
  

  

  

روابط ايران و مصر از اسالم تا دوره 
 )1(فاطمیان
 روون گست

 )2(نصرهللا صالحى: ترجمه
ــد ــى مىآي ــه برگــردان آن در پ ــراى ,  نوشــتارى ك ــابع اصــیل ب ــه من پژوھشــى اســت مســتند ب

ين , بازشناخت روابط ايران و مصر در سه قرن اول ھجرى مولف در اين مقالـه بـه مطـالبى از ا
صر : دست پرداخته است عاص در فتــح م  20و  19(نقش فعال ايرانیان يمن در سپاه عمروبن 

نان در آن سـرزمین) ھجرى مى شـمارى از آ قت و دائ نقـش قــاطع و تعییـن , و آغاز حضور مو
موى ــ تـا مصـر رواج , كننده خراسانیان در سرنگونى امويان و تعقیب مروان ــ آخـرين خلیفـه ا

نى در قلمــرو شـرق خالفـت اسـالمى , كلمات و واژه ھاى فارسـى و اصـطالحات ديوانـى ايرا
سكان و اسـتقرار آن ھـا در آن كشـور گسـتردگى , مھاجرت گروه ھايى از ايرانیان به مصـر و ا

يالتى از مصـر و تإسـیس , فعالیت تجارى ايرانیان تا شمال آفريقا سلطه و سیطره ايرانیان بر ا
ساالرى و شـیوه ھـاى حكمرانـى , سلسله اى نیمه مسـتقل در مصـر اسـتقرار نظـام ديـوان 

 .ايرانى در قلمرو شرق خالفت اسالمى و موارد ديگر

 .روابط, خراسانى ھا, فسطاط, مصر, ايران: واژه ھاى كلیدى

 ))يادداشت مترجم((

ھد باسـتان ھماننـد روابـط , بـه ويـژه در دوران ھخامنشـیان, روابط خارجى ايران بـا مصـر در ع
نیز بـه مــدد  ايرانیان با بسیارى از ملل در آن دوران به بركت وجود منابع و مآخذ به جا مانده و 

تاكنون انجـام گرفتــه اسـت حد , تحقیقاتى تاريخى كه عمدتا توسط ايران شناسان غربى  تـا 
لذا نه تنھا از لحاظ سیاسى از حد و حدود اقتدار و . زيادى از وضوح و روشنايى برخوردار است

یار ) امپراتوريھـاى(= نیز قلمرو نفوذ دولت ھاى  ھد آگـاھى ھـاى زيـادى در اخت ايـران در آن ع
اگـر ھــم , داريم بلكه بر اين نكته نیز آگاھیم كه اغلب ملل ھمجوار فالت ايران در عھد باستان

بوده انـد بـاز ھــم خواسـته يـا  خارج از سـیطره دولـت ھـاى ايـران  از جنبه سیاسى يا ارضى 
سالم و . ناخواسته تحت تإثیر دستاوردھاى فرھنگى و تمدنى ايران قرار داشته اند ھور ا بـا ظ

نى از چنـان ذات و . فتح ايران طومار تاريخ ايران عھد باستان در ھم پیچیده شد اما تمـدن ايرا
كردن گـرد و غبــار ناشـى از  ند صـباحى پـس از فــروكش  جوھره نیرومندى برخوردار بود كه چ
يج  فتوحات اعراب و استقرار خالفت عربى ـ اموى و عباسى ـ بار ديگر شعله ور شد و بـه تدر

ستان از تمدنــى . خالفت عربى را در تمامیت خود مقھور ساخت بر خالف مصر ـ كه در عھد با
شته , ولى در دوران اسالمى, درخشان برخوردار بود در خالفت عربى مسـتحیل شـد و بـا گذ

نـه , ايران علیرغم مغلوبیت مقطعى نظامى, خود وداع گفت و ماھیتى عربى ـ اسالمى يافت
ستحیل نشـد بلكـه ديـرى , تنھا تمامیت فرھنگى و تمدنى خـود را نباخـت و در قـوم غالـب م

چنان كـه . نگذشت كه در شكل گیرى تمدن جديد اسالمى سھم اصلى را از آن خود ساخت
در : ((مولف با استناد به ديدگاه ادوارد براون مى نويسـد, در نخستین سطرھاى ھمین مقاله
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اسالمى ]تمدن[ حقیقت شايد بتوان گفت كه در میان تمام اجزإ و عناصر تشكیل دھنده نظام
یدايش آن توان عنصـرى يافـت كـه در پ یان سـھم اساسـى , به ندرت و به سـختى مـى  ايران

شته از عھـد ...)). نداشته باشند صر بايـد گفـت كـه گذ يران و م بط ا در خصوص چگونگــى روا
در پرتو اسناد و منابع موجود و , به ويژه در دوره فاطمى و ايلخانى, در دوران اسالمى, باستان

ما از آگاھیھاى درخورتوجھى برخورداريم امـا روابـط دو , نیز به واسطه تحقیقات عديده تاريخى
كشور در سه سده نخستین يعنى از ورود اسالم به ايران تا ظھور فاطمیان در مصر ـ در اواخر 
قرن سوم ـ چندان مورد كند و كاو قرار نگرفته است از اين رو ھر نوشته ى تحقیقى ـ و لو كم 

ين دوران بـپردازد فع و , حجم ـ كـه بـه ا شه اى از ابھامـات را ر از آن جھـت كـه مـى توانـد گو
 .از ھر حیث ذيقیمت و قابل توجه خواھد بود, پاسخگوى بخشى از سواالت ما باشد

مه ادوارد بـراون ) م 1922در سـال (اين مقاله با اين كه حدود ھشتاد سال پیش  شن نا در ج
از آنجا كه ھم مستند به منابع اصیل و دست اول مى باشد و ھم از ايـن , انتشار يافته است

یت و ,  حیث كه عالوه بر اشاره به روابط ايران و مصر مال بـه موقع به اج اشاراتى نیز ھر چند 
تاريخى ايـران در قـرون  جايگاه ايران در سده ھاى نخستین اسالمى دارد كه براى درك نقش 

 . حائز اھمیت است, اولیه اسالمى از جھات بسیار
مولفین ارجـاع داده و , قابل ذكر است كه مولف جز در يكى دو مورد در تمام موارد تنھا به نـام 

ست, سال نشر, از ذكر نام كتب كرده تـا حتـى . محل انتشار خوددارى كرده ا مترجم تـالش 
 .آورده شود] ] المقدور مشخصات كامل منابع در داخل

 
قش و سـھم مھـم ايرانیـان در پیشـرفت و )) تاريخ ادبیات ايران((پرفسور ادوارد براون در  بـه ن

در حقیقـت مـى تـوان گفـت كـه در میـان تمـام اجـزإ و . تكامل ادبیات اسالمى پرداخته اسـت
كه ] تمدن[ عناصر تشكیل دھنده نظام صرى يافـت  اسالمى بندرت و به سختى مى توان عن

ست كـه . ايرانیان سھم اساسى نداشته باشند, در پیدايش آن بر اين اساس بسیار زيبنـده ا
ھاده انـد غرب خالفـت ن بر سـرزمین ھـاى  یان  كه ايران مورد ,  نحوه و میزان تإثیر و نفـوذى را 

, ھمانند سـاير نقـاط, ر مصربه نظر مى رسد كه تإثیرات ايرانیان د. مالحظه و بررسى قرار داد
 . تا حد زيادى محسوس بوده است

ين دو , مقاله حاضر از لحاظ زمانى به دوره اى از تاريخ دو كشور ايران و مصر مــى پـردازد كـه ا
فت اسـالمى بودنـد تقريبـا , يعـنى, كشور از لحاظ سیاسى به صورت يكپارچه و جزئى از خال

طه نظـر بیــن . كه با آغاز فتوحات اسالمى شروع مى شود, زمانى بیش از سه قرن از اين نق
شود) عراق(النھرين سفلى  براى ايـن . منطقه اى ايرانى تلقى مـى  كه  صبانى  صـاحب من

بسیارى از اخبــار . در زمره مورخان مشھور عرب بودند, از وجود آنھا استفاده مى شد, منطقه
ثار خـود فـراھم آورده انـد عمـدتا نـاقص نده و غــیر مرتبـط , و اطالعاتى را كه مورخـان در آ پراك

ضوع را از , ھستند حتى اگر اين امكان وجود داشت كه ھر گونه خبر منفرد اما مرتبط با يك مو
باز ھم ابعاد و جنبه ھايى از تمامیت يـك موضــوع در ھالـه , آثار اين گونه مورخان بیرون كشید

ھر گاه آثار خطى منتشر نشده مربوط به قرون اولیه اسـالمى در . اى از ابھام باقى مى ماند
سائل و موضـوعات , دسترس محققان قرار گیرد مطمئنا دانش و آگاھى ھاى ما در خصوص م

 .مبھم افزايش مى يابد
سیان((گروھى از ايرانیان مشـھور بـه  ھى )) الفار له بـه مصـر ھمرا عمـروبن عـاص را در حم

باذان قبل از اسالم از طرف . ايرانیان مزبور باقیمانده سربازان باذان بودند, بنا به روايتى. كردند
بور در سـوريه بـه آئیـن اسـالم گرويدنـد و . پادشاه ايران بر يمن حكومت مى كرد سـربازان مز
ستند ) 3.(داوطلبانه در خدمت جھاد قرار گرفتند ست كـه چگونـه آن ھـا توان شگفتى ا جـاى 

مشھور است كه در میـان ((بنابر روايتى ديگر . بدون اين كه مسلمان شوند به سوريه برسند
بوده اند اين نكته بطور ضمنى اشـاره بـر ) 4(سربازان ياد شده گروھى از ايرانیان ساكن صنعا

ھاى بیــن  سیر در اردوگـاه  ماال بـه عنـوان ا اين نكته دارد كه اكثر آن ھا اھل ايران بودند و احت
فارسیان كه تعدادشان اندك بود در فسطاط استقرار يافتنـد و در . النھرين نگھدارى مى شدند

 )5.(مسجدشان تا قرن سوم ھجرى نیز معروف بود. آنجا صاحب خطه اى و مسجدى شدند
پیش از اسالم يار و ھمـدم عمـر و بعـد از , كعب بن عدى التنوخى العبادى فرزند اسقف حیره

بود قس 15او در سـال . ظھور اسـالم از جملـه صـحابه  نزد مقو نوان مإموريـت  ھجـرى بـه ع
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Muqauqis ( (یار . فرستاده شد و در فتح مصر نیز شركت جست كه در مصـر سـكونت اخت او 
به جھت آن كه بعـد , كرده بود مى بايست در آنجا از نفوذ و اعتبار خاصى برخوردار بوده باشد

نام يك شعبه از عرب ھا بر گرفتـه از نـام ,از تجزيه و شعبه شعبه شدن اولیه عرب ھاى مصر 
 )6.(كعب بن عدى التنوخى بود

يد آورد صر پد تا م عراق  ھان اسـالم جنبـش ھـايى را از  . وقوع تفرقه و اختالفات عمـده در ج
بـه , بود كه به نظر مى رسد در كوفه سـاكن بـوده اسـت) ع(حجربن عدى حامى عمده على

عمـر بـن الحمـق ـ ) 7(,در مصر حضور مـى يابـد, عنوان فرستاده محمد بن ابى بكر نزد معاويه
اگـر , )8(با مصر نیز ارتباط داشـته اسـت, يكى از قاتالن خلیفه ـ كه با حجر و كوفه مرتبط بوده

مى گـردد  چه به وضوح مشخص نیست كه آيا ارتباط او با كوفه به قبل از ارتباطش با مصر بر 
در مركز توطئـه , گفته شده است كه يك يھودى مرموز اھل صنعا به نام عبدهللا بن سبا. يا نه

.(در نھايت در مصر اقامت گزيد, او بعد از سفر به كوفه و بصره, علیه عثمان قرار داشته است
ايـن , نفر ازدى را از بصره به مصر تبعید كرد 130ھجرى در حدود  53در سال ] بن ابیه[ زياد) 9

سبا) 10.(افراد در فسطاط اقامت گزيدند , حنش بن عبـدهللا اھـل صـنعا و منسـوب بـه قبیلـه 
سوء قصـد بـه . در كوفه ارتباط داشت) ع(يكى از ايرانیان يمن بود كه با على او بعـد از واقعـه 

سد . به مصر رفت و در آنجا ساكن گرديـد] شھادت آن حضرت[ و) ع(جان على مى ر ظر  بـه ن
رھبرى داراى احترام بوده و در شمال آفريقا و اسـپانیا , كه حنش در سرزمینھاى غرب خالفت

 )11.(زندگى پر حادثه و پرماجرايى داشته است
ھجـرى در عیــن التمـر در  12موسى بن نصیر فاتح اسپانیا فرزند فرد اسیرى بود كـه در سـال 

يد در . نزديكى انبار محبوس بود مروان در مصـر درآ بدالعزيزبن  خدمت ع او پیش از اين كه بـه 
صر سـكنى گزيـده و دو يـا . بصره منصبى ادارى بر عھده داشت احتماال خانواده موسـى در م

 )12.(سه نفر از آنھا در اواخر دوران اموى مصدر خدمات عمومى بوده اند
ھجرى قاضى  105تا  100عبدهللا بن خذامر كه اھل صنعا و مواليى از قبیله سبع بود از سال 

جرى منصــب قضــا داشـت 114يزيد نیز در سال , فرزند او. مصر بود ين ) 13.(ھ از نـام خـذامر ا
 .چنین به نظر مى رسد كه او به طور مسلم ايرانى بوده است

ھجرى تولـد يافـت بـه خـانواده  94الیث بن سعد كه در قلقشنده مصر به سال ; فقیه مشھور
صر , اى اصالتا اصفھانى تعلق داشت آنھا از موالى خانواده روسإ و فرماندھان قبیله فھم در م

باط داشـتند. بودند , خانواده لیث بن سعد با خالدبن ثابت كه از اولین فرماندھان مصــر بـود ارت
بود جاد شـده  سال . بنابر رابطه فوق كه احتماال در نیمه اول قرن نخسـت اي  54خالـد كـه در 

شته و لـذا در  ھجرى در قید حیات بوده از جمله صحابى است كـه در فتـح مصـر مشـاركت دا
مشھور اسـت كـه پـدر الیـث از موالـى . تاريخ مصر يك يا دو بار ذكرى از او به میان آمده است

قبیله فھم در آمده و بدين جھت با قبیلـه مزبـور ) افترض(قريش بوده و بعدا در خدمت نظامى 
 )14. (خويشاوندى يافته است

بـه ) 15(قیروان كه براى اطالق به كل منطقه اردوگاھى عرب ھا در فسطاط , واژه ھاى ديوان
ـ يا راھنماى بريد ـ از جمله اصطالحات ايرانى بودند كـه در ) 16(و نیز واژه فرانق, كار مى رفته

 . قرن اول ھجرى در مصر رواج داشته اند
شمار , م/ 750ق 132در ھنگام تإسیس خالفت عباسى . اكنون به دوره عباسى مى پردازيم

شاھد عیـنى را ) ) severusسوروس. كثیرى از ايرانیان به مصر حمله كردند يك  كه گزارشات 
تا يكصـد ھـزار , ثبت كرده است ند  تعداد سپاھیان عباسى را كه مروان را تا مصر تعقیــب كرد

ته ايـن بـرآورد تلويحـى و ضـمنى اسـت زيـرا ھمـه ايــن ) 17(سواره نظام نوشته اسـت  ــ الب
سپاھیان نمى توانستند سواره نظام باشند ـ گزارش مزبور ھمچنین بـر ايـن امــر تصـريح دارد 
. كه در میان لشكريان فوق مردمان غیر عرب كه او آن ھا را مى شناخته وجود داشـته اسـت

نان كـه بـه . او از اين مردمان ھمواره به عنوان خراسانیان ياد مى كنــد معـروف )) مسـوده((اي
ــد ــى نبودن ــى ايران ــد ھمگ ــران و , بودن ــه اي ــه اصلشــان ب ــد ك ــى بودن ــه در میانشــان اعراب بلك

يك بخش از عرب ھاى سپاه كه مضريه نامیده مـى . سرزمینھاى شرق خالفت بر مى گشت
قبیله مزبور شامل گروھى از اعـراب . بودند) 18(تحت رھبرى فرماندھى از قبیله تمیم, شدند

اصفھان و به طور كلى با سرزمینھاى شرق خالفت مرتبــط , مرو, بصره, مى شدند كه با كوفه
كه نھضــت عباسـیان  بودند و ھیچ گاه در سرزمین ھاى غرب خالفت تماسـى نداشـتند تـا اين
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مربن اسـماعیل ــ كـه پـرچم دارى . پاى آنان را به مصر و شمال آفريقا كشاند ـ ع قاتل مروان 
ما در . را به عھده داشت اھل بصره بود) 19(سپاه شت ا مذحج تعلـق دا له  او بـه اعـراب قبی

بود سى سـخن مـى گفـت. زمره موالـى  مردانش بـه فار و بـا شـعار , او تحـت شـرايطى بـا 
. آنان را به جنگ ترغیب و تحريض مى كرد] اى جوانان بزنید و بكشید20))([ (دھید, جوانگان((

شمال [ قسمت عمده اى از سپاھیان عباسى بالفاصله بعد از كسب پیروزىھـايى در مصـر و 
كه صـالح بـن علــى در ] آفريقا , م 755/ ق  137به سرزمین ھاى شرق باز گشـتند و زمـانى 

به ويرانـى نھـاد نان در العسـكر رو  بـا ايـن حـال . مصر را ترك كرد اكثر اقامتگاه ھاى نظـامى آ
العسكر تا زمان احمدبن طولون باقى بود و به نظر مى رسد كه تا آن ھنگـام بـه عنـوان محـل 

صر در میـان سـالھاى ) 21.(اقامت حكام عباسى و سربازانشان بوده است فھرسـت حكـام م
مى دھـد كـه  812 / 196م و  750/ ق  132 ین امیـن و مـإمون ــ نشـان  ـ سال وقوع جنـگ ب

قدرت , حكامى كه اولین بار منصوب شدند در زمره حامیان اصلى عباسیان بودنـد آنـان در بـه 
ثرى داشـتند ھم و مو به برخـى از اعضـاى . رسانیدن عباسیان نقـش م صر غالبـا  حكومـت م

طإ مـى شـد, خانواده عباسى . به ويژه افرادى كه از خويشاوندان نزديك خلیفه وقت بودند اع
يده , عھده دار حكومت مصر بودند, در خالل دورانى كه شمارى از حكام غیر منسوب خلیفه د

ظامى و عـده اى ديگـر از حكـام ايـاالت ديگـر  مى شد كه عده اى از آنان از میان فرماندھان ن
قه نظـامى باشـند بـه طبقـه  یش از آن كـه وابسـته بـه طب لذا ايـن افـراد ب امپراتورى بودند و 

عرب ھاى مصر به عنوان حكام آن ديار عمل , در سه يا چھار مورد. ديوانساالران تعلق داشتند
مول, كردند اما اصوال چنین رويه اى غیر معمول و خالف عرف بود , چرا كه مطابق يـك روال مع

شدند تعـدادى از ايـن حكـام ايرانـى ; حكام مصر از سرزمین ھاى شرق خالفت برگزيده مـى 
 )22.(نظیر ابوعون از منطقه جرجان وھرثمه بن اعین كه از خطه بلخ بود, بودند

اكثريت حكام از اعراب بودند اما بنابر ارتباط عمیقى كه با ايران داشتند مى توان آنھا را تلويحا 
بدين ترتیب به نظر مى رسـد كـه موسـى بـن . به حساب آورد, از پیروان و وابستگان به ايران

) 23.(كعب سال ھا به عنوان داعى عباسیان در نقاط دور افتاده خراسان اقامت داشته است
ندان ) 24(حـاكم فـارس بـود, در دوران ابومسلم, ھجرى 130محمدبن اشعث در سال  و از خا

بارھا حكامى براى خراسان تعییـن . مھلب بود كه يزيدبن حاتم نیز به اين خاندان تعلق داشت
ھرين و  نوان نماينـدگان بیـن الن شده بود كه از میان عباسیان بودند كه اينان را مى توان به ع

تغییر مكرر آنان , يكى از خصايص بارز اين گروه از حكام. ملتزمین ركاب خلیفه در بغداد دانست
يك سـال و نیـم بـود, بود بنابراين مدت میانگین حكومت حاكمان فت مـداوم . كمـتر از  آمـد و ر

خود ست بــه نوبـه  مى باي روابـط میـان مصـر و ايـران را سـرعت مـى , حكام و ملتزمین شان 
 .بخشید اما چنین نشد

در دوره عباسیان به طور كامل روشن و مشخص , نوع و شیوه سازماندھى سپاھیان در مصر
صر افـزود) مقاتل(مرد جنگى  2000((صالح بن على . نیست ) 25))(به سپاھیان مستقر در م

حد زيـادى گسـترش داد بـه . شايد اين عمل به معناى آن باشد كه او تشكیالت نظامى را تا 
عا((بـا تإسـیس ) 26(نظر مى رسد كـه عباسـیان در مصـر سـربازان را بـه چھـار لشـكر , ))ارب

 .تقسیم كرده بودند
جاحظ در يكى از آثار خود اشاره مى كند كه سپاھیان خلیفه به پنج لشكر تقسیم مى شده 

يان, ترك ھا, خراسانى ھا: اند ))) 27(بنوىھـا((عربھـا و , ) )Clientsوابستگان موالى يا پناه جو
كه دو لشـكر از لشـكريان مسـتقر در مصـر ; ))ابنإ((يعنى  شانگر آن اسـت  اين قسم پنجـم ن

نإ: ايرانى بوده اند صر. خراسانى ھا و اب نإ بـه م سال , ورود ھـزار نفـر از اب ھجـرى در  194در 
 )28.(منابع گزارش شده است

كـه ھـر . به عنوان نیروى پیاده نظام دائمى بـود)) شرطه((به نظر مى رسد كه نھادى به نام 
ھاى  یه نیرو لديوان((گاه ضرورت ايجاب مى كرد براى تقويـت آن از بق مى )) اھـل ا اسـتفاده 

شــرطه [ يكــى: دو شــرطه در مصــر وجــود داشــته, در دوران حكمرانــى حكــام عباســى. شــد
ست . و ديگرى شرطه فسطاط) 29(العسكرـ الشرطه العلیاـ]مستقر در كندى در اثر خـود فھر

, طبق اين فھرست در دوران مورد بحث ما. كاملى از سران و فرماندھان شرطه را آورده است
اگـر چـه فھرسـت مزبـور بیشـتر . فرماندھان شرطه عمدتا عرب و اكثرا از اعراب مصر بوده انـد

بار در آن  يا دو  يك  مربوط به شرطه فسطاط بود و اسامى فرمانـدھان شـرطه العسـكر تنھـا 
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 )30.(آمده است
ند, اين احتمال وجود دارد كه سربازان مستقر در مصر يكـى عـرب ھــاى : دو لشكر اصـلى بود

لق بـه سـرزمینھاى شـرق خالفــت  كه متع سربازانى  مصر ھمانند شرطه فسطاط و ديگرى 
عمدتا ايرانى بودنـد و بـا شـرطه , اين سربازان كه در زمره حامیان اصلى حاكمان بودند, بودند

 .العسكر ـ الشرطه العلیا ـ ارتباط داشتند
از خـارج از ) در دوران خالفت عباسـیان(كندى در اثر خود اسامى سربازانى را كه در قرن دوم 

, 169, 143طبق نوشته او در سـال ھـاى . به آن كشور وارد شده اند را ثبت كرده است, مصر
ند 194, 191, 178, 172 بدون شـك . ھجرى سربازان مورد اشـاره وارد مصـر شـده ا چه  اگـر 

شود مى  موارد مزبـور ن ندى مــى . سنوات ورود سربازان تنھا محدود بـه  قع در كتـاب ك در وا
در , لیث بن فضل بـوده)) جند((خوانیم كه اسرى بن الحكم كه از اھالى خراسان و متعلق به 

ھاى . وارد مصر شده است) 31(دوره حكمرانى الرشید و  182بنابراين ورود او در میـان سـال 
یش  187 كى از سـال ھـاى پ يعنى در زمانى كه لیث حاكم بوده اتفاق افتاده است و نه در ي

نابر اسـناد و مــدارك . بعضـى از نفـرات خـود را وارد ســپاه كردنـد, گفته و احتماال اكـثر حكـام ب
شرق خالفــت , موجود بعضى از خانواده ھايى كه در دوران مـورد بحـث مـا از سـرزمین ھـاى 

لب در منــابع اشـاره شـده. آمده بودند در مصر استقرار يافتند , به دو نفر از اعضاى خانواده مھ
از قـرن دوم خانـدان ) 32.(سال بعد از عزيمت يزيدبن حاتم در مصر بودند 29و  24كه به ترتیب 

سال  ھايى بودنـد كـه در  سانى  با مصـر ارتبـاط  150عبدالجبار االزدى نخستین خرا ھجـرى 
. داشــتند لـذا از اواســط قــرن دوم بـه بعــد رد پــاى ايـن خانــدان در تـاريخ مصــر مشــھود اسـت

صور در سـال , در خراسـان بـود] خلیفـه عباسـى[ عبدالجبار كه از صاحب منصبان منصـوب من
خانـدان عبـدالجبار . دستگیر و اعدام شد, ھجرى به واسطه شورشى كه ايجاد كرده بود 141

یه كـه  به دھلق انتقال داده شدند تعدادى از آنھا در اثر تھاجم ھنديان به اسارت درآمدند و بق
, به نظر مى رسد كـه آنھـا در راه فـرار) 33.(بار ديگر موقعیت مطلوبى بدست آوردند, گريختند

مھاجرنشین ھايى را در آن كشـور , استقرار سربازان عباسى در مصر. به مصر رسیده باشند
چنان كـه يعقوبـى بـه طــور . نظیر مھاجرنشین ھاى قیروان و بقايه در شمال آفريقا, ايجاد كرد

 )34.(ضمنى به آنھا اشاره كرده است
زيـرا خراسـانى , در زمان جنگ میان امین و مإمون تقويت شـد, موقعیت خراسانى ھا در مصر

آنھا سرانجام بـر ايـالتى از مصـر تملـك . ھا در اين جنگ به طور طبیعى جانب مإمون را گرفتند
بن الحكـم و , يافتند و در آنجا سلسله اى نیمه مستقل بنیان نھادند سلسله اى كه السرى 

ھا . در رإس آن بودند, ھجرى 211تا  200از , فرزندانش در حدود يازده سال خراسانى ھا نه تن
نیز بـه  قادر بودند كه عرب ھاى مصر را تحت سیطره و كنترل خود در آورند بلكه در میان خـود 

ندان عبـدالجبار كـه . جنگ و نزاع مى پرداختند كه خا كر اسـت  بل ذ در ارتباط با ايـن وقـايع قا
پیشتر به آن اشاره شد در اواخر قرن دوم ھجرى جزء افــراد مھـم و بـا نفـوذ خراسـانى ھـا در 

سرى) 35.(مصر بودنـد كم[ سـرنگونى سلسـله ال طاھر] بـن الح سط عبـدهللا بـن  كـه از , تو
له ورود آرام تعـداد سـپاھیان , بود) 36(در نزديكى ھرات] پوشنگ[ ايرانیان اھل پوشنج به منز

بسیارى از ايرانى ھا به طور طبیعى در زمره پـیروان عبـدهللا بـن . بیشترى از ايران به مصر بود
در میان آن ھا مى توان بـه افـرادى از . اسامى بعضى از آنھا در منابع آمده است. طاھر بودند

عبـدهللا , در حدود چھار سـال بعـد) 37.(خاندان سامانى كه حاكم اسكندريه بودند اشاره كرد
افشین در فكر پايـان . يك سردار مشھور ايرانى به نام افشین مواجه شد] طغیان[ بن طاھر با

مإمون. بخشیدن به آشوبھا و ناآرامى ھا بود ] از خراسـان[ عملیات و اقدامات او در ايام ديدار 
تعداد قابل توجھــى از حكــام , بعد از عبدهللا بن طاھر. ھنوز ادامه داشت, ھجرى 217در سال 

مى توان . ايرانى بودند و عرب ھا تقريبا به طور كامل از حوزه قلمرو نظامى حذف شدند, مصر
اما ترك ھا كه , اسامى بسیارى از ايرانیان را در فھرست سران و فرماندھان و محافظان يافت

یان ) 38(,ھجرى ذكرى از آنان به میان آمده 214در مصر براى اولین بار در سال  به تــدريج ايران
یان , چنان كه تا زمــان ابـن طولـون. را از امور نظامى كنار زدند و خود جانشین آنان شدند ايران

در امـور نظامـى , به گونه اى كه ديگر در مصر از موقعیت مھمى, كامال به حاشیه رانده شدند
 .برخوردار نشدند

ندك و , درباره اكثر صاحب منصبان غیرنظامى در مصر عات ا نان اطال در قرن دوم ھجـرى آن چ

Page 5 of 10

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\106.htm



امر خراج عموما در دست حكام , نادر است كه حتى نمى توان تابعیت و ملیت آنان را دانست
لى ويـژه خـراج بودنـد كـه بـه ) 40)(ق 176(و عمربن مھران ) 39)(ق164(ابوقطیفه . بود دو وا

شده . سرزمین ھاى شرق خالفت تعلق داشتند اسامى صاحب البريد به ندرت در منابع ذكر 
فت ) ق 174) (42(و يزيد بن عمـران) ق 169) (41(واضح: است از سـرزمین ھـاى شـرق خال
صرى بودنـد. بودند عرب مصـرى كــه در . قاضیان مصر در ابتدا از اعراب م ضى غیر نخسـتین قا
صوب شـد 164سال  بود, ھجـرى من فى  شرق , كو بعـد از آن افـرادى كـه از سـرزمین ھـاى 

سال . منصوب شدند] مصر[ خالفت بودند به كرات به عنوان قاضى  194تا  185العمرى كه از 
الرشـید را ] ھارون[ اعمال فساد آمیز و فاسقانه رايج در بغداد زمان, ھجرى در منصب قضا بود

احتماال مى بايست ھمـراه بـا , راويان مصر در قرن دوم از جمله دو تن خراسانى. به مصر آورد
صره و , به مصر آمده باشند] دوم[ سپاه فاتح عباسى در اوايل قرن از اين راويان دو تـن اھــل ب

بن مھـران عامـل خـراج شـد) 43. (چھار يا پنج نفر از كوفه بودنـد مر  قتى ع سرپرسـتى و , و
سپرده شـد] وعقار[((ضیاع((نظارت به  ضیاع و عقـار ھنگـامى بـه روشـنى . نیز بـه او  وضـع 

ايـن امـر . شـود)  ق 184)(44(معلوم مى شود كه اشاره اى ضمنى به عامل زبیـد در البحـیره
در آن زمان در تملـك ھمسـر خلیفـه بـوده , نشان مى دھد كه منطقه وسیعى از اراضى مصر

به  196از عامل ھرثمه بن اعین در ضیاع او در مصر به سـال , در منابع. است ھجـرى سـخن 
در حالى كه ھرثمه تقريبا بیست سال قبل از تاريخ مذكور مصـر را تـرك ) 45.(میان آمده است

 .كرده بود
مى توان به صالح بن شیرزاد به عنوان فردى كه در ايرانى بودنش ھیچ ترديدى نیست اشاره 

مد ) 46(ھجرى عامل خراج بوده است 214كرد كه در سال  به نظر مى رسد كه احمد بن مح
او اين منصب را در زمـان ورود ) 48.(در مصر عامل خراج بوده است, 247در سال ) 47(بن مدبر

صاحب منصب , برادر احمد, ابراھیم. ھجرى نیز بر عھده داشته است 254ابن طولون در سال 
سانى. بود) 49(مھم و برجسته اى در بغداد خانوادگى او ــ رستی چه نسـبت  به ) 50(اگـر  ــ 

بوده اسـت مد در مصـر داراى . جايى نامعلوم اشاره دارد ولى با اين حال او اصـالتا ايرانـى  اح
يـا بـه , برادر خوانده ابراھیم بن المھـدى,  يوسف بن ابراھیم بن الدايه) 51.(ملك و مايملك بود

دبیر ابراھیم بن المھدى بود و توسط او در سـامرا بـه كـار , احتمال قوى برادر خوانده المعتصم
سال . گمارده شده بود ھدى در  مرگ ابـراھیم بـن الم ھجـرى يوسـف بـن  224اندكى بعد از 

به ھمراه خانواده و ملتزمینش به مصر نقل مكان كرد تا در امالك اشخاصـى كـه در ((المھدى 
ترك در دربـار . مصر اقطاعاتى داشتند بـه كشـت و زرع بـپردازد قدرت فرمانـدھان  مان  در آن ز

نى . و قدرت ولى نعمتان آنھا رو به افول بود, معتصم رو به فزونى صلخیز و غ مصر كشورى حا
عوايد و درآمدھاى مصر در دست احمد بن مدبـر . بود و بیشتر اراضى آن اقطاع داده شده بود

مصر از بلواھا و نا آرامى ھايى كه توسط فرماندھان ترك در بغداد ايجـاد . و ھمكارانش بود) ؟(
 )52)).(بسیار دور بود, مى شد

ھجرى ثبت شده  250كه به نام او در سال , يوسف بن ابراھیم ضیاع بسیارى در مصر داشت
سحاق, از بـرادر او) 54.(او در دوران حكمروايى ابن طولون در گذشت) 53.(بود نـیز در مصـر ,  ا

گر در , فرزند يوسف, احمد) 55.(ذكرى به میان آمده است مولف زندگانى ابن طولون و آثـار دي
به نظر مى رسد كه او زندگانى خـود را در مصـر سـپرى . درگذشت 340و  330میان سالھاى 

 )56.(كرده باشد
كه از  در اينجا الزم است اشاره اى ھم به يك بازرگان ايرانى به نـام وثیمـه بـن الفـرات شـود 

ھجـرى در آنجـا  235در سـال . او كه در مصر رحل اقامت افكنده بود. ايران تا اسپانیا سفر كرد
به عنوان يك مصرى محسـوب , ھجرى درگذشت 289كه در سال , عماره, فرزند او. درگذشت

 )57.(مى شود و ھر دوى آن ھا مورخان مشھورى بودند
صر گريختـه بـود در  247يكى از طرفداران المستنصر كه در حوالى  ھجرى با تغییر قیافــه بـه م

جه شـد شناخته شـدن. فسطاط با عده كثیرى از اھالى بغداد موا در آن شـھر , لـذا از تـرس 
 )58.(احساس امنیت نمى كرد

نام شمارى از ايرانیان يـا , اما در زمره آنان, طرفداران و ھواداران ابن طولون عمدتا تركان بودند
نام مـورخ. نظیر الواسط نیز ذكر شده اسـت, اھالى بین النھرين از جملـه آنـان مـى تـوان بـه 

به نظر مى رسد كه او سال . احمدبن ابى يعقوب كه از اعقاب واضح بود اشاره كرد]مشھور[ 
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فت گذرانـده باشـد شرق خال ھاى  سال . ھاى ابتداى زندگى خود را در سرزمین   265او در 
بود سال ) 59.(ھجرى عامل خراج برقـه  لون در  سوگ سـقوط خانـدان طو  292و دو شـعر در 

در , اما مدت زيادى از عمر خود را, اگر چه او مصر را موطن خود نساخت. ھجرى سروده است
لون بـا گمــاردن دبـیرى مصـرى) 60.(آنجا گذرانـد بن طو جاى دبـیرى از عـراق, ا از سـنت , به 

ھاى ) 61.(مرسوم و معمول فاصله گرفت يكـى از خانـدان ھـاى بـر جسـته و مھـم سـرزمین 
بود ھا  ندان مـادرايى  لون در مصـر اسـتقرار يافـت خا . شرق خالفت كـه در دوران خانـدان طو
بود مده  صر آ به م .(سمعانى معتقد است كه خاندان مزبور از منطقه اى واقع در جوار بصـره 

از اين نكته مى توان اسـتنباط كـرد كـه خانـدان مزبـور , نام يكى از اجداد آن ھا رستم بود) 62
اصطخرى از آن ھـا بـه عنــوان يـك خانـدان ايرانـى يـاد مـى كنـد كـه . ايرانى االصل بوده است

لق داشـت , توانسته بودند ھمانند برمكیان و خانواده سھل كه ذوالرياستین به اين خاندان تع
مى رسـد كـه ) 63.(موقعیت باال و ممتازى را احراز كنند] مصر[ در نظام ديوانساالرى ظر  بـه ن

نازل و پايینــى , خاندان ياد شده در نیمه دوم قرن سوم در بین النھرين داراى موقعیت و مرتبه 
صر  272در سال ) 64.(بوده باشد ھجرى يكى از افراد خاندان مزبور به نام على بن احمد به م
شد و در ) 65. (آمده است بود  مده  او وزير خمارويه و وزير جیش كه بعد از خمارويه روى كار آ

در تـاريخ آن دوران , به بقیـه اعضـاى خانـدان مزبـور) 66.(ھجرى در مصر ترور گرديد 283سال 
ير , دو تن از افراد مھم آن ھا به نام ابوزنبور و محمد بن على.  مصر اشاره شده است فرزند وز

كه تمـاس و ارتبــاط نزديكــى بـا مراكـز اصـلى ادارى در بغـداد داشـتند و بـه دفعـات , خمارويـه 
ابوزنبور مناصـب مھمـى را خصوصـا ) 67.(مختلف به عنوان وزير به خلیفه پیشنھاد شده بودند

در , محمد بـن علــى) 68.(ھجرى درگذشت 317او در سال , در ارتباط با خراج بر عھده داشت
یز  292تا  283اواخر دوران طولونیان از  ھجرى منصـب وزارت را بـر عھــده داشـت و بعـد از آن ن

ین كـرد , ھجرى 318او در . داراى مناصب مھم و عالى بود ابوزنبور را به عنوان عامل خراج تعی
اگر چه او با اخشیدىھا مخالف بود , و خود عمال در زمان ورود اخشیدىھا حاكم واقعى مصر بود

سـرانجام . ولى با اين حال در دوران اين سلسله نیز موقعیت مطلوب و مناسبى را احراز كـرد
ابوزنبور ثروت ھنگفتى كه توسط خاندان مــادرايى ھـا ) 69.(ھجرى در گذشت 345او در سال 

خاص مورد  به مـیزان , گردآورى شده بود را تنھا در يـك  كرده  1100000مبلغـى  برآورد  دينـار 
لى در مصـر بـه جـز عوايـد حاصـل از ) 70.(است بن ع عوايد و درآمدھاى خالص امالك محمد 

مادرايى ھـا كـه ) 71.(دينار بوده است 400000خراج مبلغى به میزان ـ ندان  آخـرين فـرد از خا
جرى درگذشـت 392در , ذكرى از او به میان آمده و در واقع يك مصرى محسوب مى شـد .(ھ

خاندان ابن الفرات يكى ديگر از خاندان ھاى برجسته و مھم سرزمین ھاى شرق خالفت ) 72
در حدود اواخر قرن سـوم خانـدان مزبـور نفـوذ زيـادى در . است كه با مصر ارتباط داشته است

محافل رسمى ـ ادارى بغداد يافته بود چنانكه دو نفر از افراد اين خاندان به مقام وزارت دست 
بوده اسـت) 73(مشھور است كه اصل اين خاندان از نھــروان . يافته بودند . در نزديكـى بغـداد 

بن ) ) tallqvistدكتر تلكويست ] ديدگاه[ اگر با نوفــل  ندان  ين خا مبنى بر وجود رابطـه میـان ا
و وثیمـه و فرزنـدش ) 74)(عامـل خـراج بـوده, ق 143تـا  141كه در مصـر در سـالھاى (الفرات 

بايد گفت كه ارتباط اين خاندان بـا , صحیح باشد) 75(;عماره كه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت
ین رابطـه , يك دوره بسیار طوالنى را شامل مى شود, مصر در حالى كه به نظر مى رسد چن

كـه بــه , برادرزاده وزير بخت برگشته مقتـدر, الفضل بن جعفر بن الفرات. اى محرز نبوده است
تالش , با خاندان االخشید ھم پیمان و متحد شده بود, واسطه امر ازدواج توانست با تحرك و 

خود سیطره آن ھـا را در مصـر فراھـم , خود و نیز با حمايت ھــاى  از خانـدان االخشـید زمینـه 
شیدىھا بـراى )) بازرس و ناظر((الفضل . سازد سوريه و مصر بود و لذا در دوره حكمروايى االخ

, ھجــرى فرزنــدش جعفــر 327بعــد از در گذشــت او در ســال . مــدتى در مصــر اقامــت داشــت
مانى كـه  مشھور به حنزابه يكى از صاحب منصبان اصلى و مھم حكومت اخشـیدى شـد و ز

قرن ) 76.(فاطمیان روى كار آمدند او در مقام وزارت بود سوم و نیمـه اول  قرن  قضات مصر در 
ھل بغـداد .  اغلب از عرب ھاى مصرى نبودنـد, چھارم سوريه و بیشـتر آن ھـا ا عـده اى اھـل 
دو نفـر , نفر از كوفـه 2: راويان مصر در قرن سوم بنابر فھرست سیوطى عبارت بودند از. بودند

 1نفـر از جرجـان و  1, نفـر از مـرو 3, نفـر از رقـه 1, نفر از واسط 1, نفر از بغداد 3يا  2, از بصره
 2: ھجرى ارقام راويان به اين ترتیب بـود 360در بخش مربوط به قرن چھارم تا سال ; نفراز رى
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نفـر از  1, نفر از قزوين 1, نفر از دينور 1, نفر از رى 1, نفر از مرو 1, نفر از واسط 1, نفر از بغداد
كه در . نفر از نسا 1, نیشابور برخـى از مولفـان و نويسـندگان سـرزمین ھـاى شـرق خالفـت 

ته , جداى از متكلمین و فقھا, دوران مورد اشاره با مصر ارتباط داشتند یش گف در زمره افــراد پ
شـاعر مشـھور , ابونـواس. ارائه فھرست كاملى از آنھا كار مفیـدى اسـت. محسوب شده اند

گرچه تاريخ اوايل زندگى او چندان واضـح , الرشید كه احتماال ايرانى االصل بوده] ھارون[ دربار
عبدالملك . ھجرى از مصر ديدار كرده است 191يا  190در يكى از سال ھاى , و روشن نیست

بود یامبر  سیره معـروف پ لف  ھل بصـره و مو كه ا ھجـرى در فسـطاط در  218در , بن ھشام 
ھـر دو . ھجرى درگذشتند 289ھجرى و فرزندش عماره در سال  235وثیمه در سال . گذشت

ھل رى و . اينان مورخ بودند چنان كه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت ابوبشر دوالبى كه اصـالتا ا
به يعقوبى : ھجرى در گذشت 310در ) 77(,ھجرى به مصر آمده بود 260و درحدود , مورخ بود

بن المـزرى كـه اھـل . پیشـتر اشـاره شـد, كه از مورخان و جغرافى دانان اين دوره بود موت  ي
جرى درگذشـت 304بصره بود و اغلب از مصر ديدار مى كـرد در  بـه احمـد بـن يوسـف بـن . ھ

او در كتاب خود به نام مكافئه دو يا سه روايت نقل مى . الدايه كه مورخ بود پیشتر اشاره شد
ھل بغـداد بـود و . كند كه يعقوبى آن را به وى منتسب نموده بود مسعودى كه از يك خاندان ا

بود او در سـال . احتماال او را بايد بزرگترين مورخ آن عصر دانست چند بـار از مصـر ديـدار كـرده 
عبدهللا الفرغانى ادامه دھنده و دنباله رو طبرى از مدتى قبل از سال . ھجرى در گذشت 354
 )78.(ھجرى در مصر سكونت يافته بود 362ھجرى تا زمان مرگش در سال  329

 نتیجه

از مباحث مطرح شده در اين مقاله مى توان به اجمال نتیجه گرفت كه ھیـچ سـند و مدركـى 
تا اواخـر امويـان در دسـترس نیسـت ند . دال بر وجود رابطه گسترده میان ايران و مصر  ھـر چ

صر حضـور داشـتند در آن زمـان تحركـات و , شمارى از ايرانیـان جرى در م قرن اول ھ حـتى در 
صر سـلطه و . جابجايى ھايى از عراق به مصر وجود داشـت یان بـر م سیان ايران در دوران عبا

كه , سیطره داشتند و عمال نوعى تسلط نظامى از سوى ايرانیان بر مصر به چشم مى خورد
بـه دنبـال آن نظـام ديوانسـاالرى و شـیوه ھــاى حكمرانـى . بیش از يك قرن بـه طـول انجامیـد

ھره كشـى . توسط دبیران از عراق به مصر انتقال و تا مدت ھاى مديدى ادامه يافـت, ايرانى ب
لق بـه سـرزمینھاى شـرق  غداد و ديگــر افــراد متع از مصر در جھت منافع وابستگان به دربـار ب

مصر آغاز شده بود و بـه نظـر مـى رسـد كـه ايـن شـیوه در ] فتح[ خالفت دقیقا از ھمان اوائل
یان . بقیه دوران خالفت ھمچنان ادامه داشته است چنین روالى سبب شد تا شمارى از ايران

ضور مسـتمر  ستايى مصـر ح گر نقـاط رو و يا افراد ايرانى شده نه تنھا در فسطاط بلكـه در دي
از جمله براى تحقیق و تفحص در . بعضى ديگر از آنان نیز به ھمین صورت به مصر آمدند. يابند

مى توان حدس زد كه يك جريان منظم تجارى میان بغداد و مصـر وجـود . آداب و سنن مصريان
 . تنھا به يك بازرگان اشاره شده است, اگر چه در منابع و مآخذ ذكر شده. داشته است
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 .51ص , 3ج , ھمان, طبرى. 20
 .304ص , 1ج , خطط: نگاه كنید به. 21

22. Bib. G. Ar., vii, 305.  

 .337ص , االخبار الطوال, ]احمدبن داوود ابوحنیفه. [23
در شمال باخترى قاين ناحیه اى است كه آن را : ((مى نويسد)) فارس((لسترنج در خصوص 2001;[ ص , 2ج , ھمان, طبرى. 24

بود )) فارس((كرسى اين ناحیه شھر . ضبط كرده اند و اكنون ايرانیان آن را دشت پیاز گويند) دشت سفید(بنام دشت بیاض 
ترجمه محمود . جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى خالفت شرقى)) وحمدهللا مستوفى درباره آن گويد يیالق امن تون و گناباد است

 ]م./384ص , 1367علمى و فرھنگى , عرفان
 .103ص , ھمان, كندى. 25
 .71ص , ھمان, جاحظ. 26
 :با اين مشخصات ) HarLey Walker(ترجمه ھارلى ووكر, جاحظ. 27

  

28. R.A.S. 1915, P. 637.  

 .147ص , ھمان, كندى
 .30, 1, 304ص , 1ج , خطط, مقريزى. 29
 .147ص , ھمان, كندى. 30
 .148ص , ھمان. 31
 .138, 135ص , ھمان. 32
 .134ـ  6ص , 3ج , ھمان, طبرى. 33

34. Bib. Geo. Arab., Vii - 348 , 350. 

 .165ص , ھمان, كندى. 35
 . 235, 260ص , 1ج , ]وفیات االعیان و انبإالزمان[ ,ابن خلكان] شمس الدين احمد. 36
 .184ص , ھمان, كندى. 37
 .188ص , ھمان. 38
 .123ص , ھمان. 39
 .626ص , 3ج , ھمان, طبرى. 40
 .561ص , 3ھمان ج . 41
 .384ص , ھمان, كندى. 42
 .مطابق با فھرست سیوطى. 43
 .392ص , ھمان, كندى. 44
 .149ص , ھمان. 45
 .185ص , ھمان. 46
 .ھر دو تلفظ و بیان صحیح است, مدبر, يا. 47
 .1يادداشت  81ص , 2ج , ) )Wietبه اھتمام ويت, خطط, ]مقريزى48[ .
 .2ص , اغانى, ]ابوالفرج اصفھانى[;[ ص ؟, ھمان[ ,طبرى. 49
 .344ص , 2ج , ھمان, ابن خلكان. 50
 .16ص , ) )Fragفرگ, ابن سعید. 51
 .14ص , مقدمه) 1914, قاھره(المكافئه , احمد بن يوسف. 52
 . 115ص , ھمان. 53
 .159ص , 2ج , ]ارشاد االديب معجم اإلبإ[ ,]حموى[ ياقوت. 54
 .2ص , مقدمه, المكافئه, ]احمد بن يوسف. [55
 .ص ؟, ارشاد, ياقوت. 56
 .171ص , 2ج , ھمان, ابن خلكان. 57
 .36ص , المكافئه, احمدبن يوسف. 58
 .62ص , ) Frag(فرگ: ابن سعید. 59
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 .250و  252ص , ھمان, كندى. 60
 .15ص , ) Frag(فرگ: ابن سعید. 61
 .499برگ , ھمان. 62

63. Bib. Geog. arab., i. 146. 

 .92ص , ]كتاب الوزرإ[ ,ھالل الصابى. 64
 . 155ص , 2ج , خطط; مقريزى. سالگى به مصر آمد 14فرزندش در ھمین سال در سن . 65
 .163ص , ھمان: ابن سعید. 66
 .73ص : عريب. 67
 .ھالل و عريب: نگاه كنید به. 68
 .155ص  2ج , خطط; ابن سعید; عريب; ھالل. 69
 .45ص , ھمان: ھالل. 70
 .155ص , 2ج , خطط: مقريزى. 71
 .499برگ : سمعانى. 72
 .8ص , ھمان: ھالل. 73
 . 108و  109ص , كندى ھمان. 74
 . 93و  94ص , ھمان: ابن سعید. 75
 .110ص , 1ج , ابن خلكان; نگاه كنید به ابن سعید. 76
  .233bبرگ: سمعانى. 77
 79bبرگ  )Or(=موجود در بخش نسخه ھاى شرقى,ذھبى, 20برگ , Add)  2335ملحقات , نسخه خطى صفدى, موزه بريتانیا. 78

. 
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