفت خود آنجا 
 .بزرگترين مقامات و كرامات صوفي آنست كه خوي بد خويش به خوي نيك بدل كند. نهادي

از . تين كسي است كه كار نيكش او را خرسند و كار بدش او را ناخرسند كندانسان راس
فرازان و پادشاهان غافل، قاريان رياكار و چرب زبان و صوفيان  گردن: صحبت سه گروه بپرهيز

 .معرفت عبارت از شناخت جهل است. نادان، و صحبت اين جماعت اخير پر زيان تر است
در اصطالح كسي را گويند كه عقايد ايماني را با داليل عقلي و متكلم . سهل تستري متكلم بود

روش سهل در اين راه . به انتقادات و بدعت هاي معترضان دين جواب دهد اثبات كند و
مقصود از استدالل، براهين .  بود كه شامل استدالل، اصل، فرع است"برهان آوري جدالي"

و هر متكلمي . و حديث ور از فرغ سنتعقلي است، و مراد به اصل نص يا قرآن است؛ و منظ
به با وجود اين، استدالالت او . اصوال از اين راه در اسكات و الزام مخالفان دين مي كوشد

 ترك و پس از آنكه سهل راحالج  داشت، حسين منصور حالجهمان شيوه اي كه شاگردش 
   . گفت آن شيوه را ادامه داد

  جنجال دعوي مهدويت يا آخرين منجي

اريخ نهضتهاي فكري نيمه دوم قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجري دوره آشوب و بي در ت
ظهور آخرين  سرو ساماني و باالخره ادعا و جنجال دعوي مهدويت و بهتر بگوئيم انتظار شديد

حسين بن . منجي در دوره هاي اسالمي به صورت ديگر جلوه گر شده بود، محسوب مي شود
جسم  وي خود تصنيف كرد، مانند كتاب نوراالصل، جسم اكبر،منصور كتابهاي زيادي در دع

 هجري از او آگاه شد و هزار تازيانه اش زد، دست و پاي او را 301اصغر، و مقتدر باهللا در 
 طايفه .خاكسترش را بدجله ريختند بريد و به نفت او را آتش زد تا آنكه الشه او بسوخت و

اين مهدي : مهدي مي خواندند و ميگفتند  رااوسوبند و اي از پيروان او باقي ماندند كه بدو من
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چنانكه پر از . همان است كه در كتاب مالحم ذكر شد كه زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد
جور و ظلم شده بود و در برخي از اين اخبار مالحم گفته شده كه مهدي محمد بن علي 

م را به محمد حنفيه دعوت كرد باين خبر چون مرد است، حتي اينكه مختار بن ابي عبيده ثقفي
و  هستندسفياني  خروجمنتظر چنانكه بني اميه .استشهاد نمود و گفت مهدي مذكور او است

 السالم در نواب اربعه امام زمان عليه. استكه در مالحم ذكر شده مي گويند او همان است 

المرضيون و  االبواب« عنوان طبرسى از آنان به. اند خوانده شده» باب«دوره غيبت صغرى نيز 
نوبختى، يكى از نواب اربعه،  ابن اثير درباره حسين بن روح. برد نام مى» السفراء الممدوحون

عثمان بن سعيد عمروى، محمد بن عثمان و حسين  .ناميدند مى» باب«گويد كه اماميه او را  مى
هاى امام جواد، امام  ان بابالسالم به عنو زمان عليه بن روح نوبختى گذشته از سفارت امام

اند و در روايات بر وثاقت، علم و نزديكى  نيز نام برده شده السالم هادى و امام عسكرى عليهم
  .السالم تصريح شده است عليهم آنان به ائمه

 ) هجري244 -  309 (حسين منصور حالج 

 مشهورعارفان الج از ابومغيت عبداهللا بن احمد بن ابي طاهر مشهور به حسين بن منصور ح
 نواحيدر ) نداف(  پنبه زن دوره گرد در خانواده يك هجري 244سال   دراو. استقرن سوم 

 نمود حفظرا  قرآن ه سالگي كهو تا سن دوازداهواز نشو نمو كرد حالج در  .متولد شداهواز 
و ا. بوددر نواحي اهواز رفت و آمد در حال همراه پدرش  )يحالج( همواره براي پنبه زني

سپس به اهواز بازگشت حالج  ، علوم مقدماتي پرداختبه تحصيلدارالحفاظ واسط در سپس 
چله (در پي فهم قرآن مريد سهل بن عبداهللا تستري شد و سهل تستري به او اربعين كليم اهللا و 

 به بصره اهوازاز براي ادامه تحصيل مجددا حالج . را آموخت) نشستن بر طريق موسي پيغمبر
 و از دست ابوعبداهللا عمرو بن عثمان ره در مدرسه حسن بصري شاگردي كرد و در بصرفت

 دختر ابويعقوب بصرهدر حالج حسين . مكي خرقه تصوف پوشيده و به طريقت مأذون گرديد
اقطع بصري را به زني گرفت و چون عمروبن عثمان مكي با اين وصلت موافقت نداشت گاه 

 به حالج پند ميداد كه ،جنيد بغدادي. ف مي بودبه گاه بين عمرو مكي و اقطع بصري اختال
اينكه سرانجام به  جنيد چندي طاقت آورد و شكيبائي كرد تا حالج به اطاعت. شكيبا باشد

 براي انجام  سالگي بيست و ششدر  هجري270حالج در سال . مكه رفت تنگ آمد و به
اهواز به اندرز دادن مردم ، حالج در در مراجعت از مكه. مكه رفت حج نخستين بار به فريضه
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پرداخت و با صوفيان قشري و ظاهري به مخالفت برخاست و خرقه صوفيانه را از سر كشيد و 
 به اهوازحالج از سپس . خاك انداخت و گفت كه اين رسوم همه نشان تعلق و عادت است به

و بعد از  .شت اهواز بازگبهمجددا رفت و پنج سال در آن ديار بماند، پس از پنج سال  خراسان
، رفت سفر مكه به  از بغداد بار دوم با چهارصد مريدحالج براي به بغداد رفت،  اهوازمدتي از 

حالج براي مالقات پس از اين سفر . در اين سفر بود كه بر او تهمت نيرنگ و شعبده بستند
در  .ت به هندوستان و ماوراءالنهر رفتبه قصد جهانگردي و سياحو پيروان ماني و بودا 

 كاروان هموطنان اهوازي خود كشميرهندوستان از كناره رود سند و ملتان به كشمير رفت، در 
 را به چين ميبردند و كاغذ چين را به بغداد مي يكه پارچه هاي زربفت طراز و تستررا يافت 
 يكي از مراكز مانويت، ، همراه شد و تا تورقان چينحالج همراه بازرگانان اهوازي. آوردند

سپس به بغداد بازگشت و از آنجا براي سومين و آخرين بار به مكه رفت و در اين . ش رفتپي
ته كه تعبير به ادعاي خدائي  كلماتي گفكهچون از مكه به بغداد برگشت، چنين مي نمايد  سفر
 حسين بن منصور در نظر پاره اي از مشايخ تصوف مقبول و در نظر به اين جهت،اند،  كرده

 هجري حالج متهم شد و از بغداد 296در شورش بغداد به سال  .رود استبعضي ديگر مط
 سرانجام زندگي مخفيانهسه سال بعد از  پناه آورد كهاهواز شهر خود به مجددا متواري شد و 

مدت اين زندان نه سال بطول . به بغداد بردند و بزندان انداختنددر اهواز دستگير كرده او را 
انجام قاضي بزرگ )  ابوعمرو حمادي (سه محاكمه اي كه با حضور انجاميد و در آخر در جل

خون حالج را حالل دانست و ابومحمد حامدبن عباس وزير خليفه حمادي ، ابو عمرو شد
 گرفت و عاقبت به سال ، حكم قتل او را از المقتدر حماديالمقتدر، به استناد گفتار ابوعمرو

و بدار كشيدند و شالق زدند القعده، او را هفت روز مانده به آخر ماه ذي   هجري،309
نقل كرده اند كه در آن سال آب دجله .  و خاكسترش را به دجله ريختندزاندندسربريدند و سو

از حالج كتابهاي .كليه آثار حالج عربي است. فراوان باال آمد و بيم غرق شهر بغداد ميرفت
،  "الهياكل "،  " طواسين "،  " االكبرطاسين االزل و الجوهر ": فراوان نقل شده است از جمله

.  "المعرفة بستان "، و  "جسم االصغر "،  "جسم االكبر "،  "نوراالصل"،  "الكبريت االحمر "
 به چاپ ساير نقاطعالوه بر اين از حالج ديوان اشعاري به زبان عربي باقيمانده كه در اروپا و 

، يعني در دوره اي كه طايفه  اعالم كرددعوي خود را ايام غيبت صغري درحالج . رسيده است
اماميه منتظر انجام زمان غيبت و ظهور امام غايب بودند و زمام اداره امور ديني و دنيائي ايشان 

همچون اهواز  در مراكز عمده شيعه و وكال بود، حسين بن منصور حالج در دست نواب 
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نتيجه چند سال مسافرت و وعظ پرداخت و در  عقايد خود به تبليغ و انتشار آراء ووبصره 
حالج به شرحي . عده اي از شيعيان اماميه و رجال درباري خليفه را به عقيده خويش درآورد

كه مصنفان اماميه نقل كرده اند در ابتدا خود را رسول امام غايب و وكيل و باب آن حضرت 
ابن نديم در  .اند آورده) بابيت مدعيان(معرفي ميكرده و به همين جهت ايشان را در شمار 

ميكند و ميگويد، وي مردي محتال و  معرفياينگونه  الفهرست، حسين بن منصور حالج را
شعبده باز بوده است كه افكار خود را به لباس صوفيه آراسته و جسورانه مدعي دانستن همه 
 علوم شده؛ ولي بي بهره بوده و چيزي از صناعت كيميا بطور سطحي مي دانسته و در دسائس

و به  دعوي الوهيت كرده و خود را مظهر حق خوانده. سياسي خطرناك و گستاخ بوده است
اين نديم چهل . تشيع معروف بود، لكن با قرامطه و اسماعيليه هم پيمان و همداستان بوده است

تأليف كرده نام برده، و اين كتابها را به طرز باشكوهي گاهي  منصور حالج و پنج كتاب را كه
 بر كاغذ چيني و گاه بر حرير و ديبا و امثال آن نوشته و در تجليد آن دقت خاص با آب طال

 عجيب و تأثير حالجشخصيت . استداشته و جلدهاي عالي و نفيسي براي آنها تهيه كرده 
  .  اشعار عربي او محكم و بديع است  وبودهوطنانش عميق  هم افكار او در اذهان

 )هجري 245 (ابوعيسي بن الوي يهودي اهوازي 

و عقايدي  او اقوال. بوداز متكلمين زمان خويش  ،ابوالحسين احمدبن يحيي بن اسحاق
: است   كتاب دارد و از آنجملهياندو صديك و ردندمخصوص بخود داشته كه متكلمين نقل ك

ابن خلكان  ،كتاب فضيحةالمعتزله ،كتاب القصب ،القرآن كتاب خلق ،كتاب الزمرد ،كتاب التاج
از اقران   هيچكسويدر زمان  .فوت كرده استاو بسن چهل سالگي در بغداد  ست كهآورده ا
آزرم  مذهب و با نيكو  خوش سيرت وفردياو . تر و داناتر از او بمسائل كالمي نبود حاذق
  ابوعيسي بن الوي يهوديبه ناماين كتاب ها را او كفريات است كه  كتب  بيشتر اما،بود

 :تحت عنوان كفر آميز يكتاباو . در نهايت در خانه مرده يافتندرا  او. مي نوشته است اهوازي
 . است سپس كتابي در نقض اين كتاب نوشتهدودارد كه خ ءابطال رسالت و احتجاج بر انبيا

  همانعت الحكمة صفة القديم تعالي و وجل اسمه في تكليف خلقه امره و نهيديگرش  كتاب
 كه : مي گويد وا كتاب القضيب الذهب مي زند، درطعن و كتابي كه در آن بر نظم قرآن .دارد

عالم  نكرد علم خداي تعالي به اشياء محدث است و ذات او تعالي تا علم براي خويش خلق
اختالف   كتاب المرجان در،صلوات اللّه عليه وآله است در طعن بر رسولاو كتاب الفرند . نبود
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كتاب االبتداء و ،  كتاب االسماء و االحكام: كتاب هاي صالح وي عبارتند از.اهل اسالم است
                         .غيرها  كتاب البقاء و الفناء ال شي اال موجود و ،القرآن  كتاب خلق،االمامه فيه كتاب، االعاده

   هجري210 ِ جمهور، اِبن

 و  محدث ورابن جمه. از عشيره بني عم تميم است    عربى  جمهور عمى  محمد بن  ابوعبداهللا
    نديم ابن. اند آورده   را با اختالف  وي  پدر و جد پدري  و نام ، كنيه مورخان.   است شيعى اديب
   خوانده  جمهور عمى  محمد بن وي را،  و نجاشى  جمهور عمى  بن  حسين  را محمد بن وي
   حسن  محمد بن نوان  و نيز با ع  بصري عربى   جمهور عمى  محمد بن  از او با نام طوسى.  است
   به ها متعلق  نام  اين  دارد كه صريحت  طوسى همچنين.   است ياد كرده   بصري  جمهور عمى بن
  ، اما تاريخ  زيست  سال110  وي.   است  دانسته تميم ّ  عم  و او را از طايفة بنى  است  شخص يك

  حضرت   و از آن بوده)  ع( رضا حضرت   خاص  او از ياران  كه  است  مسلم. نيست تولد او دانسته
  ، فضالة بن  عبدالرحمان  بن ، يونس  االوسى  معمر، ابراهيم جمهور از ابى  ابن.   است  كرده روايت
  ابن   صفوان  خليل  بن ، شاذان  سهل  بن ، اسماعيل  يوسف  بن ، ادريس  حمزه بناحمد ، ايوب
   بن  محمد، على  بن معلى ،  است  كرده  روايت يگران و د ان نجر  ابى  بن ، عبدالرحمان يحيى

  ابويحيى،   محمد كوفى  سعيد، احمد بن بن   حسين ، احمد بن  محمد اشعري  بن محمد، حسين
 جمهور را  اند ابن  كرده  نقل  از او حديث  و ديگران على   بن  يزيد، عمركى  بن ، يعقوب اهوازي
  زيارت (  الزيارات كامل در   قولويه ابن .اند  دانسته  ايمان سست  و  ضعيف  و در حديث غالى

   نقل از او حديث) مد مح  بن معلى  عامر و  محمد بن  بن حسين ( با واسطة دوراوي) عاشورا
   و طرب  بزم  در مجالس  وي  از شركت  حكايت  كه كرده  ياد  از او ابياتى  ياقوت.  است كرده
   شمرده  خدا را حالل  حرام  در آن  وي  كه  ديده  جمهور شعري از ابن  حلى  داوود  ابن.دارد
 الرضا   طب  نام  به كه) الذهبية(، الرسالة المذهبة   العلم ادب: اند  ذكر كرده  آثار او را چنين. است
  ة فى و الواحد  القائم  خروج ، وقت)الكبير  المالحم ( ، المالحم  الزمان شود، صاحب  مى  ناميده هم

  .  و المثالب االخبار و المناقب
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  ) هجري 180- 290(اهوازي بن حماد حسين بن سعيد 

يكي از او ،  هجري در اهواز متولد شد180سال ابو محمد، حسين بن سعيد بن حماد 
و نمو رشد  در خانداني  در اهواز و  كهبود شخصيت هاي بزرگ شيعه در قرن سوم هجري

مند به اهل بيت رسول خدا صلي اللّه عليه و آله و سلم و از موالي  كه ارادتمند و عالقه كرد
 يكي از ياران امام رضا و امام جواد ابومحمد. امام زين العابدين عليه السالم به شمار مي آمدند

وي از راويان بزرگ حديث و از مشايخ جليل القدر . و امام هادي عليهم السالم مي باشد
ايات وي از اعتبار و شهرت خاصي در ميان فقهاي شيعه برخوردار رو. روايتي به شمار مي آيد

يحضره الفقيه، اصول كافي، من ال: گ روايي ماننداست و در بسياري از مجموعه هاي بزر
تهذيب، استبصار، محاسن، وسائل الشيعه و بحار األنوار از وي روايت نقل شده و به احاديث 

و ي محدث بزرگوار و فقيه و دانشمند عاليقدر حسين بن سعيد اهواز .او استناد مي گردد
حسين بن سعيد به عنوان يكي از مفاخر از  حديث شيعه،  وكتب رجال. آوازه شيعه استپر

. ندبردمي رجال حديث و شاگردان موثق و مورد احترام سه تن از ائمه اطهار عليهم السالم، نام 
معموالً در . ت نيكو شناخته شده است همه جا به نيكي و عظمت و عدالت و وثاقت و تاليفااو

به خصوص هنگام نام بردن از تاليفات حسين، يك » حسن«كتب رجال از وي و برادر بزرگش 
سي كتاب مشهور به » حسن و حسين بن سعيد اهوازي«: جا نام مي برند، و مي نويسند

ولي .  داشته استتاليفات بيشتري» حسن«را كار هر دو برادر مي دانند، با اين فرق كه » حسين«
بيشتر بر سر زبان و قلم فقها و محدثين بوده و هست، و سي كتاب معروف » حسين«چون نام 

ابن نديم  در كتاب مشهور خود  .شهرت دارد» كتب حسين بن سعيد«دو برادر به نام 
حسن و حسين «: ضمن شمارش مؤلفان شيعه از هر دو برادر نام برده و مي نويسد» فهرستال«

و هر دو برادر از اصحاب ) ع(، فرزندان سعيد، از مردم كوفه، و موالي علي بن الحسين اهوازي
بوده اند دانش اين دو برادر در زمان خود از هر دانشمند ديگري در فقه و ) عليه السالم(رضا 

آثار و مناقب و ساير علوم وسيع تر بود اين دو پسران سعيد بن حماد بن سعيد مي باشند كه با 
نيز مصاحبت داشتند حسين مؤلف اين ) امام محمد تقي عليه السالم(فر ابن الرضا ابوجع

» حسين بن سعيد«: آيت اهللا خوئي مي نويسد.  كتاب او را نام مي برددوازدهسپس » كتابهاست
از تعداد .  مورد مي گردد، واقع شده است5026در اسناد بسياري از روايات كه بالغ بر 

ن بن سعيد، به خوبي مي توانيم پي به كوشش اين محدث بردبار روايات نقل شده از حسي
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استاد ديده و سرد و گرم زمانه چشيده و شهرها و كشورها گشته به خوبي پي ببريم، و 
شخصيت ديني و علمي او را در عصري كه مي زيسته است يعني نيمه اول سده سوم هجري 

 .ه مي بايد درك كنيمدر ميان انبوه محدثان و فقهاي خاصه و عامه، چنان ك

يكي ديگر از نشانه هاي روشن و بارز شخصيت علمي حسين بن  :تأليفات حسين بن سعيد  
سعيد تأليف و آثاري است كه از خود بجاي گذاشته است وي با عنايت الهي و اتكاء به قدرت 

بركت ، توانست در طول زندگي پر)ع(ز منبع پايان ناپذير اهل بيت علمي خود و بهره مندي ا
خويش عالوه بر كسب معارف و مدارج علمي باال و تربيت و تعليم شاگردان فراوان به 

او با نوشتن كتابهاي فراوان . تصنيف و تأليف كتاب نيز بپردازد و در اين عرصه جلوه گري كند
اگرچه نجاشي  .در زمينه هاي گوناگون مقام و منزلت علمي خود را تثبيت و تقويت نمود

برادرش با وي در نوشتن كتابها مشاركت و : عروف و توانمند شيعه گفته استرجال نويس م
همكاري داشته است، اما اين چيزي از شخصيت و مقام علمي و دانش فراوان او نمي 

بيشتر دانشمندان علم رجال به معرفي آثار و نوشته هاي حسين بن سعيد نيز پرداخته اند، .كاهد
رحوم نجاشي و شيخ طوسي بيشترين تعداد از نوشته هاي او كه در ميان علماء رجال شيعه، م

از ميان رجال نويسان اهل سنت نيز مي توان ابن .را كه بالغ بر سي عنوان است معرفي كرده اند
نديم و عمر رضا كحاله را نام برد كه هر يك به تعداد اندكي از كتابهاي حسين بن سعيد اشاره 

خود فقط به ذكر اين جمله، كه او داراي » لسان الميزان«ر كرده اند، ابن حجر عسقالني نيز د
مرحوم  .تصانيفي است، اكتفا نموده و به ذكر تمام كتابهاي حسين بن سعيد نپرداخته است

: نجاشي قبل از ذكر نام كتابهاي حسين بن سعيد در تعريف و تمجيد از آثار وي گفته است
است از آن  به معرفي آثار وي پرداخته و. كتابهايش نيكو بوده و به آنها عمل شده است
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اشاره   شيخ طوسي و نجاشي.سعيد در باب فقه و احكام است اغلب تأليف هاي حسين بن
حسين بن سعيد داراي سي كتاب معروف بوده است كه برادرش حسن بن سعيد هم : دارند كه

هاي فقهي است سي كتاب حسين بن سعيد كه بيشتر كتاب . در روايت آن شركت داشته است
چنان متقن و مستند و با دقت نظر و اطالع وسيع و اعتماد و اطمينان تصنيف شده بود، و مورد 
. توجه معاصران و دانشمندان قرار داشت، كه در پختگي و خوبي نمونه بود و ضرب المثل شد

 نوشته اند در همان اوقات كه اين سي كتاب تدوين  در رجالو نجاشيدر فهرست شيخ 
نوشتند، بعدها نيز ديگر اهوازي  سي كتاب ييد، ساير دانشمندان نيز در همان زمينه هاگرد

اين معني به خوبي شخصيت  .محدثين بزرگ به تقليد از وي نيز سي كتاب تصنيف كردند
                                               .حسين بن سعيد و نفاست و محتواي كتب او را روشن مي سازد

  :    اهوازيحسين بن سعيدآثار  فيمعر

نخست كتاب . ب آن چاپ و منتشر شده استااز سي كتاب حسين بن سعيد تا كنون دو كت  
كه اخيرا در قم انتشار » الزهد«او كه با ترجمه اردو در هند چاپ شده و ديگر كتاب » المؤمن«

 .ف اشرف موجود استاو نيز در كتابخانه حكيم در نج» الصوم«نسخه خطي كتاب . يافته است
در كتاب تفسير فرات . وي و برادرش بنا به گزارش نجاشي، كتابي نيز در تفسير قرآن داشته اند

كوفي از رجال اوائل سده چهارم، تعداد بسيار زيادي روايت تفسيري به نقل از حسين بن 
ت در فرا. سعيد نقل شده است كه شايد گمان شود ريشه در اين كتاب حسين بن سعيد دارد

و از (از الذريعة  تا نويسندگان معاصر . از يك حسين بن سعيد روايت مي كندتفسير مستقيما 
، حسين بن )جمله محققان دو متن تفسير فرات و نيز فضل زيارة الحسين ابو عبد اهللا العلوي

حسين بن سعيد اهوازي احتماال تا . يخ فرات كوفي قلمداد كرده اندسعيد أهوازي را از مشا
                                          . زنده بوده است300ود سال حد

                                                 : بن سعيد بن حماد اهوازيحسن

، كه در عرصه علوم و معارف آن عصر، داشت» عيدحسن بن س« برادري بنام حسين بن سعيد
يد داراي تأليفات و تصنيفات فراوان بوده، و شخصيت واالئي بوده است، حسن بن سع داراي

همانند برادرش در بسياري از معارف و دانشهاي زمان خود، از زمره پيشتازان آن ميدان به 
هاي رجالي، بويژه نوشته هايي كه از  نام حسن بن سعيد در ميان كتاب .شمار مي آمده است
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درش ذكر شده، و رجال نويسان متون نخستين علم رجال بحساب مي آيد، اغلب در كنار برا
برقي، كشي و شيخ طوسي هر كدام اين دو برادر را در  .به شرح حال آندو با هم پرداخته اند

نجاشي ابتدا  .دو را معرفي كرده اند كنار يكديگر نام برده و هر يك بگونه اي شخصيت اين
 نام برده است، نيز» حسين«رفته و در ضمن از برادرش » حسن بن سعيد«سراغ معرفي چهره 

حسن بن سعيد در تأليف و تصنيف سي كتاب با برادرش : او در ادامه چنين گفته است
اكثريت رجال نويسان، نام حسين بن سعيد را در زمره ياران  .است حسين مشاركت داشته

همانند شيخ طوسي، محقق اردبيلي،  آورده اند، با اين تفاوت كه برخي) ع(امامان معصوم 
) ع( الجنات، وي را از ياران و راويان امام رضا، امام جواد و امام هادي صاحب روضات

همچون برقي، عالمه حلّي، او را از اصحاب و محدثان امام علي بن (برشمرده اند، و گروهي 
 ،چون ابن شهرآشوب بحساب آورده اند و بعضي ديگر) ع(موسي الرضا و حضرت جواد 

 نيز حسين بن سعيد را تنها در عداد راويان امام ابن حجر عسقالني از علماء اهل سنت،
                                                                           .به شمار آورده اند) ع(هشتم حضرت علي بن موسي الرضا 

   :اصول اربعماه مذهب جعفري

) مأهول اربعاص: بنام( كتابيمتخذ و خالصه چهارصد , )قتحقي در( ي موجود كتب اربعه
حسين بن سعيد اهوازي و برادرش , اند نوشته شده عليهم السالم است كه در زمان ائمه
, اند نوشته) عليهم السالم(سي جلد كتاب به عنوان روايت از ائمه  حسن بن سعيد اهوازي

كتاب اصول اربعماه در . استبن سعيد اهوازي صاحب كتاب ثالثين گويند حسين فلهذا مي
  سند حسين بن,شده اندتهذيب مرحوم شيخ طوسي از كتاب حسين بن سعيد اهوازي اخذ 

حسين  يعني, آمده است) الوسائل الشيعه(در كتاب) عليه السالم(سعيد اهوازي تا امام صادق
كه در ) غريق الجعفه (209بن عيسي متوفاي  كند از حماد بن سعيد اهوازي نقل روايت مي

 حماد بن عيسي راوي آن .مركز سيل بود ن جعفه سيل خيز و هميشهچو, جعفه غرق شده
بلند شد و يك نماز جامع و كامل پيش او ) عليه السالم(صادق روايتي است كه حضرت امام

  .دعملي داده باش تا او را آموزش, خواند

حسين بن سعيد اهوازي در عرصه علوم و معارف، از جمله پيشتازان آن : علمي شخصيت
يار بوده، و در زمينه هاي گوناگون علمي، كه در آن زمان متداول و مرسوم بوده، عصر و د
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عظمت شخصيت علمي وي بگونه اي بوده است كه اغلب . بخوبي درخشيده است
شخصيت نگاران را وادار ساخته تا از او بعنوان عالم و فقيهي فرهيخته ياد كرده و به ستايش 

او در اكثر ميدانهاي علمي همچون تفسير،  .بپردازندو تمجيد مقام علمي اين شخصيت شيعي 
 .علوم قرآن، تاريخ و آثار مناقب، اخالق و بويژه فقه داراي تخصص و وسعت نظر بوده است

از حسين بن سعيد در بخش تفسير و علوم قرآن » تأسيس الشيعه«از علماء معاصر، در كتاب 
آورده است، او در ادامه معرفي شخصيت ياد كرده و او را از پيشگامان اين ميدان به حساب 

حسين بن سعيد داراي كتاب تفسير قرآن است، و «: علمي اين عالم شيعي چنين گفته است
مقام و منزلت اين .نيز از كساني است كه آثار و تأليفات زيادي از خود بجاي نهاده است

 است كه دانشمند سده سوم هجري شيعه بويژه در عرصه فقه، آنچنان روشن و ملموس
ابن .عالوه بر علماء رجال شيعي، برخي از عالمان اهل سنت را نيز به اعتراف واداشته است

نديم، آن هنگام كه بنام حسين بن سعيد مي رسد از او به نيكي هرچه تمام تر ياد كرده و 
شخصيت بارز علمي وي را به خوبي معرفي مي كند، او درباره چهره علمي حسين بن سعيد 

قدرت و گستردگي مقام علمي حسين اهوازي و برادرش، در زمينه هاي «: ه استچنين گفت
علم فقه، آثار و تاريخ پيشينيان، مناقب و ساير علوم شيعي، نسبت به ديگر دانشمندان زمان 

عمر رضا كحاله نيز در كتاب خود از او نام برده و در بيان شخصيت .خود بيشتر بوده است
او فقيهي است كه در برخي از » فقيه مشارك في بعض العلوم «.علمي وي چنين نوشته است

                                                                            .علوم ديگر نيز مشاركت داشته است

اين ثقه جليل القدر و پركار گذشته از شاگردي و افتخار : استادان حسين بن سعيد اهوازي
نزد ، عليهم السالم معصوم يعني حضرت رضا، امام جواد و امام هادي مصاحبت سه امام

بسياري از شاگردان بزرگ امام رضا و حضرت موسي بن جعفر و امام صادق عليهم السالم 
نيز شرايط شاگردي و كسب فقه و حديث و تفسير قرآن و اخالق و معالم حالل و حرام، به 

حريز بن عبداهللا، عثمان بن عيسي، فضاله : تند ازاز جمله استادان او عبار. جاي آورده است
بن ايوب، نضر بن سويد، ابوالجهم ثوير بن ابي فاخته، ابوعلي بن راشد، ابو علي خزّاز 
ابوالفضيل، ابو محمد انصاري، عبدالرحمن ابن ابي نجران، ابان بن عثمان، ابراهيم بن ابي 

ن سفيان، ابراهيم بن عبدالحميد، ابراهيم بن البالد، ابراهيم بن ابي محمود خراساني، ابراهيم ب
بدون ترديد بالندگي و رشد شخصيت علمي و عملي اين دانشمند فرهيخته شيعي، . اسحاق
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و فروزندگي او در زمينه هاي مختلف علوم و معارف اسالمي، تا حد زيادي مرهون وجود 
خت اين مهم، و در حسين بن سعيد با شنا.اساتيد، و حضور در محضر درس آنان بوده است

جهت عمق بخشيدن به دانش و معرفت خويش، از محضر استاداني بزرگ، كه در رأس آنها 
قرار داشتند، نهايت بهره را برده و در اين راستا از هيچ تالشي دريغ ننمود ) ع(امامان معصوم 

عدن درسي را كه او در حوزه علوم و معارف از م.و هرگز خستگي را به خود راه نداده است
علم و معرفت، يعني خاندان وحي و رسالت فراگرفته، در تثبيت و تعميق شخصيت علمي و 
معنوي او اثري بسزا داشته، بگونه اي كه تشخص وي به علم و دانش با شركت او در حوزه 

 سه تن از .درسي امامان عصر خود و كسب كماالت و درك فيوضات بي ارتباط نبوده است
در رأس ) ع( علي بن موسي الرضا، امام جواد و حضرت هادي حضرت امام) ع(امامان 

بعد از اين مي توان به برخي ديگر از .استادان و معلمان اين عالم فرهيخته شيعي بوده اند
معلمان او اشاره كرد كه هر يك نيز به نوبه خود در آموزش و تربيت شخصيت علمي او 

ز محضر اساتيد و تلمذ در نزد آنها و با حسين بن سعيد با بهره گيري ا.اثرگذار بوده اند
كسب اجازه از مشايخ و معلمان بزرگوار خود، سرانجام به اين افتخار نائل آمد كه بعنوان 

در بين كتابهايي رجالي، كه به معرفي .راوي و ناقل سخنان و اخبار خاندان رسالت بشمار آيد
ين بن سعيد از آنها اجازه نقل راويان حديث پرداخته اند، اساتيد و مشايخ بسياري كه حس

معجم «حديث و روايت داشته است بچشم مي خورد كه بيشتر آنان را محقق خويي در 
ايشان در اين كتاب تعداد زيادي از كساني كه، حسين . خود نام برده است» رجال الحديث

، بن سعيد از آنها نقل روايت و حديث كرده است، و در حقيقت استاد او محسوب مي شدند
از ميان معلمان و استادان حسين بن سعيد مي .را معرفي كرده كه بالغ بر يكصدو پنجاه نفرند

اشاره نمود كه او بيشترين » محمدبن ابي عمير، صفوان بن يحيي و نضربن سويد«توان به 
چندان كه در : شاگردان حسين بن سعيد اهوازي .وايات را از ايشان نقل نموده استر

ه دنبال مشايخ حديث و استادان اخبار و روايت و ضبط و ثبت آثار آنان شهرها و كشورها ب
و تاليف و تصنيف اندوخته هاي علمي خويش بوده، كمتر توفيق يافته كه معلومات خود را 

به همين جهت مي بينيم افراد اندكي از وي اخذ حديث كرده . به شاگردان بسيار منتقل سازد
زيرا افرادي را كه . كه او معلومات خود را ناگفته گذاشته استالبته اين بدان معني نيست . اند

در زير نام مي بريم و همگي از اعاظم محدثان و فقها و علماي شيعه بوده اند، و از شاگردان 
او به شمار مي روند مجموع روايات و كتب او را يا با قرائت بر وي يا با اجازه از او نقل 
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احمد بن محمدبن عيسي، حسين بن حسن : گذارده اند و اينانكرده و دانش او را به ياد گار 
بن ابان قمي، فرات بن ابراهيم، محمد بن خالد برقي، عبدالرحمن بن ابي نجران، احمد بن 

ابراهيم بن هاشم قمي، احمد بن محمد بن خالد برقي، بكربن صالح، ) پسرش(حسين سعيد
ار، محمد بن علي بن محبوب، محمد سهل بن زياد آدمي رازي، علي بن حكم، علي بن مهزي

بن عيسي عبيدي، علي بن ابي حاتم قزويني، ابراهيم بن مهزيار اهوازي، ابو محمد بن ابي 
جهم، احمد بن قتيبه، احمد بن محمد بن سكن قرشي، احمد بن محمد دينوري، سليمان بن 

سين بن ابي حمد بن حسفيان معروف بن ابو داود مسترق، محمد بن جعفر بن بطه قمي، و م
معروف به ابن  ،بن ابي عمير محمد . نفر و شايد بيش از اينانبيست وسه جمعا الخطاب،

) ع(ابي عمير، از راويان واالمقام و بلند مرتبه، و نيز از ياران و ياوران وفادار امامان معصوم 
را ) ع( امام رضا و امام جواد ،بوده و زمان سه تن از آنان، يعني حضرت موسي بن جعفر

او داراي شخصيتي موجه و موثق در ميان خاصه و عامه بوده و در كسب  .درك كرده است
درجات عالي اخالق و دينداري نسبت به همرديفان خود توفيق بيشتري داشته است، وي 
همواره مورد توجه و نظر دانشمندان رجال بوده است و ايشان از او به نيكي فراوان نام برده 

ويس سده پنجم هجري ضمن معرفي مفصلي كه از اين ابي عمير بعمل نجاشي رجال ن. اند
آورده او را بعنوان راوي جليل القدر و بزرگ منزلتي كه نقش فراوان و بسزائي در حفظ و 

او به اين نكته نيز اشاره مي كند . نقل آثار و احاديث خاندان رسالت داشته معرفي كرده است
و شنيدن احاديث و سخنان فراوان از ) ع(وسي بن جعفر كه وي در جريان مالقاتش با امام م

را بر او نهد، و » ابومحمد«آن حضرت، به اين افتخار نيز نائل آمد كه آن امام همام كنيه 
محمدبن ابي عمير پس از عمري تالش پيگير  .بدينوسيله بر درجات او بيش از پيش بيفزايد

ندانهاي فراوان كه از جانب دشمنان و خدمت در پيشگاه خاندان وحي و تحمل رنجها و ز
 هجري قمري دعوت حق 217بر او روا شد، سرانجام در سال ) ع(براي اعتالي اهل بيت 

حسين بن سعيد با زانوزدن در .را لبيك گفته و بديدار معبود و معشوق خويش شتافت
محضر درس چنين استادي بزرگ، به كسب معارف و حفظ آثار و احاديث پرداخت و از 

ع فروزان استاد، هدايت ها و اشارت هاي فروان دريافت، او در زمينه هاي گوناگون شم
بويژه نقل روايت و حديث، از حوزه درس معلم خود بهره فراوان برد، و بنا به گفته مرحوم 

 مورد حديث و روايت از 531حسين بن سعيد بالغ بر » معجم رجال الحديث«خوئي در 
  .                                                                                              استمحمدبن ابي عمير نقل نموده 
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                                                                                             :روايات
اياتي است كه وي به نقل مهمترين اثر بجاي مانده از حسين بن سعيد اهوازي احاديث و رو

 مورد حديث و روايتاز خاندان عصمت و 5026او با نقل بيش از . آنها پرداخته است
 خود را در ميان نامكه تمامي آنها در كتب اربعه روائي شيعه موجود است، ) ع(طهارت 

با توجه به .روايت گران نور قرار داده و به حفاظت و حراست از حريم تشيع برخاسته است
شناخت حسين بن سعيد از علوم و معارف آنروزگار و نيز نقل روايات بسيار در زمينه هاي 
گوناگون مي توان نتيجه گرفت كه او در موضوعات مختلف و عناوين بسيار همچون اصول 

                               .احكام و شرايع و اخالق و آداب به نقل حديث و روايت پرداخته است. اعتقادات

نكته ديگري كه در بخش روايات حسين بن سعيد قابل توجه و دقت است  :گرايش روائي 
گرايش و سمت و سوي احاديث و اخباري است كه او به نقل آنها همت گمارده و در حفظ 

تعمق و تفكر در روايات نقل شده از سوي او و نيز با توجه به مقام . آنها كوشيده است
ه ابن نديم از فقيهان برجسته زمان خود به حساب مي آمده كه به گفت(واالي فقهي وي 

بخوبي مي توان دريافت كه، حسين اهوازي در نقل اخبار گرايش فراوان به احاديثي ) است
كه موضوع فقهي داشته باشد، نشان داده است، بگونه اي كه در اكثر ابواب فقه اسالمي و 

كه موضوع و عناوين اكثر كتابهاي وي مضافا به اين. شيعي نقل حديث و روايت كرده است
مرحوم محقق اردبيلي در . نيز فقه و احكام بوده است... همچون كتاب وضو، صلوة، زكوة و

پس از نقل اقوال علماء رجال درباره حسين بن سعيد به ذكر اسامي كساني كه » جامع الرواة«
 داشته است كه با توجه و از او نقل روايت كرده اند پرداخته و موضوع احاديث را نيز بيان

دقت در تمامي آنها اين نكته بخوبي نمايان مي گردد كه اكثر نزديك به اتفاق روايات او 
با توجه به گرايش فقهي روايات او به آساني مي شود .درباره بخشهاي مختلف فقه است

طهارت، صلوة، صوم، زكات، خمس، : اذعان داشت كه حسين بن سعيد در بخشهايي چون
فراوان روايت ...  حدود و ديانت اطعمه و اشربه، صيد، تجارت و معامله، نكاح، ارث وحج،

) ع(بعنوان نمونه در بخش حدود او نامه اي را كه شخصي به امام رضا . نقل نموده است
در نامه اي كه : نوشته و از حضرتش كسب تكليف نموده است مشاهده كرده و گفته است

: نوشته بود خواندم كه او در اين نامه چنين گفته بود) ع(شخص خطاب به امام رضا 
شخصي كه مسلمان به دنيا آمده است و سپس كافر و مشرك از اسالم خارج شده است 
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آيا بايد او را به توبه وادار نمود يا اينكه به قتل رسانيد؟ حضرت در جواب ) مرتد فطري(
امام معصوم وعده داده شد با توجه به آنگونه كه در بخش رابطه او با .بايد كشته شود: نوشتند

اين سه مورد روايت كه وي از امام عصر خود نقل نموده است مي توان به نوع ارتباط او با 
                .امام عصر خود پي برد

مطلب ديگري كه در شناسائي مقام و منزلت اين عالم و راوي پرتالش شيعي  :ديدگاه علماء
نام . گاه و نظريه دانشمندان در طول تاريخ بعد از او استقابل طرح و بررسي است ديد

حسين بن سعيد در تمام كتابهاي رجالي شيعه و حتي برخي كتب اهل سنت بخوبي مي 
درخشد، و اظهار نظر صاحبان آن كتب نسبت به اين شخصيت تواناي شيعه سده سوم 

ء بيشتري بخشيده هجري، چهره او را پرفروغ تر و منزلت روائي و علمي وي را ارتقا
براي آشكار شدن نظريه علماء به اظهار نظر برخي از آنها درباره حسين بن سعيد اشاره .است

                           .مي گردد

حضرت امام صادق از ماندگار علمى مكتوب  ميراث در باره تنها : مؤلف الرجالنجاشي 
 كه به نام رساله عبد اهللا بن نجاشى اهوازنجاشى والى  امام به  اي است كه نامه،عليه السالم
نجاشى مؤلف رجال گويد كه وى به جز اين رساله، تصنيف ديگرى از امام  .شهرت دارد

اين تنها اثرى است توان نظر نجاشى را چنين توجيه كرد كه  اما مى. نديده است) ع(صادق 
ى است كه توسط  و باقى آثار از جمله چيزهايتدوين شده) ع(كه به دست امام صادق 

ايشان بطور غيرمستقيم و با تعريف و تمجيد از .تراويان آن حضرت جمع آورى شده اس
كتابهاي حسين : كتابهاي حسين بن سعيد شخصيت او را ستوده و در اين رابطه گفته است
                                                   .بن سعيد و برادرش بسيار خوب و نيكو بوده و همگان به آنها عمل نموده اند

خود به ستايش حسين بن سعيد » فهرست«و » رجال«در  :  مؤلف الفهرستطوسي شيخ
حسين بن : پرداخته و صراحتا او را فردي مورد وثوق و اطمينان دانسته و چنين گفته است

خود به » خالصةالرجال« هجري نيز در كتاب 726عالمه حلّي متوفاي  .سعيدبن حماد ثقه
توصيف و تشريح شخصيت واالمقام حسين بن سعيد پرداخته و از او بطوري شايسته نام 

ابن : ساير دانشمندان رجال شيعه همچون ...ثقة عين جليل القدر : ...برده و چنين گفته
نيز به معرفي و ستايش اين راوي و عالم جليل القدر ... شهرآشوب، ابن داود و برقي و
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ل نويسان متأخر نيز حسين بن سعيد داراي منزلت و بزرگي خاص در ميان رجا.پرداخته اند
از اين بين مي شود به . بوده است و آنها نيز از منظر خود به تمجيد شخصيت او پرداخته اند

. »اعيان الشيعه«، عالمه سيدحسن امين مؤلف »جامع الرواة«مرحوم محقق اردبيلي صاحب 
ميرزا محمدباقر موسوي خوانساري مصنف عالمه . »تأسيس الشيعه«سيدحسن صدر صاحب 

، »معجم رجال الحديث«و مرحوم آيةاللّه خوئي تاليف گر كتاب ارزشمند » روضات الجنات«
حسين اهوازي نه تنها در ميان نوشته ها و آثار رجالي شيعه نام برده شده است .اشاره داشت

گشته و مؤلفين آنها را بلكه صفحات بعضي از كتابهاي رجال اهل سنت نيز با نام او مزين 
. وادار به معرفي و اعتراف نسبت به شخصيت بلندمرتبه اين عالم و راوي شيعي نموده است

از ميان كتابهاي اهل سنت كه به معرفي حسين بن سعيد پرداخته اند، ابن نديم بيشترين و 
او در اين . بهترين كلمات را در توصيف و توضيح اين شخصيت شيعي بكار برده است

او سع اهل زمانهما علما بالفقه واآلثار والمناقب و غيرذالك من : ...رابطه چنين گفته است
او و برادرش در زمان خود عالم ترين افراد در زمينه هاي فقه، تاريخ، مناقب و .. علوم الشيعه

پس از ابن نديم برخي ديگر نيز از حسين بن سعيد نام برده و فقط .ساير علوم شيعي بوده اند
لسان «ه معرفي مختصر او اكتفا كرده اند كه از اين ميان مي شود به ابن حجر عسقالني در ب

   .اشاره نمود» معجم المؤلفين«كحاله در  و عمر رضا» الميزان

 اوليه اصول و كتب مطالب از قسمتي به تنها : مؤلف من اليحضره الفقيهصدوق شيخ   

 عبيد بن حريز هاي كتاب به وي اول صدر كتب ميان از. است كرده اشاره كتاب اين در

 عده اين و داشته دسترسي ازدي عمير ابي ابن و حلبي علي بن عبداهللا سجستاني، اهللا

 با همچنين صدوق شيخ اند، بوده السالم عليه صادق امام راويان از واسطه يك با بعضاً

 بن حسين ، اهوازي مهزيار بن علي همانند شيعه بزرگان از اي عده تصانيف بر تكيه

 نفر چند حيات عموماً آنكه بر عالوه عده اين و نوشت را خود كتاب ....و اهوازي سعيد

 هر ضمناً رفتند، مي شمار به بزرگواران آن معتمدان و وكال كردند،از درك را امامان از

 اما .اند بوده علمي معتبر و موثق هاي چهره و شيعه علماي فحول از خود عصر در يك

 ه،الرحم :بكتا از است عبارت ،الفقيه اليحضره من تأليف در صدوق عمده مرجع سه

 ميتوان و است بوده پدرش شرايع ب،كتا و وليد ابن استادش ،جامع ،اشعر عبداهللا بن سعد

  .اند بوده خود عصر در شيعه بزرگ هاي شخصيت از نفر سه اين گفت
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و   عليهم زيادند اهللا  فقهاء ما رضوان نظر به اينكه:گويد در مقدمه معتبر ميحلي   :حلي عالمه
فضل  ، من به سخن مشهورين بهقل اقوال همه آنها غير مقدور استتأليفات فراوان دارند و ن

كتابها  ام و از كتب اين فضال به آنچه اجتهاد آنها در و تحقيق و حسن انتخاب اكتفا كرده
( كنم  نقل مي  از جمله كساني كه.ام د خودشان بوده است اكتفا كردههويدا است و مورد اعتما

( سعيد  حسين بنحسن بن محبوب ، احمدبن ابي نصر بزنطي ، )  زمان ائمه  از قدماي
محمدبن بابويه   يونس بن عبدالرحمان و از متأخران) نيشابوري (  فضل بن شاذان )اهوازي 

مي، بابويه ق  فتوا علي بن و از اصحاب، و محمدبن يعقوب كليني)شيخ صدوق (قمي
محقق با آنكه . است ، شيخ طوسيالهدي  علم مرتضي، ابن ابي عقيل ، شيخ مفيد سيد اسكافي

، كند به نام اصحاب فتوا ياد نمي ، آنها راداند ل نظر و اجتهاد و انتخاب ميگروه اول را اه
است به صورت كتاب حديث و نقل   اجتهادشان بوده زيرا كتب آنها در عين اينكه خالصه

به مفسرين عصر ائمه و شوند   تقسيم مىمفسرين شيعه ؛ فتوا  نه به صورتبوده است
بسيارى از اصحاب ائمه كه بعضى از آنها اهوازي هستند تفسير  .غيبتمفسرين عصر

حسين بن سعيد  اند از قبيل ابو حمزه ثمالى،ابو بصير اسدى،يونس بن عبد الرحمن، نوشته
درعين حال، بايد . فضل بن شاذان خالد برقى ،محمد بن  ،على بن مهزيار اهوازى، اهوازى

هاى  توجه داشت كه در ميان همين تعداد محدود اصحاب و راويان آن حضرت، چهره
، احمد بن محمد بن ابى نصر على بن مهزيار: اى مانند درخشان و شخصيتهاى برجسته

مد بن محمد ، اححسين بن سعيد اهوازىبزنطى، زكريا بن آدم، محمد بن اسماعيل بن بزيع، 
رفتند، و  بن خالد برقى بودند كه هر كدام در صحنه علمى و فقهى وزنه خاصى به شمار مى

در « حسين بن سعيد اهوازي ، گزارش داده است كه ؛ .  برخى داراى تاليفات متعدد بودند
 آيا توبه ي كسي كه مسلمان "نوشته بود و پرسيده بود ) ع(نامه اي كه مردي به امام رضا 

، پذيرفته مي شود يا نه ،  ورزيده و از اسالم خارج شده استه است و سپس كفر و شركزاد
» شرك « در اين روايت از  .كشته مي شود:ر پاسخ نوشته بودند د) ع(بايد كشته شود ؟  امام 
  .ياد شده است» سبب ارتداد « در كنار كفر به عنوان 

 به بزرگي جاللت و وثاقت ياد  حسين بن سعيد اهوازيهمگي از :رجال نويسان شيعه 
بزرگ ترين خدمت حسين بن سعيد تدوين سي كتاب روايي در سي موضوع است . كرده اند

گفتني است . او اين كار ارزشمند را به ياري برادر بزرگ ترش حسن بن سعيد انجام داد. 
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دگان هاي جوامع اوليه گرديد و نويسنبنيان كتاب) سي كتاب درسي موضوع(نه نگارشاين گو
از مجموع سي كتاب . كتب چهارگان شيعه همگي به گونه اي از اين شيوه پيروي كرده اند

روايي ايشان تنها دو كتاب الزهد و المومن باقي مانده است و البته بقيه كتاب هاي حسين بن 
اي  هزار حديث از وي در كتاب ه5سعيد در جوامع اوليه ادغام شد و اكنون بيش از 

زرگان شيعه اين كتاب بازگو كننده نوع نگرش متقدمين و ب. باقي مانده استچهارگانه شيعه 
فردي وي يا انزواي از يك مساله » زهد « در نگاه مولف گرانقدر. است» زهد « به موضوع 

موضوع ابواب اين كتاب آداب . بلكه چگونگي زندگي صحيح با مردم است . جامعه نيست
حسين بن سعيد با به تصوير كشيدن .  عبادي است معاشرت اخالق اجتماعي و مراقبت هاي

طالب و دلبسته آن را كوچك و بي مقدار نموده او را به عمل  » 8باب « دنيا و بي ارزشي آن 
دعوت مي كند  ) 15 و 149باب هاي(و ياد قبر و مرگ  ) 5 و 42باب هاي (براي آخرت 

د حقيقي را معنا و مفهومي زه) 19 تا 14باب هاي ( گوناگون آخرت و با ياد كرد مواقف
ديگر مي بخشد كتاب فوق از باب بندي بسيار زيبا و مناسبي برخوردار است كه به نظر مي 

 را در  حديث292مولف در اين كتاب . ر قرن دوم كامال نوظهور بوده استرسد اين شيوه د
 شيعه است با توجه به اين كه الزهد از كتاب هاي اصول اوليه. بيست باب تنظيم نموده است

ين از ويژگي است و ا) ع ( ند متصل حسين بن سعيد تا معصومانتمامي احاديث آن با س
احاديث زيبا و جذاب اين اثر روايي توجه بسياري از عالمان ديني . هاي مهم اين اثر است

همچون عالمه مجلسي شيخ حر عاملي و محدث نوري را به خود معطوف داشته است و 
                                   . خويش از اين كتاب بسيار استفاده كرده اندآنان در آثار روايي

حسن -3  حسن بن على وشّاء بجلى-2  دعبل بن على خزاعى-1:  )ع(اصحاب امام رضا 
صفوان بن يحيى -6 زكريا بن آدم اشعرى قمى -  5  حسن بن محبوب- 4 بن على بن فضال

 محمد بن -9 ريان بن صلت و نصر بن قابوس -8 عمحمد بن اسماعيل بن بزي-7 بجلى
 حماد بن -12  عبداللّه بن مبارك نهاوندى- 11  على بن حكم انبارى-10 سليمان ديلمى

تعداد ياران و  ،گفتنى است كه  محمد بن سنان-14  حسن بن سعيد اهوازى-13عثمان
    .ى آنان آورده شداصحاب آن حضرت، بيش از اين است و در اين جا تنها نام تعداد اندك

هوازى ثقه جليل االحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد  :وفات حسين بن سعيد اهوازي
 به قم از اهوازاز راويان حضرت رضا وحضرت جواد وهادى عليهم السالم است  القدر
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سى ايشان .  وفات يافتاقامت نمود و در همانجا حسن بن ابان هجرت كرد او در قم نزد
 كتاب نيز پنچاهدر تصنيف اين ي  و اند كردهتاليفسن پنجاه كتاب  حبرادرش كتاب و

اين سى كتاب در ميان اصحاب معروف است به نحوى كه كتب سائرين .  استشركت كرده
مى گويند كه فالنى كتابهايش مثل كتب حسين بن سعيد اهوازى   مى كنند و را به آن قياس 

ى بن مهزيار واسحاق بن ابراهيم خضينى حسن بن سعيد همان است كه علسى مجلد است ، 
بعد از آن على بن ريان را به   و معرفي كردرا به خدمت حضرت امام رضا عليه السالم

باعث معرفت ايشان به مذهب  سبب هدايت اين سه نفر و خدمت آن حضرت رسانيد و
د حضينى معروف شدند، همچنين عبداللّه بن محم به او از اوحديث شنيدند و وبود  ، اوحق

  به غلومتهم، ) دندان ( احمد پسر حسين ملقب به  را به خدمت آن حضرت داللت نمود، و
 پس از عمري تالش پيگير خالصانه، در جهت ترويج و تقويت مباني شيعه، و قبول .است 

و حفاظت آنها، و نيز ) ع(هاي فراوان در راستاي نقل آثار اهل بيت  ها و مرارت مهاجرت
ت شاگرداني توانمند و عالم و بجاي گذاشتن احاديث و روايات فراوان و كتابها تعليم و تربي

و آثار گوناگون، براي رسيدن به بهشت رضوان الهي لحظه شماري كرده و درپي ديدار 
مطلب و مقصود خويش بي صبرانه بر توسن رهوار مرگ سوار گشته و آماده سفر به ديار 

عمر خويش در منزل شاگرد خود حسين بن حسن او در آخرين لحظات .ابدي معبود گشت
بن ابان به سر مي برد و كتابهاي خود را نيز به او وصيت كرد و سرانجام از همان خانه 

به گفته اكثر دانشمندان علم رجال . روحش به ملكوت اعلي پيوست و بدرود حيات گفت
فن او و زمان وفات  در شهر قم وفات يافت، اما از محل د بن حماد اهوازيحسين بن سعيد

  .كردسال يكصدعمري بالغ بر وي . او هيچگونه تاريخ دقيق و روشني در دست نيست

   هجري125- 254 ، هوازيالدورقي االعلي بن مهزيار  ابو الحسن 

 .در دورق اهواز متولد شد هجري قمري 125 در سال علي بن مهزيار اهوازي ابوالحسن    
اش ابوالحسن بود و از  كنيه. هجري قمري در اهواز اتفاق افتاده است254وفات او در سال 

داراي دين مسيح بود و بعدها مسلمان شد و علي نيز در  پدرش شد و مردم دورق محسوب مي
 على رفيواسطه معسعيد  برادر حسين بن  حسن.اسالم مشرف شد دين همان دوران كودكي به

علي بن مهزيار نخست از شاگردان حسين بن  .بن مهزيار اهوازى به محضر امام بوده است
 بعد به محضر امام رضا وامام محمد تقي و امام  و سعيد اهوازي كه از بزرگان دين است بود
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ود و علي نقي و امام حسن عسگري عليهم السالم مي رسيد و ار محضر آنان بهده مند مي ش
وي از صحابي  وكيل تام االختيار سه امام يعني امام جواد و امام هادي و امام عسگري است

ابن   علي.  رفت به شمار مي) ع(و حضرت امام جواد و امام هادي) ع(خاص حضرت رضا
است، از فقها، محدثان و دانشمندان معروف  زيسته ق مي. مهزيار اهوازي، كه در قرن سوم هـ

 بوده و احكام ديني سكريامام حسن ع، و امام هادي، امام جواد، امام رضاديكان شيعه و از نز
را نزد آنها فرا گرفته و در برخي از مناطق، بخصوص در اهواز به عنوان نماينده ايشان 

  دستور داد تا امام رضا بهخليفه عباسي مأمونبنابر روايات تاريخي هنگامي كه . است بوده
مام در مسير حركت خود در روز شانزدهم صفر  شود اخراسان عازم مدينه او از وليعهدعنوان 
بعداً در محل اقامت .  وارد اهواز شد و چند روزي در اين شهر توقف نمودجري ه٢٠١سال 

ابن مهزيار وصيت كرد پس از مرگ او را  الرضا بنا گرديد كه علي امام مسجدي به نام مسجد
ه مقبره سالني وجود دارد كه در قسمت غربي بقعه وي و پيوسته ب. در مسجد مذكور دفن كنند

شرح حال اين دانشمند بزرگ در منابع مهم  .شداحتماالً همان مسجدي است كه به آن اشاره 
نجاشي بيان كردند كسي او را مورد سرزنش و نكوهش  مرحوم رجالي بيان شده و همانگونه كه

اند و د حاب حضرت رضا ميرجال خويش علي را از اص در شيخ طوسي. قرار نداده است
او دانشمندي مورد اعتماد و داراي اعتقادي راسخ و صحيح بود و از اصحاب . يدفرما مي
از جمله فقهائي كه با علي بن مهزيار هم عصر  .آمد و امام هادي نيز به حساب مي جواد امام

نيز افتخار شاگردي سه تن از ائمه بزرگوار شيعه  سعيد اهوازي است او بودند حسين بن
از  سخن به ميان آمده به نيكي حسين رجالي زماني كه از را داشت و در كتابهاي) المالس عليهم(

از ديگر بزرگان و دانشمندان عصر او فرزند برومند وي : مي گويدابن نديم . او ياد شده است
شود وي بسياري از  شمرده مي) ع(از اصحاب امام هادي محمد بن علي بن مهزياراست كه

از سيد بن طاووس در كتاب  .دعلمي خاصي برخوردار بو او از جايگاهد، افتخارات پدر را دار
سفيران و نمايندگان حضرت ولي  از نقل شده كه محمد بن علي بن مهزيار»  ربيع الشيعه«

بود و دوستي نزديكي با ) ع( علي بن مهزيار از خواص حضرت جواد. بوده است) عج(عصر
در موارد . است) ع( كند از امام جواد ي نقل مياز روايات را كه عل داشت و بسياري حضرت

دعاي خير  مورد تمجيد قرار گرفت و بارها حضرت) ع( متعددي وي از جانب امام جواد
هائي كه حضرت در  كشي در كتاب خويش به تعدادي از نامه .تخويش را نصيب علي ساخ

اي حضرت به آن محدث  مهكند در نا مرقوم فرموده بود اشاره مي او  هاي علي، براي جواب نامه
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ات به من رسيد و از محتواي آن مطلع شدم مرا غرق شادي  نامه: دارد مي مرقوم  بزرگ اينگونه
  اي خدمت روزي از روزها علي بن مهزيار نامه .را خوشحال گرداند و سرور كردي خداوندتو
اي   نامهخواهد كه او را دعا كند حضرت طي مي  حضرت دارد و از حضرت جواد مرقوم مي

داني كه خداوند  تو نمي، دعائي كه از من خواسته بودي به ما راجع ا:فرمايد اينگونه مرقوم مي
قرارداده كه به خاطر محبتي كه به تو دارم گاهي تو را به نامت  تو را در نزد من چگونه

ي من از را به تو روزي كرده به بهترين شكل پايدار گرداند و با خشنود آنچه خداوند. خوانم مي
 خودش تو را در  حمتراز تو خشنود گردد و تو را به آرزويت نائل گرداند و با   هم تو، او

اگر كسي بخواهد مقام و  . دبدار كند و دوست  خداوند ترا حفظ.اعلي ميهمان سازد فردوس
هائي است كه آن  توفيعات و نامه ها راه منزلت علي را در نزد ائمه دريابد يكي از بهترين

نه علي بن مهزيار را اينگو) ع( ديگرحضرت جواد اي رگان براي او مرقوم فرمودند در نامهبز
خود  اي علي خداوند پاداش نيك به تو دهد و در بهشت .ددهن مورد لطف و عنايت قرار مي

 :در دنيا و آخرت بر حذر دارد و تو را با ما محشور فرمايد ساكن گرداند و از ذلت وخواري
فقيهي صاحب نام و . ام اميدوارم كه راست گفته باشم مانند تو نديده كسي رامن  اگر بگويم

دانشمندي سترگ و عالمي جليل القدر و محدثي صادق و آشنا به سياست بوده كه سرپرستي 
به اهل بيت ائمه هدي عالقه . و سياسي منطقه را بر عهده داشتندقسمتي از كارهاي اقتصادي 
و از طرف امام . د نسبت به اين خانواده غفلت نكردشتيباني خوفراوان داشت و هيچگاه از پ

او از شاگردان برگزيده  .به سمت وكالت و سفارت منصوب شدند )ع( و امام جواد)ع(رضا 
 بود و در مدح و تمجيد او توقعيات بي نظيري از جانب امام ) ع(امام هشتم حضرت امام رضا

ن و منزلت و عظمت و مقام اين شأد كه بيانگر جواد و امام هادي عليهم السالم به او رسي
اي ابوالحسن علي بن : امام جواد به او فرمود .  سوخته اهل بيت عليهم السالم استعاشق دل

مهزيار اگر بگويم در تمام عمرم شخصي به خوبي شما نديده ام اميدوارم كه در سخنم راستگو 
، داوند تو را خشنود گرداند به بهشتخ: مه اي ديگر خطاب به او مي فرمايدو در نا. باشم 

ك تو يكي از اگر قرار است كه ده نفر به بهشت بروند بدون ش: ت به او فرمود رروزي حض
 وي متجاوز از سي و سه كتاب در روايات و احاديث تاليف نموده كه ..آن ده نفر خواهي بود

وقتي كه . ند و موثق است او نقل گرديده مستاز نظر علماي شيعه كليه روايات واخباري كه از
 . فرستاد و در ارتباط با اوقات شرعي از حضرت سواالتي كرد) ع(نامه اي به محضر امام نهم

حضرت جواب نامه او را داد و او را امر فرمود كه بطوري كه آن حضرت يادش داده بود 
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  صدا مي،ديك ساعت كه تمام مي شدر طي  كه ماسه ايساعتي درست كند به نام ساعت 
به محضر آن حضرت فرستاد و از حضرت اجازه خواسته بود كه بواسطه نامه اي و ا. كرد

 و روز د به او فرمود كه از اهواز خارج نشو)ع(امام جواد  . اهواز را ترك كند،كثرت زلزله 
ند  خداو:ددعا كن  ودا بياورج و دو ركعت نماز بگيردچهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه ب

علي بن مهزيار گويد به دستور آن بزرگوار عمل كردم زلزله از . ز اهواز رفع مي كندزلزله را ا
 در علي بن مهزيار .اهواز رفع شد و اگر آمد خيلي خفيف و خطر جاني و مالي در پي نداشت 

 يعني امام رضا و امام ، بعد از آن كه پنج امام را زيارت كرد، رحلت كرد) ع(زمان امام عسكري
قبر . قنداقه امام زمان را در بغل گرفتم هادي و امام عسكري عليهم السالم و جواد و اما

مردم از جاهاي دور و نزديك به زيارت اين شيفته اهل بيت . نوراني او زيارتگاه عموم است 
                                   .ست اود را از او در خواست مي كنند و كرامتها از آن بزرگوار ديده شدهخمي آيند و حاجات 

بن مهزيار اهوازي عالمي جليل القدر و  علي« :نويسد مي طوسي شيخ :علي بن مهزيار آثار
مرحوم نجاشي كتابهاي او را در كتاب رجالي .  سه كتاب است كثيرالروايه بود و براي او سي و

، »حدود«، » طالق«، » حج«، » صوم«، » زكات«، » صاله«،»وضو كتاب«خويش بر شمرده است، 
، »دعا«،» مثالب«، » فضائل«، »تفسير«، » مكاسب«، » تجارات و اجارات، عتق وتدبير«، » ديات«
فضائل «، » شهادات«، » خمس«،» مواريث«، »وصايا«، »  رد بر غالت«، »مزار،  تجمل و مروه«

                                                                            .» كفارات «و »  و ايمان نذور«، » اشربه«، »صيد«، » تقيه، مومنين

: بزرگاني همچون  توفيق درك بزرگاني از فقهاء و محدثين را داشتاو: علي بن مهزيار اساتيد
 بن محمد بن ابي عمير، احمد بن اسحاق ابهري، احمد بن محمد بن ابي نصر، حسن بن علي

فضال، حسن بن محبوب، حسين بن سعيد اهوازي، حماد بن عيسي، صفوان بن يحيي،عبداهللا 
 آيت اهللا...يحيي، محمد بن اسماعيل بن بزيع، محمد بن حسن قمي، موسي بن قاسم بن

                      .دان كرده پنجاه نفر ذكر كه وي از آنان روايت نقل كرده را بيش ازاساتيد و كساني ) ره(خوئي

جست و وجود  مي   همانگونه كه خود از محضر اساتيد بهره: علي بن مهزيار اهوازي شاگردان
اهللا خوئي  آيت. داد مي ساخت در گرد خويش عاشقاني را نيز پرورش خود را سيراب مي تشنه
 اينك به زندگاني تني. كرده است الي خويش به بيش از بيست نفر از آنان اشارهكتاب رج در

اين محدث نامي از فقهاي نيمه  :احمد بن محمد بن خالد برقي -1.چند از آنان اشاره كنيم
كنيه او ابوجعفر است و . نيز مشهور است كه به احمد بن ابي عبداهللا برقي دوم سده سوم است



 113 

شدن پدر بزرگش در دوران نوجواني باپدرش   پس از قيام زيد و زندانيازاهالي كوفه بود كه
، »اجتهاد« توان به كتاب از تصنيفات احمد مي. شوند به برقه قم گريخت و در آنجا ساكن مي

برقي نه تنها در . اشاره كرد... ، » الحديث علل«، » الحديث تفسير«، » عجائب«، » طبقات«، » تبصره«
از آنان شاگردي وي را  بسياري حتي در ميان اهل عامه نيز معروف است وميان علماء شيعه، 

 جري ه280سال  بعضي ديگرجري ه 274 تاريخ وفات اين راوي را بعضي سال . اند كرده
به  اش ابواسحاق است كه اصالتا اهل كوفه بود و بعدها كنيه:  ابراهيم بن هاشم قم - 2 .دانند مي

: گويد مي»  فهرست«شيخ طوسي در ..ساكن شد) س(همعصوم قم آمد و در جوار حضرت
. قم منتشر ساخت ابراهيم بن هاشم قمي است اصحاب، معتقدند كه اول كسي كه احاديث رادر

رواياتي  تعداد اهللا خوئي آيت. وي در ميان راويان ديگر از جهت كثرت نقل حديث همتا ندارد
ابراهيم بن هاشم داراي . داند وايت مي ر6414را كه وي در سلسله سندش قرار گرفته بالغ بر 

   ). ع(اميرالمومنين قضاياي و» النوادر«كتاب : كتبي است از جمله

  ) هجري195- 260(،  اهوازى، ابراهيم بن مهزيارابواسحاق

 ، است سوم هجرىقرن شيعيمحدث او .  هجري در اهواز بدنيا آمد195اسحاق در سال ابو
 254(، امام هادى )هجري 220( از اصحاب سه امام شيعيان يعنى امام جواد ابو اسحاق

بود و بنا به روايتى، از اصحاب ) هجري 260(السالم  و امام حسن عسكرى عليهم) هجري
 265 ـ 195هاى  توان بين سال بنابراين، دوران زندگى او را مى. نيز بود) عج(امام مهدى

پس به زيستند و پدرش در آغاز مسيحى بود و س  مى اهواز» دورق«تبارش در .  دانستجريه
فرزندش، محمد بن ابراهيم بن مهزيار، از عالمان حديث و جانشين پدرش در . اسالم گرويد

  نيز وكيل امام هادى و عسكرى عليهم مهزيار برادرش على بن. بود) عج(امر سفارت امام مهدى
وى در يك خانواده علمى و مذهبى پرورش يافت و همچون برادرش، در . السالم در اهواز بود

 و نما كرد و نزد استادان عصر خود، دانش حديث و چگونگى ضبط آن را رشدز اهوا
برخى . ها و احاديث او پيداست كه وى بيشتر نزد برادرش على تعليم ديد از گزارش. فراگرفت
هايى كه درباره او آمده گوياى آن است كه وى از نمايندگان عثمان بن سعيد عمرى  از گزارش

السالم ، بوده و اين موضوع حاكى از آن  مام دوازدهم شيعيان عليه، نايب اول ا)هجري 267(
است كه وى داراى مقام علمى و منزلت اجتماعى بوده؛ چنان كه واقع شدن او در سلسله اسناد 

گويى و اعتبار او بوده باشد؛ زيرا ابن قولويه در آغاز اين  تواند دليل بر راست كامل الزيارات مى
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در منابع . كند ت كه تنها از راويان راستگو و معتبر نقل حديث مىكتاب، تصريح نموده اس
معتبر، اين موضوع روشن نيست كه وى به كدام شهرها مسافرت نموده، اما از روايات مستقيم 

توان دريافت كه وى به  او از امامان عصرش و همچنين از محل سكونت برخى شاگردان او، مى
ده و بخشى از علوم و تحصيالت خود را در اين شهرها، ء، بغداد و قم سفر كراشهرهاى سامر
بنِ  اِبراهيمِشود،  تنها اثر تأليفى او كتاب البشارات است كه به او نسبت داده مى. اخذ كرده است

.  تخمين زد هجري265-195را بين  توان دوران زندگي وي مي، مهزيار، ابواسحاق اهوازي
و ) ع(نقل كرده است كه حاكي از ديدار وي با امام مهدي م روايت مفصلي از ابراهي،ابن بابويه

البته برخي در صحت اين روايت ترديد كرده و آن را خالي از  .بزرگي شأنش نزد آن امام است
كشّي روايتي از پسر ابراهيم، محمد نقل كرده كه گوياي اين است  مجلسي،(اند  خلل ندانسته

حديثها چنين استنباط  گونه  و برسي از اين.اشته است ارتباط د) ع(وكيالن امام مهدي كه وي با
عالمة حلّي روايت كشي را ضعيف  ، امااهيم از سفيران آن حضرت بوده استكرده كه ابر

بن مهزيار بوده است  و برخي  برادرش علي دهد كه او وصي حديث ديگري نشان مي. داند مي
امام  تي ديگر حاكي است كه او از وكيالنرواي. اند داليل وثاقت وي دانسته اين امر را يكي از
 حديثي با واسطة قولويه در كامل الزيارات از آنجا كه ابن. بوده است) ع(حسن عسكري

ثقه قلمداد كرد؛ چه ابن قولويه در آغاز كتاب  تصريح كرده  توان او را ابراهيم آورده است، مي
طور  هايي كه به  افزون بر حديثابراهيم. راويان ثقه حديث نقل نكرده است كه در آن جز از

 شر، روايتهاي ديگري نيز به واسطة برادشنيده و نقل كرده است) ع(ان عصرشامام مستقيم از
بن ايوب، ابن ابي عمير،  ، فضالهسندي بن  صالح او از،ترين رواياتش از اوست كه بيشعلي 
بن  سرسوني ، عبداللـهبن علي  حسن. و ديگران نقل كرده است، تهذيب، بن بالل بن علي حسين

قندي  و راويان  جعفر حميري ، سعدبن عبداللـه، محمدبن احمدبن يحيي ، حمادبن عبداللـه
بينيم كه ابراهيم در  شيعه دهها حديث مي در كتابهاي معتبر. اند ديگر از وي حديث نقل كرده

براهيم روايت كرده ا. اند به آنها استناد كرده اسناد آنهاست و فقيهان بزرگي چون صاحب جواهر
  .و نجاشي به نام راوي ثبت كرده است

   هجري274، اهوازي   احمد  جعفر بن ابوالعباس

 جغرافيايي تاريخي  در زمينه  نويسندة كتاباولين اهوازي،   احمد مروزي  جعفر بن ابوالعباس
 در آن تاليف نمود والممالك   و المسالك با عنوان   كتابي هجري274سال  ابوالعباس. است



 115 

نشر كتاب  م وا قبل از اتم ابو العباس.شهرها و راههاي ارتباطي قلمرو اسالمي را توصيف كرد
از نوشتة  .ددر آنجا فروختن و  بغداد بردند بهاز اهواز  را   وي  كتاب.درگذشت  در اهوازخود
همان   وط به مرب احتماالً مروزي   ناتمام  كتاب  نگارش  كه  گرفت  نتيجه  چنين توان  مى  نديم ابن

 كتاب ، همان دبهاذ خر ابن كتاب   آيد كه مى  بر  چنين از نوشتة مسعودي .   است  بوده تاريخ
و    المسالك كتاب تكميلدر ابن خرداذبه را    از عباسيان شخصيتىكه ابوالعباس اهوازي است 

 از ابوالعباس اهوازي  به پيرويابن خرداذبه  .  استنموده  تشويقابو العباس اهوازي لك االمم
از   چند تنىدر دوره هاي بعدي . الممالك را تكميل و نشر نموده است وكتاب المسالك 

  . اند نوشته   و الممالك  المسالك  آثار خود را زير عنوان اسالمىشناسان  جغرافى

 ) هجري293-  382( عسكَريحسن بن عبداهللا بن سعيد و اَحمدِ اب

 هجري در عسكر مكرم اهواز بدنيا 293 عسكري سال اللـه بن سعيدحسن بن عبدابو احمد
 382هفتم ذيحجه سال اهوازي در شناس، اديب و محدث   لغتابو احمد عسكري .آمد

نواحي  است،كه اهوازابو احمد از عسكر مكرم نسبت عسكري  . وفات يافتهجري قمري
 ، لشكر مكرمهمان محل مكرم عسكر  . شوشتر تا واسط را در بر مي گرفتازامتداد يافته 

 در قرون اوليه )بند قير( عسكر مكرم .نزديكي شهر اهواز است  درسردار حجاج است كه
سپس .  كرد تحصيل نزد پدر و عموي خوددر اهوازاحمد  ابو. اسالمي شهري آباد بوده است

هره اللغه و در بغداد نزد ابن دريد جم. براي ادامه تحصيل به بغداد، بصره و واسط سفر كرد
. اشعار امرؤالقيس و نزد محمدبن قاسم تميمي، نسابه معروف، علم انساب را فرا گرفت

همچنين از محضر استادان ديگري چون ابوبكر ابن انباري، ابوبكر صولي، محمد بن جرير 
 ، ابوالقاسمابن زهير تُستَري، عبدان اهوازيطبري، ابوالحسن اخفش، ابوبكر بن سراج، نفطويه، 

روند، بهره  بغوي و ابوداوود سجستاني كه همه از دانشمندان برجسته روزگار خود به شمار مي
 تن از آنان را تنها در كتاب 95وي در طول عمر خود استادان بسياري داشته كه دست كم . برد

 براي كسب علم و نيز  هجري349ابواحمد در . فات المحدثين ياد كرده استيخود، تصح
ش ابوعلي محمد به همراه ابوبكر جِعابي راهي اصفهان شد و در آنجا نيز از ديدار برادر

استاداني چون محمدبن علي بن جارود و احمد بن موسي بن اسحاق انصاري و فضل بن 
 به  هجري354بار ديگر، از جمله در  به گفته ابونعيم وي چندين. خصيب حديث شنيد

موطن خود بازگشت و در اهواز سپس به . داصفهان سفر كرد و مدتي را نيز در ري گذران
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پژوهان از  به تدريس پرداخت و دانش از جمله عسكر مكرم و تستر اهوازشهرهاي مختلف 
اطراف و اكناف نزد وي شتافتند و مجالس درسش با اقبال شديد مردم و به خصوص 

علماي به زودي شهرتش باال گرفت و سرآمد ابواحمد عسكري . رو گرديد دانشمندان روبه
. وي مدتي را نيز در بصره به نقل اخبار و نوادر و شعر و ادب گذراند. روزگار خود شد

 عمر خود شاگردان بسياري تربيت كرد كه در ميان آنان گروهي از دانشمندان طولابواحمد در 
  ابوهاللاش ترين شاگردانِ وي خواهرزاده از معروف. خورند لغت و ادب و حديث به چشم مي

، اند بسياري نيز از او روايت كرده. توان نام برد  را ميشيخ صدوقابونعيم اصفهاني و ، عسكري
.  تن از آنان را نام برده است20آنان را شمار ناپذير دانسته و تنها حدود حموي كه ياقوت 

 كه از استادان ابوالحسين محمد بن حسن اهوازيابوسعد احمدبن محمد بن عبداللـه ماليني و 
اند و نيز ابوبكر محمد بن احمد بن عبدالرحمن وادعي، عبدالواحد بن  دي بودهخطيب بغدا

. اند احمد بن محمد باطِرقاني و ابوالحسن احمد بن محمد بن زنجويه در زمره راويان او بوده
بوده و روايات ديگري نيز از  نهج البالغهخطبه شقشقيه از راويان بن سعيد عسكري ابواحمد 

، از را نقل كرده است) ع(ندش امام حسنجمله وصيت آن حضرت به فرز، از )ع(حضرت علي
، وي به معتزله گرايش داشته اند، اما به گفته ابن جوزي واندهرو برخي او را شيعه خ همين
ابواحمد با برخي از اديبان و شاعران روزگار خود از جمله ابورِياش قبسي و ابن لَنكك . است

به نوشته .  وزير مؤيدالدوله نيز سخت شيفته او بوده استمراوده داشته و صاحب بن عباد،
 نزد وي رود، ءبار از او دعوت كرد تا همچون ديگر علما  چندين بن عبادبرخي منابع، صاحب

هر بار بيماري و سالخوردگي را بهانه كرد و از حضور در دستگاه وي عسكري اما ابو احمد 
 بازديد كند و به اهوازه را ترغيب كرد تا از نواحي امتناع ورزيد، تا سرانجام صاحب، مؤيدالدول

  بن عبادصاحب. اين بهانه توانست همراه مؤيدالدوله، ابواحمد را در عسكر مكرم مالقات كند
 رييدر اين ديدار بيش از پيش به گستردگي دانش وي پي برد و او را عطاياي فراوان داد و مقر

 نسبت به ابواحمد  بن عبادعالقه صاحب. مند بود بهرهبرايش تعيين كرد كه تا اواخر عمر از آن 
 احمد برخي وفات ابو. به حدي بود كه پس از مرگ وي در رثايش ابياتي سوزناك سرود

از جمله اينكه . اند كه با توجه به قرايني صحيح نيست  دانسته هجري387ا در عسكري ر
برخي منابع كهن  .شته است درگذ هجري385 گفته، خود در ءصاحب بن عباد كه وي را رثا

 با نام و نسبت ابوهالل عسكري بين بن سعيد عسكريبه علت مشابهت نام و نسبت ابواحمد
كه شغل بزازي ابوهالل را به اشتباه به ابواحمد (اند  اند و دچار اين اشتباه شده آن دو خلط كرده
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باهاً به نام ابوهالل احمد اشت و حتي امروزه كتاب تصحيفات المحدثين ابو) اند نسبت داده
              .                                           : شدهآثار چاپ. عسكري منتشر شده است

 ابو احمد در اين اثر به ذكر تصحيفات و تحريفاتي كه از جانب .فات المحدثينيتصح. 1 
تقسيم كرده  بخش عمده سهوي كتاب را به . برخي محدثان صورت گرفته، پرداخته است

بخش اول را به تصحيفات محدثان و راويان اختصاص داده و در آن به اشتباهاتي كه : است
در . اند، اشاره كرده است آنان در نقل و ضبط اشعار و اخبار و حتي آيات قرآن مرتكب شده

رخ داده، پرداخته و بخش سوم را كه ) ص(بخش دوم به شرح تصحيفاتي كه در احاديث پيامبر
دهد، به اشتباهاتي كه در ضبط اسامي برخي از صحابه و  ترين حجم كتاب را تشكيل ميبيش

اين كتاب گرچه موضوعش تصحيفات و . تابعين و محدثان پديد آمده، اختصاص داده است
تحريفات است، حاوي اطالعات و اخاري بكر و تازه، به خصوص درباره صحابه و تابعين و 

به گفته خود مؤلف، وي كتابي جامع . يگر دانشمندان نيز هستبرخي از محدثان و شعرا و د
و ناقالن آثار منظوم و منثور مرتكب ) ص(درباره تصحيفاتي كه راويان اخبار و احاديث پيامبر

اند، تأليف كرده كه به درخواست برخي از علماي روزگار خود، به دو كتاب مجزا تقسيم  شده
ديگري را شرح مايقع فيه التصحيف و التحريف نام نموده و يكي را تصحيفات المحدثين و 

اي از آن در ظاهريه  كتابي به نام اخبار المصحفين نيز داشته كه گزيدهنيز مؤلف . داده است
 در حاشيه  هجري)1322، 1318، 1311(سالهاي كتاب تصحيفات المحدثين . موجود است

 نيز  هجري1408 سال. ده استبه چاپ رسيدر قاهره النهايه في غريب الحديث ابن اثير 
  .احمد عبدالشافي آن را اشتباهاً به نام ابوهالل عسكري در بيروت به چاپ رسانيده است

هايي است كه در علم بالغت نوشته  ، از نخستين رسالهالتفضيل بين بالغتي العرب و العجم - 2
رو در مقدمه  اينمؤلف در اين رساله علم بالغت را منحصر به عرب ندانسته و از . شده است
اند، پرداخته و  طور خالصه به تعريفاتي كه برخي روميان، يونانيان درباره بالغت كرده رساله به

.  آورده است راهايي از سخنان و نوشته هاي بزرگان سپس ابياتي كوتاه از اشعار عرب و پاره
 به در قسطنطنيه) هجري1302 (سالاين رساله ضمن كتاب التحفه البهيه و الطرفه الشهيه در 

  .چاپ رسيده است
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، از نخستين كتابهايي است كه در باب تصحيف شرح مايقع فيه التصحيف و التحريف -  3  
حمزه كه  تر در همين موضوع نوشته شده است و چنانكه گفتيم، جزئي است از كتابي جامع

ا  كتاب التنبيه علي حدوث التصحيف ر، عسكريمعاصر ابواحمد)  هجري360(اصفهاني
چه بسياري از روايات اين دو كتاب با يكديگر اشتراك  اندكي قبل از وي تأليف كرده و اگر

زيرا در . توان گفت كه ابواحمد از كتاب حمزه اصفهاني بهره برده است دارند، به يقين نمي
ابواحمد در اين كتاب . احمد نامي از حمزه اصفهاني به ميان نيامده است جا از كتاب ابو هيچ
كنند،  هايي كه رسم خط مشابه دارند و گاه خواننده را دچار اشتباه مي ر به شرح واژهبيشت

 باب تقسيم كرده و همانگونه كه در مقدمه آن 41را به خود وي كتاب . پرداخته است
اند و خود نيز به مكتب بصره تمايل داشته، بدون  گويد، گرچه اساتيدش اغلب بصري بوده مي

در بخش نخست كتاب . ا با ذكر اشتباهات بصريان شروع كرده استهيچ تعصبي كتاب خود ر
آوري كرده و اشتباهات و تصحيفاتي را كه برخي از  رواياتي در باب مذمت تصحيف جمع

در بخش دوم به شرح . اند، يادآور شده است راويان نخستين در نقل متون عربي مرتكب شده
آورند، پرداخته و بخش سوم را به  وجود ميمشكالت و گرفتاريهايي كه اينگونه تصحيفات به 

 تا بخش 4از بخش . هايي از تصحيفات و تحريفات مضحك اختصاص داده است ذكر نمونه
، خليل ء بن عالر هايي از تصحيفات و اشتباهات راويان معروف كهن، از جمله عم  نمونه32

ياني را به اشتباهاتي كه بن احمد، عيسي بن عمر، ابوعبيده معمر بن مثنّي آورده و بخشهاي پا
در نقل اشعار شاعران كهن از جمله امرؤالقيس، نابغه ذُبياني، زهير و اعشي و نيز تصحيفاتي كه 

اين كتاب بارها به . در نام شاعران، ايام العرب، انساب و اماكن وارد شده، اختصاص داده است
 النّهايه ابن اثير و نيز در حاشيه تلخيص) هجري1324(چاپ رسيده است، ازجمله در قاهره 

به ) م1981/ق1401(به كوشش عبدالعزيز احمد و همچنين در دمشق ) م1963 (قاهرهدر 
  . به چاپ رسيده استكوشش محمد يوسف

به  ناي امروزي آن، بلكه اثري است در نقد ادبي، اما نه نقد ادبي به مع،المصون في االدب - 4
آن را در روايات و آثار كهن عرب با عباراتي از قبيل هاي نخستين  همان معناي ابتدايي كه مايه

اين كتاب تنها از لحاظ گزينش رواياتي . توان يافت مي» ...هذا افضل بيت«يا » ...هو اشعر من«
اي نسبتاً مفيد  توان آن را مجموعه رو مي در زمينه نقد شعر و نثر حائز اهميت است و از اين

 آنچه در آثار پيشينيان نامداري چون ابن قتيبه و جاحظ اي افزون بر خواند، گرچه نكات عمده
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مؤلف كه در اين اثر مانند معاصرانش از آثار راويان شعر بهره جسته، تنها به نقل . آمده، ندارد
اين كتاب از جمله مĤخذ مورد . روايات اكتفا كرده و كمتر به داوري درباره اشعار پرداخته است

 بعد بوده و به خصوص شاگرد وي ابوهالل عسكري در هاي استفاده نويسندگان در نسل
كتابهاي الصناعتين و ديوان المعاني از آن بهره بسيار برده است، چندانكه در كتاب اخير كمتر 

واقع بايد  رو اين كتاب را در از اين. روايتي است كه از قول ابواحمد عسكري نقل نشده باشد
ابوهالل خود نيز در مقدمه كتاب  از آن به عنوان . تاز آنِ ابواحمد و به روايت ابوهالل دانس

كتاب المصون في االدب به كوشش . كند كه گردآوري شده و نه تصنيف اثري ياد مي
   . به چاپ رسيده است) م1984(عبدالسالم محمد هارون در كويت 

                                                                                              :خطيآثار- ب
.                                   موجود است در كتابخانه زكي پاشا در قاهره اي از آن نسخه. الحكم و االمثال

  .   الزواجر و المواع-3راحه االرواح  -2 تصحيح الوجوه و النظائر- 1 :ـ آثار يافت نشده ج
 -7ما لحن فيه الخواص من العلماء -6علم المنطق  -5) النظميا علم (صناعه الشعر - 4

  .المختلف و المؤتلف

   )هجري325- 395(العسكري عبداللّه ابوهالل اللغوي حسن بن

 هجري در 325 سال بن يحيي ابوهالل اللغوي العسكري حسن بن عبداللّه بن سهل بن سعيد
او در عسكر مكرم هارم هجري است،  قرن چعرب مشهور  از ادباي ابو هالل. اهواز بدنيا آمد

كتاب ابو هالل . يكي از شهرهاي معروف اهواز بدنيا آمد و در همانجا رشد و نمو كرد
ياقوت . مباحث علوم بالغت زبان عربي تأليف كرده است اي در صناعتين را به صورت مقدمه

 داييرى و ابوهالل عسك.  هجرى ياد كرده است395وفات او را » ءاالدبا معجم«حموى در 
ند كه به ا  االصل و اهل عسكر مكرم، يا بند قير كنونى بودهاهوازيدانشمندش ابواحمد، 

فرمانده سپاه حجاج )  مكرم  (است كه سبب نام عسكر مكرم به .صورت دهى هنوز باقى است
 ه است ردوياقوت در معجم االدباء آ. به نام عسكر مكرم شهرت يافته استآنجا را بنا كرد و 

ابواحمد را تلميذي بود كه نام او و نام پدرش موافق اسم او و پدر او  :ابوطاهر سلفي گفتكه 
 اين استاد و شاگرد را بهم مشتبه كنند ليكن آنگاه كه حسن بن عسكري بود و غالباً و نيز

 بن يحيي عبداللّه العسكري االديب گويند مراد ابوهالل حسن بن عبداللّه بن سهل بن سعيد
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اللّه در  و از رئيس ابوالمظفر محمدبن ابي العباس ابيوردي رحمه. ست اعسكرياللغوي ال
و گفت  همدان از حال ابوهالل پرسيدم او بر وي ثنا گفت و بعلم و عفت او را وصف كرد

هاي  پرسش ، شغل بزازي مي ورزيد و فصلي در پاسخاي احتراز از طمع و دنائت و تبذلبر
او را كتابي  و گفت شعرو ادب بر دانسته هاي او غالب بود ومن راجع به ابي هالل بيان كرد 

مسمي به كتاب  نيز كتاب ديگر است در علم لغت موسوم به التلخيص و آن كتابي مفيد باشد و
كساني كه از وي روايت  و از جمله. صناعتي النظم و النثر كه آنهم براستي كتابي سودمند است 

 مكرم، عسكردربن حماد المقري و  مئ اهواز ابوالغنادرفظ و كرده اند در ري ابوسعد السمان حا
شعر او ما را ابوطالب محمدبن  و از. بن اسماعيل بن فضالن و جز آنان باشند ابوحكيم احمد

عبدالواحدبن الحنفي در  و قاضي ابواحمد الموحدبن محمدبن .المقري امالء انشاد كرده است
العسكري روايت كرد كه  مدبن اسماعيل بن فضالنتستر براي ما حكايت كرد كه ابوحكيم اح

تستر روايت  و قاضي ابواحمد نيز در :كرد  را از خود براي ما در عسكر انشاديابوهالل ابيات
را بر ما  كرد كه ابوحكيم لغوي روايت كرد كه ابوهالل عسكري از اشعار خويش قطعه ذيل

 از مظفربن طاهربن جراح سوس و ابوغالب حسين بن احمدبن حسين قاضي. انشاد كرد
تا اينجا روايت سلفي . خويش براي ما انشاد كرد روايت كند كه ابوهالل ابيات ذيل را از شعر

كسان ديگر گفته اند كه ابوهالل خواهرزاده ابي احمد بود و عالوه  از ابي هالل عسكري بودو
كتاب جمهرة :  شمرده اندبراي ابوهالل نام برده است كتب زيرين را نيز از او بر كتبي كه سلفي

 كتاب التبصرة و هو كتاب، كتاب من احتكم من الخفاء الي القضاة، كتاب معاني االدب ،االمثال

 كتاب المحاسن في تفسير القرآن خمس، كتاب الدرهم و الدينار، كتاب شرح الحماسة، مفيد

اعالم  كتاب، خاصةكتاب ما تلحن فيه ال، كتاب فضل العطاء علي العسر، كتاب العمدة، مجلدات
كتاب ، المعاني كتاب الفرق بين، كتاب ديوان شعره، كتاب االوائل، المعاني في معاني الشعر
بما نرسيده است جز  اما در امر وفات او چيزي: وسپس ياقوت گويد، نوادر الواحد و الجمع

نا من امالء و فرغ: ديدم  اينكه در آخر كتاب االوائل كه يكي از مولفات اوست عبارت ذيل را
                   .گفته استنيزشاعري   و395هذا الكتاب يوم االربعاء لعشر خلت من شعبان سنة 

در فن لغت نيز، »  التلخيص«ابوهالل و كتاب ر كتاب الصناعتين الكتابه و الشع« عالوه بر :آثار
تكم من الخلفاء الى من اح«، » معانى االدب«، » جمهرة االمثال«: از آن جمله. تاليفاتى دارد

، » العهده«، » المحاسن فى تفسيرالقرآن«، »الدرهم و الدينار«، » الحماسه شرح«، » التبصره«، » القضاة
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، »ديوان الشعر«، » االوائل«، » اعالم المعانى«، » ماتلحن فيه الخاصه«، »فضل العطاء على العسر«
  . » نوادرالواحد و الجمع«و »  الفرق بين المعانى«

                                ) هجري317  (والحسن بن موسي بن هارون بن صلت اهوازياب

 در 324، سال عقده ابن بن هارون بن صلت معروف به سعيد محمدبن بناحمد ابوالعباس
 قاضي ابن صلت از .  ابن صلت اهوازي از محدثين شيعي قرن چهارم است،اهواز بدنيا آمد

 خطيب. است طوسي شيخ مشايخ اساتيد و  از وي. دكر روايت ديگران و محاملي ابوعبداهللا

 وي هواسط به طوسي شيخ. شنيدند حديث وي از نجاشي و منده بن ابوالقاسم و بغدادي

 صالح راستگوئي كه گويد و ستوده را او بغدادي خطيب. كردمي روايت را عقده ابن آثار

                                  .است نوادركبير كتاب وي آثار از. دانندمي ثقه محدثي را وي نيز شيعي نويسانرجال. بود
 ميزان  كتاب ولد چهارم در كتب بسياري از جمله تاريخ بغداد جنام ابن صلت اهوازي

شيخ طوسي از وي با تعبيرات . شود  ديده ميجلد اول لسان الميزان  كتاب وجلد اولاالعتدال 
ابو الحسن احمد «و » ابواحسن احمد بن محمد بن هارون بن صلت اهوازي«ف از جمله مختل

ابوالحسن احمد «و » احمد بن محمد بن موسي بن الصلت «و » بن محمد بن موسي اهوازي 
مد بن محمد بن اح« كند و نجاشي معموالً از وي با تعبير ياد مي» بن محمد الصلت اهوازي

 آيه اهللا بروجردي در مقدمه كتاب خالف درباره وي چنين  مرحوم.برد نام مي» هارون
كند  احمد بن محمد بن موسي بن الصلت، شيخ بوسيله او از ابن عقده روايت مي«  :نويسد مي

 اتفاق افتاده و در نتيجه شيخ قبل از سفر 405 و وفاتش در سال 317والدتش در سال 
 احاديثي از 12وسي در امالي جزء شيخ ط. »از وي سماع حديث كرده است) 408سال (عراق

اخبرنا ابوالحسن احمد بن محمد بن هارون «: كند ابن الصلت نقل كرده و از وي چنين تعبير مي
بن صلت االهوازى سماعاً منه فى مسجده بشارع دار الرقيق ببغداد فى سلخ شهر ربيع االول من 

پس شيخ بعد از » ...قدة امالءسنة تسع و اربعمائة قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد ابن ع
توان  از جمله اساتيد شيخ طوسى مى .است سماع حديث كرده  اهوازيسفر عراق از ابن صلت

 16(هاى  مفضل شيبانى در مجلس  ابو– 2).  45 و 9 تا 1(هاى   شيخ مفيد در مجلس- 1: به
 12 و 4 (هاى  در مجلسابن صلت اهوازى - 3  هايى كوتاه و مختصر است  كه مجلس)32تا 
 -  5 ).40 و 38 و 34 و 33 و 32 و 15(هاى   ابن غضائرى در مجلس- 4 ).44 تا 41و 

 42 و 38 ابن شاذان قمى در مجالس -6 .) 38 تا 35(حسين بن ابراهيم قزوينى در مجالس 
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بقيه مجالس نيز از يك يا چند شيخ روايت شده كه روايات هر شيخ در  .اشاره نمود
 نفر 5 از  فهرست در كتابطوسي شيخ  عمده نقل. يگرى آمده استاى جداى از د مجموعه

 ابن ابى جيد و ابن صلت اهوازى و از غير اينها در ،  ابن حاشر،ابن غضائرى،شيخ مفيد: است
  .موارد كمى نقل كرده است

  )هجري 354 - 430 ( بن هيثم، اابوعلي حسن  بن حسين 

از دانشمندان  ابن هيثم. ه دنيا آمدهجري ب 354  سالبن هيثم، ابن حسين ابوعلي حسن
  تحصيل به بصره رفت و ادامه ابتدا براينمو كرد، او رشد و اهواز درسرشناس عرب است كه 

هاي ميانه به آونتان يا آوناتهان و  سدهغرب در آثار التيني  ابن هيثم، .ا اقامت گزيدهمانجدر 
 يا  هجري430و را در حدود سال غالب نويسندگان مرگ اشود،  بيشتر به آلهازن شناخته مي
 و بازتاب آن نقش شكست و قوانين نورزمينه شناخت  دراو  .اند پس از آن در قاهره دانسته

اين دانشمند ه  از كارهاي برجستبين ذرهخانه و اختراع شرح اصول تاريك. است ي ايفا كردهمهم
 سرعت صوت جهان است كه دانشمند او نخستين  برخي پژوهشگرانبه اعتقاد.  استاهوازي

 بود، زرعگيري در زمان خود، كه واحد  او با معيارهاي متعارف اندازه. است دهرا محاسبه كر
وي نخستين كسي است كه به .  را اندازه گرفتكره زمين را محاسبه كرد و دور سرعت نور

، االبصار و جبر، مثلثات، هندسه و حساب، علوم رياضي، او در  پرداختنوربررسي خواص 
به اسوان بر رود نيل  او بعنوان مهندس براي بناي سد.غيره، استادي ماهر و صاحب ابتكار بود

مصر به تشويق و وعدة الحاكم  سفر ابن هيثم به . پيوستطميانفا ار الخالفهمصر رفت و به د
هيثم اصالً به اميد اجراي طرح خود  فاطمي فرمانرواي مصر روي داد و البته بعيد نيست كه ابن

خليفة فاطمي . تمهيد را انديشيده باشد براي تنظيم آب نيل و برخورداري از كرم الحاكم آن
خليفه خود به استقبال او بيرون شد و فرستاد واي ابن هيثم  برپول پس از اطالع از اين طرح،

ابن هيثم اندكي بعد در رأس گروهي از مهندسان به بررسي نيل و . را گرامي داشت دانشمند
اي كه مصريان  آن در بخش مرتفع جنوب مصر پرداخت، اما با مشاهدة آثار و ابنيه مجراي
افت كه اگر اجراي طرحي كه او در انديشه طرحهاي دقيق هندسي ساخته بودند، دري براساس
 تر به آن دست ممكن بود، اين مصريان فرهيختة دانا به هندسه و رياضيات، البته پيش داشت،

را تأييد  گيري گذرد، نيز اين نتيجه بررسي چگونگي مرتفعات اسوان كه نيل از آن مي .دزدن مي
تندي از خود نشان  ظاهراً خليفه واكنش. رو نزد خليفه به ناكامي خود اعتراف كرد از اين. كرد
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كه ابن هيثم را به جاي  نمايد كه از اين ناكامي چندان خشمناك شده بود نداد، اما چنين مي
يونس منجم به كار بگمارد، به  آنكه در جايي چون دارالحكمة قاهره، در كنار كساني مانند ابن

، ولي براي رهايي از آن را پذيرفتغل اين شجان خود ابن هيثم از بيم . شغلي ديواني گماشت
رو خليفه اموال او را مصادره كرد و كسي  از اين. باز تظاهر به جنون كند چاره در اين ديد كه

، )هجري411(چون الحاكم درگذشت . اش محبوس كرد قيمومتش گماشت و در خانه را به
وي . ا باز پس گرفتنيز از تظاهر به جنون دست برداشت و آزاد شد و اموالش ر ابن هيثم
االزهر قاهره مقام گزيد و بقية عمر را به تدريس و تأليف سپري كرد و از طريق  نزديك

 ابن هيثم از بيم خليفه شبانه به به روايتي   و.آورد كتاب روزي خود را به دست مي استنساخ
 هاي اين امير به ديار درآمد به رغم بخشش شام گريخت و به خدمت يكي از امراي آن

ابن هيثم از راه استنساخ كتابهاي پرداخت  مختصري قناعت كرد و يكسره به كارهاي علمي
 در علم البصاركتابهاي او در هندسه، حساب، به ويژه كتاب . گذرانيد رياضي روزگار مي

 . برگردانده شدالتين، به اروپا هاي ميانه سدهاين كتاب در . ، شهرت جهاني دارندپرتوشناسي
به نسبت زاويه تابش و زاويه انكسار . اي در نور نوشت و ذره بين را كشف كرد ابن هيثم رساله

 ٔرساله. هاي مختلف چشم بحث كرد  را شرح داد و در مورد قسمتتاريكخانه اصول پي برد و
بالغ بر  .كارهاي وي توسط كمال الدين پيگيري شد. ذ زيادي در اروپا گذاشتنور ابن هيثم نفو

 بيشتر به سبب نجومشهرت ابن هيثم در . بيست اثر بازمانده ابن هيثم ويژه مسائل نجومي است
ظاهراً اين رساله از آثار جواني او است، زيرا . ام مقاله في هيئته العالماي است به ن تاليف رساله

است و ماه را جسمي صيقلي توصيف  سخن گفته» شود پرتوي كه از چشم خارج مي«در آن از 
اين دو نظر را وي در المناظر و مقاله في ضوء القمر رد » تاباند باز مي« را شيدخوركرده كه نور 

است اين رساله تنها نوشته نجومي ابن هيثم است كه در قرون وسطي به غرب راه  كرده
 ١٢٨۴: وفات (كاستيل، شاه آلفونسوي دهم آن را به سفارش آبراهام هبرايوس. است يافته

تحت عنوان كتاب جهان و ( ترجمه كرد و اين ترجمه را مترجم ناشناسي اسپانياييبه ) يالديم
اي رفتار   مانند آينهماه كه اگر كند در اين رساله ابن هيثم ثابت مي. به التيني در آورد) آسمان

تر از سطحي  تابد كوچك آيد كه سطحي از ماه كه نور خورشيد را به زمين باز مي كند الزم مي
در دريت مانند گيرد كه ماه نور عرضي خود را  كنيم، پس نتيجه مي باشد كه ما مشاهده مي

دارد، اين نظر با استفاده از  اجسام منير، يعني از همه سطح خود و در همه جهات، گسيل مي
اي از   را متشكل از مجموعهآسماناز اين رو وي  .شود  نجومي ثابت ميالثقبتين ذاتيك 
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است كه بر هم مماسند و درون يكديگر  هم مركز فرض كرده) با افالك(هاي كروي  هپوست
هاي  چرخند، در داخل ضخامت هر پوسته، كه نماينده فلك يكي از سيارات است، پوسته مي

هم مركز و خارج از مركز و كرات كامل ديگري وجود دارد كه بترتيب با افالك خارج از مركز 
چرخند،  ها سرجاي خود و به گرد مركز خود مي ها و كره همه پوسته.  متناظرندافالك تدويرو 

و از تركيب آنها حركت ظاهري سياره كه طبق فرض روي استواي فلك تدوير قرار دارد پديد 
آيند، در واقع گزارشي كامل و  ابن هيثم با توصيف دقيق همه حركاتي كه در كار مي. يدآ مي

كند، و همين نكته راز محبوبيت  روشن و غيرفني از نظريه بطلميوس درباره سيارات ارائه مي
ايراد ابن هيثم به حركت پنجم ماه كه در فصل پنجم از مقاله پنجم . كند رساله او را آشكار مي

ثابت «اين اشكال كامالً از نوع برهان خلف است، زيرا . است يان شده، بسيار آموزندهمجسطي ب
 فرض كرده بود كه هنگام بطلميوس. كه چنين حركتي از لحاظ فيزيكي محال است» كند مي

گذرد  حركت فلك تدوير ماه بر فلك حامل خارج مركز آن قطري كه از اوج تدوير مي
چرخد كه هميشه در امتداد  طوري مي) هنگامي كه، مركز فلك تدوير بر اوج فلك حامل است(

؛ به )گويند مي» نقطه المحاذات«اين نقطه را (اي در روي خط اوج و حضيض است  نقطه
ر وسط خطي است كه اين نقطه را به مركز فلك حامل وصل طوري كه مركز دايره البروج د

كند كه وقتي فلك تدوير يك دور كامل روي فلك حامل خود  اين فرض ايجاب مي. كند مي
گويد كه چينين  اما ابن هيثم مي. چرخد، قطر آن بتناوب، در دو جهت مخالف بچرخد مي

چرخد، يا دو كره كه  ت مختلف ميكند، كه بتناوب در دو جه حركتي را تنها يك كره ايجاد مي
چون فرض جسمي با اين . چرخد ماند و ديگري در جهت خاص خود مي يكي بيحركت مي

اوصاف ممكن نيست، بنابراين ممكن نيست كه قطر فلك تدوير در امتداد آن نقطه مفروض 
ابن .  اختراع شود اساس كار دوربين عكاسي وجود داشتعكاسيسالها قبل از اينكه .باشد

را )camera obscura(اي را به نام جعبه تاريك  م ميالدي وسيلههيازد/ هيثم در قرن پنجم هجري 
 اين وسيله، طي جنگهاي صليبي به اروپا راه .برده بود خورشيدگرفتگي به كارهمطالع براي

اي  اتاقك تاريك، عبارت بود از جعبه يا اتاقكي كه فقط بر روي يكي از سطوح آن روزنه.افتي
شد كه تصويري نسبتاً واضح اما به صورت  عبور نور از اين روزنه باعث مي. ريز، وجود داشت

اين وسيله به شدت مورد توجه نقاشان قرار گرفت و  .وارونه در سطح مقابل آن تشكيل شود
ها و  ان بخصوص نقاشان ايتاليايي قرن شانزدهم از آن براي طراحي دقيق منظرهتمامي نقاش

كردند، به اين ترتيب كه كاغذي را بر روي سطح مقابل  مالحضه دورنمايي صحيح استفاده مي
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اين تصاوير بسيار واقعي و از . كردند دادند و تصوير شكل گرفته را ترسيم مي روزنه قرار مي
) projection(هيثم يك تصوير را هم فرافكن  ابن .صحيحي برخوردار بود) پرسپكتيو (ژرفانمايي
تين سنگ است بدين گونه نخس تابانده وي دستگاهي ساخته بود كه تصوير را بازمي.  كرده است

هيثم اولين دانشمند جهان  ابن:  حقيقت داشتن اين سخن بعيد نيست. بناي سينما گزاشته شد
گيري در زمان  او با معيارهاي متعارف اندازه.  است كه سرعت صوت را محاسبه كرده است

وي . زمين را اندازه گرفتٔ، كه واحد زرع بود، سرعت نور را محاسبه كرد و دور كره خودش
حل مسأله زير يكي از كارهاي معروف . كسي است كه به بررسي خواص نور پرداختنخستين
هرگا ه . شود  داده ميB ,A، دو نقطه ثابت R و به شعاع Oاي به مركز  در صفحه دايره«:او است

 A  بيابيد كه شعاع نورانئي كه ازMاي چون  اي فرض كنيم بر آن، نقطه دايره را به مثابه ايينه
ابن هيثم اين مسأله را با استفاده ». بگذردB، بر Mپس از منعكس شدن در نقطه شود  خارج مي

 .است از يك معادله چهارم و از تقاطع يك هذلولي متساوي القطرين و يك داريره حل كرده
مقالة ، رسالة في مساحة المسجم المكافي، الكسوف مقالة في صورة، كتاب المناظر:ابن هيثمآثار 

القول  ،خواص المثلث من جهة العمود ،الة مستقصاة في االشكال الهالليةمق ،في تربيع الدائرة
  .قول في مساحة الكرة، معروف بالغريب في حساب المعامالتال

  ) هجري343  (اهوازي    عباس  بن على  بوالحسنا

نمو   بدنيا آمد و همانجا رشد واهوازدر   هجري343 سال  اهوازي، علي بن عباسابوالحسن
شاگرد   اهوازيابوالحسن .به بغداد رفت ن عباس براي ادامه تحصيل اهواز را ترك واب. كرد

 كتاب موسوم به كامل .مطالعه كتب متقدمين پرداخته و پس از ابوماهر او خود ببود ابوماهر 
 دراو . ملكي را نگاشت و موجب شهرت او گرديدالو يا بطور اختصار  الصناعه يا كُنّاش ملكي

ديدم  خرين را از زمان بقراط تا اين وقت آنچهٔ كتب طبي متقدمين و متا: گويدكتاب ميه مقدم
. است  ليف نشدهٔتمام فنون و اقسام طب تا اين عصر تاكه كتابي كامل و جامع ، ناقص بود

 ءاطبا  جامع تمام فنون طب است و اين كتاب قبل از قانون ابن سينا كتاب درسي،ملكيالكتاب 
ه كتاب مردم كُنّاش ملكي را ترك گفته بتوسط ابن سينا  قانون تاليف از  پس:بود و قفطي گويد

ابن . بهتر استاز حيث عملي ابن سينا قانون كتاب كردند، هرچند كتاب ملكي از  قانون روي
 و شرح حال وي تفصيلي عباس اهوازياز تاريخ وفات ابن عباس هم دوره رازي است ولي 

كتاب الملكي اين .  زنده بوده است هجري383 تا سالميدانيم كه در دست نيست همين قدر
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الكتاب الملكي  هجري توسط قسطنطين افريقي در مدرسه سالرنو تحت عنوان 529در سال
Liber Regiuبراي دومين بار در سال كتاب ابن عباس اهوازي. و آنرا به خود نسبت داد  ترجمه 

 ميالدي در شهر 1492خه در سال اين نس. ترجمه شدفان األنطاكي تي إس توسطميالدي1200
در شهر ليون به ميالدي  1523نسخه براي بار دوم در سال همين . بندقيه ايتاليا به چاپ رسيد

يني تال ميالدي به زبان 529  ملكي در سال: عرب گويدءلكلرك در تاريخ اطبا .چاپ رسيد
 و   و مهارت دانشهت ج   را به اهوازيابن عباس . ترجمه شده و چند بار به طبع رسيده است

   مرهون  اهوازي  شهرت .اند  ستوده  طبى  منابع ترين برجسته  از  يكى  عنوان  را به ، كتابشابتكار
  ، كتاب  الملكى ، الطب  الملكى  را كنّاش  آن  كه الصناعة الطبية است   ارزشمند او، كامل كتاب

   الصناعه املك. اند  نيز ناميده  الطب  فى ضديلع ا  و الكناش  الطب  فى  العضدي القانون ، الملكى
  مورد  روزگار تأليف همان  از  كه است  عالى  و ترتيبى  نظم  و داراي  پزشكى  است دايره المعارفي

 با اين.  شد  نهاده  كناري تقريباً به  سينا  ابوعلى  قانون  از تأليف  شد ، اما پس  واقع  و مراجعه اقبال
 .  است  بوعلى  برتر از قانون ملى ع  پزشكى ديدگاه  از  كتاب  اين  كه اكيد مي كندت  ، قفطى همه
 و  ، دقت آورده)  جراحى  و بالينى (  عملى  پزشكى  اثر در ابواب  همين  در جلد دوم  اهوازي آنچه

   وي  اين بر عالوه. سازد را آشكار مى  بيماريها و جراحيها  انواع  در مداواي اش  و تجربه مهارت
مثالً  .   است  آمده  نايل  مهم  كشفهاي ، و به ابراز كرده   و ابتكاري  جالب  ديدگاههاي  كتاب در اين
،   در شريانها گفته  آن  و جريان خون  و انبساط رگها و اختالط هوا و  دربارة انقباض آنچه

 .  از شبكة مويرگهاست  و علمى وشن ر بيان  ، و اولين  خون  مويرگى  گردش  وصف نخستين
 گفته ، سخن  زايمان  هنگام  به  رحم  و حركات  آن  و تكامل جنين دربارةاولين كسي بود كه 

   روان اهميت   كامالً به  همچنين وي.   است  داده  تشخيص  خوبى  را به رحم  ، و سرطان است
 ابن  تحقيقات .  است پرداخته درمانيروان   موضوع    سينا به  از ابوعلى ، و پيش  بوده  آگاه درمانى
   سخت  آن  و روحى  فيزيكى ها و تظاهرات نشانه   و بيان  بروز صرع  در علل  اهوازيعباس
   را معرفى  الصناعه  كامل  و ابواب  فصول  خود در جايى  كه ، اولمان با اينهمه.   است  توجه جالب
، و   دانسته  از يونانيان اقتباس  را  و همه ست ا  عصر اسالمى  پزشكان  ، منكر نوآوري كرده

   .                   .      است  كرده معرفى   جالينوس  طب  خالص  و شارح  را نماينده اهوازي

.                                                                                   شرح كتاب الملكي
   در طب جزء اول:   است  شده  تدوين  مقاله10جزء در   بر دو جزء و هر  مشتمل  الصناعه كامل
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   نام  به  و تصدير كتاب  بر ديباچه  افزون در جزء اول.  است   عملى  در طب  و جزء دوم نظري
   اعضاي  تشريح  همچون  مسائلى  ، به  طب  و كليات  بزرگ آثار پزشكان   و بررسى عضدالدوله

 و   آب چون   عواملى  و دورة بيماريها و نقش  و عالئم ، علل  طبيعى ، قواي  بدن  و مركب ساده
،   عمومى بهداشت   به جزء دوم.   است  پرداخته  انسان  در سالمت  و ورزش هوا، غذا، خواب

 ، و نيز  و گوارشى  تنفسى دستگاههاي   ويژه  به  آنها از سر تا قدم  بيماريها و شيوة درمان انواع
 ادوية   انواع رود، و سرانجام  شمار مى  به الصناعه   كامل  بخشهاي ترين  از جالب  يكى  كه جراحى
   اروپاييان در عصر جديد توجه.   است  شده  داده آنها اختصاص   و تركيب  و شيوة ساخت مركبه

   يا ترجمة بخشهايى  ابواب  بررسى  شد و به  جلب  طبى  اثر بزرگ اين   به يالديم 19قرناز نيمة 
  آراء او  بررسى  به  پزشكى  و تاريخ  علم  تاريخ  مربوط به زدند و در تحقيقات   دست از آن

   از آن پس  در الهور و هجري1283 الصناعة الطبية در   كامل  عربى بار متن نخستين .دپرداختن
  را فؤاد سزگين  استانبول   دانشگاه نيز نسخة خطى.  رسيد  چاپ  به  در بوالق هجري1294در 
   مشتمل  در طب ديگري   كتاب،  كمبل.  كرد  تصويري  چاپ  در فرانكفورتهجري1405در 
ابن از را ،   داده  نشان گوتينگن  را در  نسخة آن  كه ، بيماريها و جراحى  بهداشت  بخش3بر 

بار از ورزش هاي  ابن عباس اهوازي در اين كتاب براي اولين . است دانستهعباس اهوازي 
اسب سواري، كشتي و ديگر ورزش  و همچنين از ورزش ، كوهنوردي، دو ميداني)فوتبال(اكره

  .بدن سازي كه در آن زمان رايج بوده،صحبت كرده است مربوط به فردي هاي گروهي و

   قرن چهارم،)رابعه بلخي(رابعه دختر كعب قُزداري

 . هجري به زبان فارسي شعر گفته است313 عرب و شاعره اي كه سال زنرابعه دختر كعب 
مي گويند اشعار رابعه اولين اشعاري بسياري .  بودرودكي و سامانيانسلطه دوره با  رابعه هم

 اعرابرابعه از . است كه به زبان فارسي گفته شده است و او را آفريننده شعر فارسي مي دانند
رابعه شيفته  . بودبست و قندهار وسيستان و بلخپدرش فرمانرواي .  بودخراسان به مهاجر

برادرش حارث كه از اين عشق آگاه . سرايد شود و برايش شعر مي شخصي به نام بكتاش مي
دهد كه خواهرش را به حمام برند و رگهايش را بگشايند تا  شود و دستور مي شود آشفته مي مي

 اشعار زيبايي رابعه.است نهاده گلستان ارمحكايت او را فقير نظم كرده نام آن مثنوي را . بميرد
  است نقل كرده اب لباب االلبهتذكر صاحب د عوفيمحم.به زبان فارسي دارد
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   ) هجري360(اَهوازياحمد بن حسين بن كرنيب اَبوالْحسنِ 

ابوالحسن در . احمد بن حسين بن كرنيب، در قرن چهارم هجري در اهواز بدنيا آمدبوالْحسنِ ا
هاي  نسخه در برخيذكرش   نامداري است كهدان و منجم رياضياو . اهواز رشد و نمو كرد

و   اهوازي ضبط شده است و در نتيجه،يونگ با عنوانالقليدس، لعاشرة  ا  المقالة خطيِ شرح
هالل اهوازي   بن  عبداهللا وي را با الظْنون، دخويه و آلوارت با استناد به فهرست فلوگل بر كشف

زنده . ق165هالل در  بن عبداهللا زيرا رسد، اما اين استنباط درست به نظر نمي اند، يكي دانسته
  .صورت گرفته باشدسيار بعيد هنوز بدر آن زمان  حي بر اصول اقليدسبوده و تأليف شر

ابوالحسن اهوازي نام برده كه نشان دهندة اهميت كارهاي  بيروني در آثار خويش چند بار از
اهوازي نسبت به خوارزمي روا  يك جا نيزبه انتقاد از وي پرداخته و از ستمي كه.علمي اوست

برد  ابوالحسين احمدبن حسين اهوازي كاتب نام مي يگري ازدر جاي د. گويد داشته،سخن مي
 دهد كه اين دو تن يكي بوده زوتر احتمال مي .دهد مي الروم را به وي نسبت و كتاب معارف

 .اهوازي وي همچنين بر آن است كه ابوالحسن اهوازي،فرزند ابواحمد حسين بن كرنيب.باشند
 ق 360كه در حدود  لة خود از ابوجعفر خازنرسا شايان توجه است كه ابوالحسن اهوازي در

توان نتيجه گرفت كه روزگار كهنسالي اهوازي با دوران  مي از اين رو.درگذشته،ياد كرده است
 تنها اثر موجود اهوازي كتابي است با عنوان شرح المقالة. است كودكي بيروني مقارن بوده

نيز در  دو نسخه دو  برلين هاي انهالعاشرة من كتاب اقليدس كه چند نسخه از آن در كتابخ 
  .تهران موجود است و دانشكدة ادبيات دانشگاه هاي دانشگاه تهران كتابخانه

  ) هجري362- 446  ( اهوازي  ابراهيم  بن  على  بن حسن ابوعلى

رشد  اهواز  ابوعلي در.  در اهواز بدنيا آمدهجري 362  سال  ابراهيم  بن  على  بن حسن ابوعلى
 و   عصر قرائت  آغاز كرد و در ديگر جاها نزد مشايخ ت خود را در اهوازتحصيال  وي.دونمو كر
   و در آنجا سكنى  رفت  دمشق  بهو سپس اهواز را ترك كردهاهوازي ابوعلي .   آموخت حديث

   حسين  بن  را نزد على  ابوعمرو و عاصم  قرائت اند كه گفته. درگذشت گزيد و همانجا نيز
 را نزد ابوبكر   نافع  فيروز، و قرائت  محمد بن  كثير را نزد محمد بن ابن   قرائت، و غضايري
  تستري   عبداهللا  محمد بن  را نزد احمد بن  قالون ، و روايت  خرقى  قاسم  بن عبيداهللا  محمد بن

 و  تانى ك در بغداد ابوحفص:  برد  نام  توان مى  را  اينان  در قرائت  وي از ديگر مشايخ. خواند
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   بن  عبداهللا  ابوالقاسم ، و در بصره  محمد جبنى  احمد بن بن  محمد ، در دمشق  شنبوذي ابوالفرج
   احمد بن  محمد بن  ابوعبداهللا و  باهلى  على  احمد بن ، ابوبكر محمد بن عنبري   هارون  بن نافع

   زكريا ابن  بن ، معافى مد مرجى اح  نصر بن  چون مشايخى  از  همچنين اهوازي   هالل  بن عبداهللا
.  است   نيز سفر كرده  مصر و موصل  به وي.  شنيد  حديث  رازي و تمام   كالبى طرارا، عبدالوهاب

   كه ، در حالى  پرداخت  اقراء و تحديث  به دمشق  در  هجري400 سال از  پس اهوازيابوعلي 
 ،  هذلى  بايد ابوالقاسم  در قرائت  وي  و راويان از شاگردان.  بودند  زنده  وي  مشايخ هنوز برخى

،  مصينى  ، ابوالحسن  سمرقندي  االشعث  ابى ، احمد بن  هرّاس  غالم  قاسم  بن  حسن ابوعلى
   بطليوسى  مفرج بن ، ابوبكر محمد  احمد ابهري  بن  على ، ابوالحسن  زينبى  على ابونصر احمد بن

  بن  ، ابوسعد اسماعيل  بغدادي  خطيب  نيز چون كسانى.  برد  را نام  قرطبى  عبدالوهاب و ابوالقاسم
ابومعشر . اند شنيده   حديث  از وي  و ابوطاهر حنّايى  احمد كتّانى ، عبدالعزيز بن  سمان على

   سالميه  بر مذهب  عساكر ، اهوازي ابن  گفتة به. كند  مى  روايت  از وي  اجازه  طريق به  نيز طبري
 خداوند   كه  بوده  نيز مدعى خود وي. كرد  مى  روايت  در تشبيه اي پايه بى  رو احاديث و از اينبود 
  عنوان با  داشته كتابى، اهوازي ابوعلي  كه افزايد مى  عساكر ابن.   است  بوده  ديده خواب را در
   در تبيينهمو.   است بوده  را گرد آورده» منكر «  احاديثى  در آن  كه  االيمان  عقود اهل فى البيان
   روايات  كتاب  در اين اينكه.   است  صفات احاديث  دربارة  كتاب  اين  كه گفته   المفتري كذب
   برخى از سوي  نيز، از نظر رجالى.  است  نيز تأييد شده ذهبى ، توسط  بوده  شده  نقل دروغ

   شيوخش  از برخى  وي روايت  در انجا كه، تا بد  است  بر او رفته  انتقاداتى  و مقريان محدثان
   كردند كه  را متهم افراط كرد، وي   قرائات  در روايت  چون اند كه ، و گفته ترديد كرده
   شناخته طريق  جز بدين  كه  است  كرده روايت   مشايخ  از برخى اند كه  گفته حتى.  دروغگوست

 او تأكيد  و سعة روايى   در قرائت  اهوازي ابوعلي تبحر  به  قرائت ، عالمان با اينهمه.نيستند 
  سوار، الكفاية ابوالعز قالنسى   المستنير ابن  چون  در كتابهايى  در قرائت  وي  و روايات.اند كرده

، از   است  كرده  تأليف  آثاري  در قرائت  اهوازي ابوعلي.  است  و ضبط شده  نقل ِ هذلى و الكامل
  در ؛ الموجز، كه  موجود است  در كتابخانة چستربيتى  از آن اي نسخه  كهالوجيز، :   جمله آن

 در المرشد   ابوشامة مقدسى كه ،  ؛ االيضاح  يافت توان  را مى  از آن اي ، نسخه كتابخانة ازهريه
 و  ميين و الشا  الحجازيين  بين  التفرد و االتفاق  نيز با عنوان كتابى ؛  است  برده  بهره الوجيز  از آن

  توان مى   را در كتابخانة ظاهريه  از آن  ناقص اي  نسخه  كه  است  منسوب  وي  به العراق  اهل
   در كتابخانة ازهريه  سبع  در قرائات الموضح   با عنوان اي  وجود نسخه  نيز به بروكلمان.  يافت
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   الشاذة داشته  القراءات  فى  االقناع  با عنوان  كتابى  در قرائت ابوعلى  همچنين .  دارد اشارت
   قرائات  ابوعلى  كه  صورت ، بدين  است بوده  اختيار10 و   قرائت11   شامل  كتاب اين.  است

  ، حسن  زهري  شهاب ، ابن  قيس ، حميد بن  محيصن بن ، محمد  نصاح ، شيبة بن ابوجعفر مدنى
، و   مناذر مدنى  و محمد بن حرية سكونى، ابوب  مصرف طلحة بن ،  ليلى  ابى ، ابن ، اعمش بصري

  ، ابوعبيد قاسم  يزيدي  مبارك  بن ، يحيى  متوكل  بن ، ايوب  حضرمى يعقوب   اختيارات همچنين
  ابوحاتم ،  اصبهانى  عيسى ، محمد بن  سعدان  بزاز، ابوجعفر محمد بن  هشام  بن ، خلف سالم  بن

.   است  بوده كرده   جمع  كتاب  را در اين  جرير طبري  و ابن  جبير انطاكى ، احمد بن سجستانى
   از وي اي قصيده   كه  است گفتنى.  است بوده   كرده  تأليف  على  زيد بن  نيز در قرائت  كتابى وي

   يافت ، در كتابخانة ظاهريه است   بيت112 حدود   التوحيد و العقيدة كه  قصيدة فى نيز با عنوان
نسخة .  كار آيد  به  افكار و عقايد سالمية وي را در بررسى  تواند محقق  مى ده قصي اين. شود مى

  بر اخبار و  مشتمل  كه  سفيان  ابى  معاوية بن  فى  عقد االيمان  شرح عنوان  با  نيز از كتابى ناقصى

   نگهداري ، در كتابخانة ظاهريه  است  مؤلف  از ديدگاه  معاويه  و نيز مناقب احاديث

   را از تأليفات ، و آن  كرده  اشاره  آن  چاپ  ، به بروكلمان   الفرائد و القالئد كه كتاب.شود مى
شدة   و چاپ  كوتاه كتاب .  است  اهوازي  ابوالحسن  نام  به ، از شخصى  دانسته  اهوازي ابوعلى
  و ، بنيادگذار اشاعره  اشعري  نقد و رد ابوالحسن  ناظر به) بشر  ابى  ابن مثالب(، با عنوان اهوازي

 و  ترجمه  با همراه»  ِ دمشق  شرقى مجلة مطالعات« آالر در   ميشل  كوشش  به  كه افكار اوست
  گيرند  خرده اهوازيابوعلي  بر  شد تا اشعريان   موجب  كتاب اين.   است  رسيده  چاپ  به مقدمه

   وي هاي ، و گفته داشته  نظر اهوازيعلي ابو   رد كتاب   به  المفتري  كذب  عساكر در تبيين و ابن
 آنها را از   است  مدعى  كه  آورده اشعري   در طعن   حكاياتى  اهوازي ابوعلي.  است را نقد كرده

   از نقل  كتاب  در اين وي.   است  كرده اند، روايت ديده  را  خود اشعري  كه  بصره  اهالى برخى
   كه  است  مدعى  اهوازي ابوعلي.  است  فروگذار نكرده ري اشع ابوالحسن  بر  طعنى گونه هيچ

  .  است نداشته   و پايگاهى  منزلت  هيچ  قرآنى  و علوم ، فقه  حديث  در علم  اشعري ابوالحسن

  ) هجري360(رامزي الخالء بن عبدالرحمن بن حسن ابومحمد

 هجري 360 سال ، ءخال ابن به رامزي معروف الخالء بن عبدالرحمن بن حسن ابومحمد 
 پدرش ازابو محمد . بود ظاحجدنبال رو سبك وشيوه  سبك ابن خالء.  به دنيا آمدهرمزدر رام

 و اهوازي عبدان و فرياني جعفر و عنبري حسن و مازني محمد و خضرمي محمد و
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 بن موسي بن محمد و شيرازي حسن و صيداوي ابوالحسين. دشني حديث بغوي ابوالقاسم

 علم پيشگامان ازابن خالء را . اندكرده روايت حديث وي از نهاوندي مداح قاضي و مردويه

 الفاصل المحدث" خود معروف كتاب در زمينه اين در كه ،دداننمي الحديث اصول

 مشايخ از كه محمدي حسن ابومحمد شريف .دكر مطرح بسياري ابواب ،الواع و الروايبين

 در  درازساليانيابو محمد . آيدمي حساب به وي شاگردان از است نجاشي و طوسي

دو مانيباق زرامهرم در  هجري٣۶٠سال تا او بود قضاوت منصبرداعهده اهواز شهرهاي
        .                                                                       درگذشت همانجا

 علم في التنزيل امام ،)ع(الحسين و الحسن الريحانتين كتاب :ابو محمد ابن خالء : آثارش 

 في الفلك، التغازي و المراثي يا الرثاء، السفرٔرساله، الناطق ادب، الشوادر النوادر، القرآن

 و المناهل،  )ع(النبي امثال كتاب، العشاق اخبار في المتيمربيع، االشعار و االخبارمختار
 .االوطان الي الحنين و االعطان

   )پنجمرن ق  ( اهوازيميمون بن البخت

بدنيا در اهواز بن البخت . دانشمند و پزشك قرن پنجم هجري است اهوازيميمون بن البخت 
  افغانستان و در هراتنمو كرد و سپس بدالئل نامعلومي اهواز را ترك  رشد وآمد و همانجا

 منطق كه بود يفيلسوفو  طبيباو  . بودسينا  معاصر ابوعلي بن ميمون بن البخت.يافتاقامت 
چنانكه . داشت ارتباطاهل جاه و مال كمتر   طبيعيات و الهيات شفا را از حفظ داشت و باو

  . برد و با تدابيري بعيادت مرْضاي خويش مي ظهيرالملك بيهقي حاكم هرات او را به اجبار

  )  هجري439( سهل بن ، ابراهيم ابو سعد تستري

 بازرگان، جواهر شناس و ابو سعد. مددر اهواز بدنيا آ و سعدِ ابراهيم به سهل تُستَرياب

از خاندان او . ابو سعد تستري از اهواز به مصر مهاجرت ميكند. اهوازي استسياستمدار و 
كه  داشته اندفراوان هايي  خاندان ابوسعد در اهواز دارايي .قرائيم با قرائيون بودنديهود فرقه 

ارسالي  نامه هاي. نان در مصر بوديت آها بعد دل مشغول نگهداري و مراقبت از آنها تا سال
نشان   مصربهاز اهواز  و برادرانش از طرف خودش  هجري 411  سال درخواهر ابوسعد، حنّه

 درست معلوم نيست كه خاندان .بر نگراني آنان در حفظ امالك ودارايي شان در اهواز دارد
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ادرش ايونصر هارون در ابوسعد و بره رفته اند، اما از نام و آواز ابوسعد چه زماني به مصر
 قرن چهارممي آيد كه آنان مي بايد پيش از پايان  فاطمي در مصر بر سالهاي حكومت الحاكم

آمده از  پژوهشهاي دقيق گويتين مبتني بر اسناد به دست. در مصر نفوذ و اعتبار يافته باشند
عاليت گسترده اي در آنان ف كه بيشتر آنها هنوز به چاپ نرسيده، نشان مي دهد كه جنيزة قاهره 

نام نيك آنان به سبب حسن سلوكي . اند تجارت و صرافي از اهواز تا قيروان در تونس داشته
امانتداري در مورد سپرده هاي محرمانه اي كه نزد آنان  كه در تجارت داشتند و افزون بر آن،

اعري با ، چنانكه شوسعت حال و ثروت آنان افزوده شد بود، در آفاق پراكنده گشت و بر
حكومت در  كسب عزّت و ثروت و سروري به لحاظ يهودي بودنش وابوسعد  اشاره به

 شناس وابوسعد كه مردي جواهر. توصيه مي كرد كه يهودي شوند فاطمي به كنايه مردم را

 به  تقرب يافت،بار را پيمود و نزد خليفه الظاهرفروش بود، به تدريج راه نزديكي به درجواهر
همين كار  او نزد خليفه مستنصر نيز به. »داشتند خريدن بر اومه اعتماد جوهره«گونه اي كه 

ياد مي كند كه ترصيع   جواهر نشان گرانبها درخزانة خليفه هزار5اشتغال داشت و ابن زبير  از 
ابونصر و ابومنصور به پيروي از  آنها را ابوسعد بر عهده داشته است، در حالي كه برادران وي

افزون . بها مشغول بودند هاي گران ر به تجارت پارچه و پوشاك به ويژه جامهپدر خود بيشت
از جمله  بر اين در زمينة صرافي نيز دست داشتند و دامنة فعاليت آنان در شهرهاي مختلف
وجوه سفته  بغداد و دمشق و بيت المقدس گسترده بود و نمايندگاني در اين شهرها داشتند كه

 ظاهراً اين نوع فعاليتها بيشتر زير نظر ابوسعد اداره . پرداخت مي كردندها و حواله هاي آنان را
 و . آورد زمينة فعاليت سياسي ابوسعد را اهداي كنيزي سياه به خليفه الظاهر فراهم .مي شد
  سال بعد7، طبعاً موقعيت ابوسعد در دربار استوارتر شد، چه مستنصر از اين زن زاده شدچون 

منزلت ابوسعد  ، باز هم بر مقام ونصر در كودكي به خالفت رسيده مست ك هجري427 در
دروني خود را  افزوده شد، اما به سبب حضور جرجرائي وزير، قدرت اظهار خواسته هاي

تسلط كامل مادر خليفه بر   و هجري436اوج نفوذ سياسي ابوسعد با مرگ وزير در . نداشت
 و پس . ابن انباري وزير جديد عزل گرديديبن عل چنانكه به تحريك او، حسن. امور آغاز شد

 مورد قبول مستنصر واقع نشده به وزارت ابوسعد تمايل داشت، اما  مادر مستنصرچوناز آن 
 ،مسلمان  يهودي نو،ابونصربه يك روستايي بنام  وزارت بنا به ترغيب مادر خلفه، مقام، بود

 گشوده شد كه براي وزير جز در كارها چنان چون فالحي وزارت يافت، دست ابوسعد. رسيد
 ابوسعد.  گماشته بودوزيرمستنصر خود، ابوسعد را به نظارت بر   در واقع.نامي باقي نماند
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نظارت داشت، چنانكه هيچ  در جميع امور دولت،گذشته از آنكه متولي ديوان مادر خليفه بود 
ز بي اعتباري فالحي كه ا .امري خارج از حدودي كه او تعيين مي كرد، صورت نمي گرفت

سپاهيان ترك نزديكي جست و آنان را مورد  خويش در كنار ابوسعد تستري ناخشنود بود، به
بهانه تحريك سپاه زماني فراهم شد كه . از آنان بهره برداري كند عنايت قرار داد تا به موقع

 به دم،خا  عزيزالدوله ريحانهنگام درگيري دو گروه مغربيان و تركان سپاهي، در باب زويله،
ابوسعد متهم شد كه ريحان را مسموم كرده و بي گمان تحريك وزير . درگذشت سبب بيماري

 جمادي 3اتفاق كردند و در  بنابراين سپاهيان بر قتل ابوسعد. اين امر كامالً مؤثر بوده است در
  تن از تركانسهقصر مي رفت،   با آنكه در ميان گروهي بسيار از خانه اش به سوي439االول 

. ه كردند و پيكرش را نيز آتش زدندمثل پس از آن او را. بر او حمله بردند و به قتلش رساندند
از خشم خليفه بيمناك شدند و خود را فرمانبردار او  لشكريان پس از اين قدرت نمايي

در آن غوغا ابونصر برادر ابوسعد، از بيم . داد و همه بازگشتند خليفه هم سپاه را امان. خواندند
نيز  در واقع، ابونصر از آن پس. كالن به خزانه دهد، ولي خليفه نپذيرفت جان، خواست تا مالي

خاندان خليفه هم با اتخاذ سياست مصالحه،  و براي ادامة فعاليت تجاري خود مشكلي نداشت
خزانه را به عهدة ابونصر نهاد و پسر ابوسعد  چنانكه امور.  را همچنان گرامي مي داشتابوسعد

يافتن او اشاره  به اسالم آوردن اين پسر و وزارت  .دارد نيز در يكي از ديوانها حكم نظارترا 
جرجرائ و به اتهام فعاليت بر  سرانجام ابونصر به تحريك وزير حسين بن محمد. ه اندكرد

  .شكنجه درگذشت ضد دولت، توقيف و اموالش مصادره شد و خود نيز بر اثر
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