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 ة یالنبو رةیالس ا یرسول اهلل  رةیس ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س
 ی منزو نقیعلی دکتر

، 1372بهار    کم،ی   ةچهارم، شمار  ةدور  ،یاسالم   یجمهور  یمل  ةکتابخان  یةکتاب، نشر  ةفصلنام 

 139 – 131 ةبرگ

  چکیده

 نویسی هسیر 
  یهشام این اثر را بازسازابن .  شودی نسبت داده م  یاسحاق فارسابن ترین سیرۀ رسول الله )ص( به  و معروف   ترین کهن 

هجر چهارم  سدۀ  در  سپس  مغرب   ی، کرد،  ویراستار  یوزیر  را  بخش   ی آن  معرف  یبندو  از  پس  نویسنده،  اسحاق،  ابن   ی کرد. 

  یمعرف  ود،شمی   یایران نگهدار  یاسالم  یجمهور  یا که در کتابخانه ملر   یمغرب  رای از کتاب وزی نسخه   ی،هشام و وزیر مغربابن 

 .  ندکمی

ها که تا  ترین آن ترین و شاید کهن چندین کس اطالق شده است. معروف   ۀنگاشت بر  آغازین اسالم    یهاعنوان در سده   این 

ق( در سدۀ نخست آن را نگاشته، سپس  150  -  85)   ی اسحاق فارسابن است که    ی کتاب  ،جا مانده و چاپ شده استه  امروز ب

ما در این است که سومین بار در آغاز سدۀ چهارم    یگفتگو  ی نسخه جا  ی. ویژگاستکرده    یق( آن را بازساز218د:  هشام ) ابن 

 شده است.   یبندو بخش  ی یا دست کم ویراستار ی؛ق( نوساز 418 -   370)  یبه دست وزیر مغرب ی هجر

 اند: ای چند در شناخت آن سه تن نامور که در این کتاب دست داشتهکلمه  اینک

نویس است. در ی عربی نگار ایرانترین تاریخ الولء، کهن   یبوعبدالله پسر یسار مطلب   ی فارس  ی : محمد بن اسحاق مول اول 

بود که به دستور پادشاه ایران در    یشدگانی او یسار پسر خیار پسر گوتان، از مسیح  ی ق زاده شد. نیا85مدینه پیرامون سال  

ق پس از  12پس خالد بن ولید به سال    ، اندبوده   ی زندان  ، »نقیره«، نزدیک شهر »عین تمر«، به جرم مرتدشدن از آیین زردشت
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و عبدالرحمان    ید و فرزندانش اسحاق، موس او بردۀ قیس بن مخرمه مطلب ش  . آنان را اسیر کرده به مدینه فرستاد  یپیروز ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

 ولء« خوانده شدند.  ی»مطلب 

 سیرۀ رسول الله )ص( 

 ق(150اسحاق )د: یکم: ابن 
و به شیوۀ ایرانیان در کسب    اشت داطالعات گرایش می  یردآوربر خالف نظر سلفیان، به گ    ی، بن اسحاق از جوان  محمد 

 اریخ شناخته شد.  . پس در دانش تیددمیان زن و مرد نمی  یعلم فرق

ق در زمرۀ اطرافیان عباس بن محمد حاکم جزیره )کردستان( بود، سپس در هاشمیه به دربار منصور خلیفه 143سال  در

 : روزگار در سه بخشآن در تاریخ جهان از آدم تا   ی ق( راه یافت و به دستور او کتاب158 -  95)  یعباس

 ؛ آغاز کار  -

 ؛ بعثت  -

 ها؛  نگ ج    -

پس به دستور   ، دستور منصور خالصه و کوتاه کرد و بدو پیشکش نمود بهسپس آن را   ، نگاشت  یپسرش مهد  ی برااو آن را  

سپس به عراق بازگشت و در بغداد بزیست تا در    ، فرستاده شد  د، شمی   ی که در آن روزگار نوساز  ی ولیعهد منصور، به ر  ی، مهد

 بوحنیفه( به خاک سپرده شد.   ی )گورستان کنون ق درگذشت و در گورستان خیزران 151یا    150سال 

ابرقوه به فارس  ی الدین اسحاق همدانبه دست رفیع   ی اسحاق در سدۀ هفتم هجر ابن   سیرۀ گردانیده شد که   ی دادرس 

 ما نیست.   یگفتگو  ی لیکن جا ؛ چاپ شده است
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 ق(218هشام )د: دوم ابن  ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س
از عرب چون حمیر و معافر و ذهل و سدوس   ی هایاو را به قبیله  ق( عبدالملک پسر هشام پسر ایوب.218  -  ... هشام )  ابن 

است. همین اندازه    ی اسحاق فارسابنتر از  گوناگون جز به ولء نتواند بود و تبار او ناشناخته   یها اند، این نسبت نسبت داده 

 و بزرگ شده و از آن جا به مصر رفته است.  هکه در بصره زاد انیم دمی

 سته نیست.  تاریخ تولد او دان

 ق مردد گفته شده است.  218و   213مرگ او در  

 کرد.   یبر آن بیفزود و آن را بازساز  ی را کوتاه کرد و چیزهای اسحاق ابن سیرۀ  هشام  ابن 

 اسحاق نداشت و عرب ابن آشکار مانند    ی هشام، که نسبت ایرانابن 
 
بودن متهم نشد؛ شاید    یشیع  ی ورد  گراتر از او بود، به ق

هشام نسبت داده  ابن اسحاق شهرت داشته باشد، به  ابن اش،  الله بیش از آن که به نخستین نگارنده رسول   ۀبه همین سبب سیر 

 شده است. 

 ق( 418 - 370) یوزیر مغربسوم 
 . د رسانی نسب به ساسانیان م ی، بن حسین بن عل ی بوالقاسم حسین بن علا ق( 418 -  370)  ی وزیر مغرب

به دربار    یدربار خلیفه از بغداد به سوریه رفتند. پدرش عل ین در تشیع و کشاکش با فقهیان س   یخاندان او به سبب تندرو 

شد و گویا به همان   هالدوله گماردسعدالدوله پسر سیف یراه یافت و به وزیر  یق( نیمه شیع356  -  303)  ی الدوله همدانسیف

 به مصر نزد فاطمیان رفت.  حلب   زبرنجید و ا  یاز و  یسبب تندرو

 ق متولد شد.  370در مصر به سال  ی وزیر مغرب

ق پدر  400قعده سال لله تیره شد؛ تا آن جا که در ذیامصر در دوران حاکم بامر  یبا فرانروایان اسماعیل  یوزیر مغرب روابط

رملۀ فلسطین به نام    ی از مصر بگریخت و به فرمانروا  ی او و دو برادر وزیر به دستور حاکم کشته شدند و وزیر مغرب  ی وزیر و عمو

لیکن مصریان او را از    ؛مصر برانگیخت  پناه برد و سپس به حجاز رفت و در هر دو جا فرمانروایان را ضد    ی حسان بن جراح طای

  ی د و به وزیر فخرالملک بوغالب پسر خلف پناه برد. چون خبر او به خلیفه قادر عباسحجاز و فلسطین نیز راندند تا به عراق آم
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چون وزیر به واسط منتقل    و  شد؛ لیکن وزیر فخرالملک پوزش خواست   ستار ق( رسید، از فخرالملک تبعید او را خوا422  -381)  ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

و مغربرا    ی شد، مغرب برد، پس چون فخرالملک کشته شد  بدان جا  واسطه  اهپن ی ب  یبا خود  از  برای  ها  ماند،  و  قادر فرستاد 

اتفاق افتاد که دبیر    نینبه موصل رفت و چ  یپس اجازت یافت تا به بغداد آید و پس از اندک  ،جست  یبودن تبری غال  ی هانسبت 

ک  مل  یده شد و به کوشش پرداخت تا وزیر ر گما  ی به دبیر  ی و  یبر جا  یعقیل درگذشت و مغرب ی معتمدالدوله قرواش امیر بن 

 ق( را به دست آرد.  416 -  411الدوله بویه ) مشرف 

آمد تا از موصل به پایتخت    دستور  یبوالقاسم مغرب   یدر بغداد بازداشت شد و برا  یدر این هنگام وزیر مؤیدالملک بوعل

اعۀ دبیر را نداشتاو    ی و خلعت گمارده شد، ول  لقبی ب  ی شده به وزیر الدوله  شد که مشرف  ی پس پیشامد  ، حق  دورکردن در 

آن جا را   ی داد تا مغرب یرو ی رنجش یبه أوانا نزد ابوسنان غریب بن محمد بماند و پس از چند  یناگزیر از ترک بغداد شد و مغرب 

پس   ،تر شد و دستور تبعیدش را دادخلیفه قادربالله نسبت به او سخت   یسپس بدبین  ، کرده به نزد قراوش در موصل بماند رها

 به نزد بونصر احمد بن مروان به میافارقین شد و مهمان او بماند تا درگذشت.   ی وزیر مغرب

 ق درگذشت.  418رمضان  13وزیر وی بود تا در  و گویند:

گرا را بر سنگ  تشیع   یو به خاک سپردند و شعر  ه)ع(، برد  یاش را به نجف، زیارتگاه حضرت علاو وصیت کرد تا جنازه 

 گورش تراشیدند. 

  شهید  یشیع  ، سکیتابن المنطق    اصالحچنان که او کتاب    اد؛دانجام می   ی نیز در بارۀ کتاب دیگران کار  ی گاه  ی مغرب  وزیر

هشام انجام داده  ابن اسحاق ـ  ابن سیرۀ   ی که رو  ی از این دست است کار  . ( 637، ش2ق، کوتاه کرد ) ذریعه، ج 243به سال   را

 است.  

 کند تا آن را از بر کند.   یها را بررس از آن بخش  ی ازه تقسیم نمود تا روزانه یکهم اند  خشب  ی را به س سیرهاو کتاب 

 (  2033، ش 2) ذریعه، ج .ایناس خوانده شده است  ی کتاب دیگر وزیر مغرب

نسبت داده که در ذریعه نیز منعکس    یرا نیز به و  ملح الخدور   يادب الخواص و المأثور فخلکان یک دیوان شعر و نثر و  

 است.  
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بر آن را بر    و رد    یو منتخب شعر متنب   ی را که چاپ شده و منتخب شعر بوتمام و منتخب شعر بحتر   ة السیاسکتاب    ی زرکل ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

 ها افزوده است.  آن 

 سیره شناسی نسخه
  یحسین بن عل   ی مغرب  ی رای نوشته شده است که بنابر تقسیم وزینسخه  یما از رو  نسخۀ  :گفتگو   یسیرۀ جا   نسخه 

 بخش تقسیم شده بود.   ی هـ ق( به س418  -  370) 

بخشگر[  ]رونویس نویسندۀ   نخستین  پایان  در  ما  است  ینسخۀ  فیل«  »اصحاب  داستان  میان  در  چنین   ، که 

   .مقعدین یستطعمان الناس«  ،اعمیین هسائسه بمکو  عن عایشه، قالت: لقد رأیت قائد الفیل ...  »  :نویسدیم

   يثالثین جزء و ه  ةرسول الله )ص( من قسم  ةل من سیر و  ال   ثم الجزء ...  
 
ادام    ی القاسم بن المغربي اب  يه الوزیر المغربم  س  ق

 [  ...   الشعر  يوصفه الفیل ف يبعده ... ف   يالذ يالله تأییده و یتلوه انشاء الله ف 

صفه الفیل من الشعر:  و  ي بسمله، ما قیل ف...    : »نویسدیبعد چنین م  حهآغاز صف  و در  هددپس از این، به صفحه پایان می

 ...«  ة من مک ةاسحاق: فلما رد  الله الحبشابن قال  

است از چاپ مصر تحقیق سه    یبه دست وزیر مغرب   هشامابن سیرۀ    یبنددهندۀ بخش عبارت میان ]دو کروشه[ که نشان 

 سطر دوم حذف شده است.   59، ص1ج  ی، شلب  ی، استاد: سقا، ابیار

ق نوشته 418سال    در که این قسمت از نسخه در حیات وزیر و پیش از مرگ او    هد دعبارت » ادام الله تأییده« نشان می

 شده است. 

 «...  البیت  ةبوالی   ةبدار قوم من خزاع است...  »ب پس از چند سطر زیر عنوان    73نویسندۀ این نسخه در برگ  

ثالثین    ة من قسم  ی المغرب  ابن القاسم  ي الرسول الله )ص( من اجزاء الوزیر اب   ة من سیر   ي الجزء الثان   م  ت»    :نویسدیچنین م

(  123، ص1این عبارت در چاپ یادشده مصر )ج   ، بنت خلیل«  يبحب   کالببن    ی الثالث منها تزویج قص  يجزء بعون ... و یتلوه ف

 حذف شده است.  
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زیرین    یهادر برگ   یاد کرده باشد و در نسخۀ ما  گانهی س  یهاب نویسندۀ نسخۀ ما گویا این عبارت را پایان هر یک از با  ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

 :  ودشدیده می 

 ، چاپ مصر.  178، ص 1جزء برابر با ج  یء سوم از س زالف، پایان ج 76برگ 

 ، چاپ مصر.  228، ص 1جزء برابر با ج  ی ایان جزء چهارم از سالف، پ 92برگ 

 جزء.   یالف، پایان جزء پنجم از س 112برگ 

مانده است و در  یکهن این نسخه باق یهایدر بخش  یوزیر مغرب یبندجزء بخش   یدر نسخۀ ما پایان نامه، پنج جزء از س

 است.    تاریخی را معین کرده است ب ی مغربوزیر  ی بندکه بخش  یهاینونویس آن حذف شده است. بخش   یهابخش 

ثمان و تسعین    1078صفر    28الف تاریخ »وقت العصر یوم الخمیس    272نونویس گوناگون است، در برگ    یهاخط بخش 

 و الف« را دارد.  

و    ةبن صالح الرصاص عامله الله بالطافه الخفی   یالدین عل: »لرسم الشیخ المقام جمال ودش الف دیده می  272در برگ  

   ةل و لحول و لقوهوال مهجته بحق محمد و ال عمال و حرس من جمیع ال وفقنا و ایاه لصالح ال 
 

  بالله العظیم. ال

   .« یوفقه الله تعال یبن محمد المرتض  ی و الرضوان عل ة ل من ربه المغفر ئو عفوه السا تهرحم  یلإکتبه الفقیر 

 : ودشدر نسخۀ ما چنین دیده می  ی وزیر مغرب یبند جزء بخش   ی ء از سپنج جز

تا    1ص    ، 1الف را در بردارد. در نسخۀ چاپ مصر تصحیح سه استاد، در ج  51تا  10  های هجزء یکم، که در نسخۀ ما برگ 

 .  یابدی که در داستان اصحاب فیل پایان م ود شدیده می 2سطر  

  73البیت« برگ    ة بولی  ةتا عنوان »استبداد قوم من خزاع  51تان اصحاب فیل در برگ  جزء دوم، که در نسخۀ ما از بقیۀ داس

 . ودشدیده می  123ـ   59صص   1یاد شدۀ بال در ج یب را دربردارد. در نسخۀ چاپ 

به من الشعر« در    یرث   عبدالمطلب و ما  ةبنت خلیل« تا عنوان »وفا  يحب ببن کالب    ی جزء سوم، که از عنوان »تزویج قص

 .  ودشالف، دیده می   76و   75و  74  ی هادارد، تنها در برگ  یاست در نسخۀ ما، که افتادگ 178ـ  23، صص1چاپ یاد شده ج 

 .  ستلیکن آغازش افتاده ا ؛نسخه پایان دارد
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در نسخۀ ما در    گیرد،ی پایان م  « خبار الیهود »أ آغاز شده و به پایان عنوان    « وفات عبدالمطلب »جزء چهارم، که از عنوان   ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

 .  ودشدیده می  3، س 228ـ ص  178، ص  1یاد شده بال در ج   یالف است، و در نسخۀ چاپ 92ب ـ    76ای برگه

ده است و پایانش  ب آغاز ش  92آغاز شده است. در نسخۀ ما از برگ    ی«حدیث اسالم سلمان فارس»جزء پنجم، که از عنوان  

 افتاده است.  

برگ دارد. جلد مقوا رویه پارچۀ گل    279ع است.    2013  یاسالم  ی جمهور  ی شناسه این نسخه در کتابخانه ملۀ  شمار 

 (. 119)از آغاز تا برگ  210×130سطر    20و  18  305×210دار  بوته 

  272نسخه گوناگون و در برگ    یست. باق نوشته شده ا  ی چهارم و پنجم هجر  یهالیکن در سده   ؛است  تاریخ ی این نسخه ب

 . ودشمی  هدید  یبن محمد المرتض  ی آمده است، و در همین جا نام کاتب عل  1078صفر   28تاریخ تحریر، 

هر بیض  و چند کلمه دیگر ناخوانا است.  ود شدیده می « یمتمایل به دایره، کلمات »الله« و »المهد یدر م 

ای دیگر در  ( و نسخه 124، ص  5نوشتۀ سدۀ هفتم )فهرست، ج  1579  ۀ شمار   ۀر بای در سپهسال هشام نسخه ابن از سیرۀ  

 .  ود ش( دیده می 846، ص 9)فهرست، ج   1105رجب  تۀنوش   2148 ۀ دانشگاه با شمار 

 در ها  و فهرست  یدر گوتینگن آلمان با مقدمه و تعلیقات آلمان Ferdinand Wusetenfeldستنفلد و این کتاب را فردیناند و

  ؛ اشارت کرده  یوزیر مغرب   یبخش   یچاپ و پخش کرد. او در مقدمۀ خود به وجود نسخه س  1860تا    1858سه مجلد از سال  

 .  دارداز سده پنجم ن  ی از نسخه کهن  ی لیکن اطالع

تا معلوم شود که نسخهمیک  هددستنفلد نشان می وکه و  ی هایاست از بخش   شایسته   یویراستار  یهاروفیلم تهیه گردد 

 .گوناگون کتاب چه اختالف دارد یهابا نسخ دیگر و چاپ  یاسماعیل   یشده این وزیر شیع
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 نامه کتاب ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

 نمایۀ کتاب و مقاله
 . 2033، ش2ج یعه، ذر یعه،ق( نک: ذر 418)د:  ینفرزند حس  یفرزند عل ین ابوالقاسم حس  ی،مغرب  یر وز ،یناسا

 . م 1979مقالح، صنعا،  یزهشام، عبدالملک، به کوشش عبدالعزابن  ،یجانالت 

 . 637، ش2ذریعه، ج نک:،  ی مغرب یر وز  ،سکیتابن المنطق    اصالحخالصۀ  
اسالمیه، تهران،  المجاهدات، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –عشر، المآب  ، الجزء التاسعالذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1969ق /  1389خ / 1348

ق 1355خ / 1315ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،  –، الجزء الثاني، الساری و الغلول الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936 /

 م؛  1985ق/1405 یروت،ب  یگران،ارنؤوط و د یباحمد، به کوشش شع  فرزند  محمد ی، ، ذهب اعالم النبالء  یرس

  تصحیحق(،  150  –  85)   یسارمحمد فرزند اسحاق فرزند    ی،اسحاق مطلب ، ابن يالمغاز   و  یرالسکتاب  ،  إسحاقابن   یرةس

 ق. 1398دارالفکر، چاپ اول،  یروت، زکار، ب یلسه

   م.1936  / ق 1355قاهره،  یگران،سقا و د ی به کوشش مصطفهشام، ابن   ،یةالنبو  یرةلسا

رسول  س خطی،نسخ  ق( 218)د:    هشام ابن )ص(،    اللهیرة  ب  ۀ  نک: ه 7  ۀ سد  ، 1579  ۀ، شمار   ه سپهسالر    فهرست   ، 

 . 124، 5، جسپهسالر

  فهرست  ، نک:1105رجب  ، رونویسی  2148  ۀ دانشگاه با شمار ۀ،  و نسخق(  218هشام )د:  )ص(، ابن   رسول الله   یرةس

 . 846،  9، ج  دانشگاه

 ۀ دور   ، یاسالم  ی جمهور  یمل  ۀکتابخان  یۀ نشر،  کتاب  ۀفصلنامی،  منزو  نقیعلی   دکتر،  یةالنبو  یرة الس  یارسول الله    یرةس

 . 139 –  131 ۀ، برگ1372بهار   یکم،  ۀچهارم، شمار 
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  ی اسالم   یجمهور  یکتابخانه مل  ربیع   2013شناسه    ۀشمار ق(، نسخۀ خطی  150  –  85اسحاق ) ، ابن سیرة رسول الله ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

تاریخ،  ی ب  (. 119)از آغاز تا برگ  210× 130سطر  20و   18 305×210دار گل بوته  ۀپارچ  یه برگ دارد. جلد مقوا رو 279است. 

بن    یعل  گررونویس ،  1078صفر    28  یر، تحر   یختار   272نسخه گوناگون و در برگ    ی . باقباشدچهارم و پنجم    ۀسد  گویا رونویسی

 . یمحمد المرتض

مهدوی، تهران، خوارزمی،  اصغر    یق اسحاق بن محمد، تحق  ینالد  یع دمه، همدانی قاضی ابرقوه، رف، مقاللهرسول    یرت س

 خ. 1377چاپ سوم، 

   . چاپ شد(، ه 7 ۀ سد) دادرس ابرقوه  ی اسحاق همدان الدین یعرف، برگردان اسحاقابن   ۀیر س

همراه  هشامابن   یرۀس تصحیح  تعل،  و  مقدمه  فهرست   یآلمان  یقاتبا   Heinrichووستنفلد    یناندفرد  ینریش ها ها  و 

Ferdinand Wüstenfeld  (1808   - 18۹۹ ) ،م. 1860 –  1858، گوتینگن، آلمان 

 . ق1329ابوذر فرزند محمد، قاهره،  ی، خشن   ، یةالنبو یرة شرح الس

  یرة س،  139  –   131  ۀ، برگ1372بهار    یکم،   ۀ چهارم، شمار   ۀدور   ، یاسالم  ی جمهور  ی مل  ۀکتابخان  یۀ نشر،  کتاب   ۀفصلنام

   .یمنزو نقیعلی دکتر   ،یةالنبو  یرةالس یا رسول الله 

مدرس کتابخانه  جلد  سپهساالر  یعال  ۀفهرست  تهران، دانش   ی محمدتق  ی، منزو  نقیعلی  ،م پنج،  چ    2536  پژوه، 

 برگه.   771م، 1977/   خ 1356شاهنشاهی / 

مدرس کتابخانه  جلد  سپهساالر  یعال   ۀفهرست  تهران،دانش   یمحمدتق  ی،منزو  نقیعلی  ،چهارم،  چ  /  1346  پژوه،  خ 

 برگه.  560م،  1968

کتابخانه   عالیفهرست  ترکی،  ،  سپهساالر  مدرسۀ  و  عربی  فارسی،  کتب خطی  سوم،  محمدتقی    ی، منزو  نقیعلی جلد 

 برگه.   546م، 1962خ / 1340پژوه، چ تهران،دانش 

 خ. 1348پژوه، انتشارات دانشگاه تهران،  دانش   ی، استاد محمد تقدانشگاه تهران  یکتابخانٔه مرکز  هاییکروفیلم فهرست م

محمد مشکاة، نگارش    ید س  یآقا  یی اهدا   ۀ ، کتابخانجلد نهم دانشگاه تهران،    ی مرکز  ۀ کتابخان  ی خط  ی هافهرست نسخه

 خ. 1340دانشگاه، تهران،   ۀ پژوه، تهران، چاپخاندانش  ی محمدتق
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  – 861خ، برگۀ 1340 پژوه، تهران،محمدتقی دانش جلد نهم، ،  دانشگاه تهران ی مرکز ۀکتابخان ی خط  یهاه فهرست نسخ ة یالنبو رة ی الس  ایرسول الله   رةی س

1504 . 

م(، مقالت فلسفیة لمشاهیر المسلمین و النصاری، لویس  1037ق /  428سینا حسین فرزند علی )د:  ، ابن یاسةالسکتاب  

 م. 1958شیخو، دارالعرب البستانی، قاهره،  

، شمارۀ 17،  19، ج یعهذر   نک:  ق( 418  )د:   ی فرزند حسین عل  فرزند ن  ی القاسم حسابو،  یر مغربی وز  ، ملح الخدورالمأثور في  

73 . 

  ،سقا  یمصطفی و  اصغر مهدو  به کوشش محمد بن عبداللـه،    ین الدشرف   یص ، تلخاللـهرسول   یرت س  ۀ مقدمه بر خالص

 خ. 1368تهران،  

چاپ اول،   یة، دار الکتب العلم  یروت،أبوالفرج عبدالرحمان فرزند علی، ب  ی، جوز، ابن األمم و الملوک  یختار   يالمنتظم ف

 ق. 1412

ماع و  یاناألع  یات  وف ت بالن قِل والس  ب 
 
ُه العِ   و أنباِء أبناِء الزمان مّما ث ت  ابوالعباس احمد فرزند    ین، الد خلکان، شمسابن   ،یانأثب 

 . لبنان  یروت،ق(، پژوهش احسان عباس، دارالفکر، ب681 –  608خلکان )   فرزند ابوبکر فرزند یم ابراه
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