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  نام خداوند رحمان رحيمه ب

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

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

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

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

اري صفحات و فصول آن از تاريخ ايران سـخن دارد  پارسي نژاد در قلمرو فرهنگ مركب اسالمي است، و بسي

با نكته هاي اصيل كه در هيچ مرجع ديگر نيست، چنين اثري، بتمام ديري از اضـافات، زي تـازي نگـذارد و    

جامه پارسي نگيرد و اين دور افتاده قديم، از پس قرون، به خانه و كاشانه خويش نيايد و كتابخانه پارسي بـه  

كي از فرزندان مخلص و پر كار ايران كه به تبعيت از رسم و پنـدار رايـج زمـان، زبـان     حاصل كار و شاهكار ي

  .عربي را جوالنگاه نبوغ آسمان وار خويش داشته اند آراسته نگردد

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

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

  .گرفت و باز شكر خداي

  .شاء اهللا ان. اينك شما و جلد دهم كه اميد هست جلدهاي ديگر با فواصل كوتاهتر از دنبال آن در آيد

  

  لقاسم پايندهاابو                                                                                                                  

1353135313531353نيمه دوم مهر ماه                                                                                                                   
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بود نوزدهم و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 .روم زمين سر به بود عبسى قعقاع بن وليد غزاى سال حوادث جمله از

 خداش سوى آنجا از و بگشود را زعرزك قلعه و رفت ختالن غزاى بن  عبداهللا بن اسد سال اين در هم و

 .بود گريخته چين سوى سپاه كه گرفت فراوان گوسفند و اسير و رفت

 و اسد بكشت، را وى ياران از كس بسيار و شد مقابل تركان فرمانرواى خاقان با اسد سال اين در هم و

 .بازگشتند بسيار اسير و غنيمت با و ماندند سالم مسلمانان

  خداش و ختالن در اسد غزاى خبر از سخن

 ابو را وى كنيه( نوشت مزاحم، ابو خاقان، به ىسائج ابن: گويد خويش مشايخ از نقل به محمد بن على

 و شـده  خـتالن  وارد اسـد  كـه  داد خبر بود نواكث در  كه بدو و) بود عربان مزاحم كه گفتند رو آن از مزاحم

 .دارد آشفته وضعى و است پراكنده آنجا در وى سپاه

 .ددا آمادگى دستور خويش ياران به رسيد خاقان به سائجى ابن نامه وقتى: گويد

 شـكار  آنجـا  در و شـد  نمى آن نزديك هيچكس و بود قرق كه داشت كوهستانى و مرغزار خاقان: گويد

 چـرا  و شـدند  آماده پس. كردند مى آزاد روز سه را كوهستان و روز سه را مرغزار عرصه پيكار بوقت كرد، نمى

 .كردند حاضر زه و كمان و ظرفها آن از و كردند دباغى را شكارها پوست و كردند

 از پس آويختند، قالب به و بريدند سر را بزى تا بگفت و خواست دار لگام و زيندار يابويى خاقان: گويد

 گفـت  تركـان  از يك هر به و داد جا خويش كمربند در را آن و نهاد اى كيسه در و برگرفت نمك مقدارى آن

  ».شويد مقابل عربان با ختالن در تا شماست توشه اين«: گفت و كند چنين

 پـيش  كس رسيده نزديك خاقان كه بدانست سائجى ابن چون و گرفت خشوراغ راه خاقان آنگاه: گويد

 را او گفتـه  و داد دشـنام  را او فرستاده اسد اما است، تو نزديك خاقان كه شو برون ختالن از كه فرستاد اسد

 .نكرد باور

 سـپاهت  پراكندگى و تو ورود كه ودمب من نگفتم، دروغ تو با كه داد پيغام بدو ختالن فرمانرواى: گويد

 و اى چرانيـده  را واليت كه اينك خواستم، كمك او از و است فرصتى او براى اين كه گفتم و دادم خبر بدو را

 مـن  بـا  بباشـم  مـن  كـه  وقتـى  تا عربان و يابد، ظفر تو بر كند، تالقى تو با حال اين در اگر اى گرفته غنيمت

 از را عربـان «: گويـد  و نهد منت من بر و شود سنگين وى زحمت و كند ىبزرگ من با خاقان و كنند دشمنى

  »دادم پس ترا ملك و كردم برون تو واليت

 عقيلـى  عاصـم  بـن  ابـراهيم  و فرسـتند  پيش را ها بنه تا بگفت و گفته راست او كه بدانست اسد: گويد

 پـدر  اميـه  بـن  كثيـر  كـه  سـتاد، فر وى با را پيران و گماشت آن بر شد سيستان واليتدار بعدها كه را جزرى
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 بيرون مردم ساالر. بودند جمله آن از قطعى داود بن سنان و مهرى حيان بن فضل و خزاعى كثير بن سليمان

 .بود مرو قاضى بزرگ پدر همدانى شباب بن عثمان ضبط متصدى و بود سلمى اعرابى سنان شهر

 فرسـتاده  سـويى  بـه  را آنها كه كلبى والهذ بن اصبغ و شعيب بن داود به اسد كرد، حركت ها بنه: گويد

 .پيوستند عاصم بن ابراهيم به ها بنه حفاظت براى آنها و رسيده نزديك خاقان كه نوشت بود

 را اسـد  و بشكسـت  را مسلمانان خاقان كه كرد شايع و آمد اصبغ و داود نزد به دبوسى مرد يك: گويد

 .بكشت

 او سـوى  كـه  هست ما ميان هشام باشند، شده كشته اند بوده وى با كه كسانى و اسد اگر«: گفت اصبغ

  ».رويم مى

  ».بدارد زشت را زندگى خراسان مردم پس از خداى«: گفت شعيب بن داود

 كشـته  بودنـد  وى بـا  كـه  كسـانى  و جراح خراسان، مردم پس از زندگى است خوش چه«: گفت اصبغ

 زبـون  را خويش دين خدا باشند، شده هالك نخراسا مردم و اسد اگر نزد، زيانى چندان را مسلمانان و شدند

  ».است بسيار مسلمانان سپاههاى و است زنده مؤمنان امير و است پاينده و زنده خدا كه كند نمى

  ».برويم اطالع روى از و كرده چه اسد بنگريم است بهتر«: گفت داود

 .است روشن ها آتش كه ديدند و رسيدند ابراهيم اردوى نزديك تا برفتند پس

 پراكنـده  تركـان  آتشـهاى  و است نزديك هم به بينيم مى كه است مسلمانان آتشهاى اين«: گفت داود

  ».است

 .شنيدند را خران عرعر صداى و شدند نزديكتر آن از پس »هستند تنگ جايى در آنها«: گفت اصبغ

  »ندارند خر تركان كه دانى نمى مگر«: گفت داود

  ».بخورند آنرا روز دو و روز يك به اند نتوانسته و اند آورده دست به ديروز«: گفت اصبغ

  »گويند تكبير كه بفرستيم سوار دو«: گفت داود

 اردوگـاهى  سـوى  پـس . گفت تكبير آنها پاسخ به اردو و گفتند تكبير كه فرستادند سوار دو پس: گويد

 .بيامد زودتر عاصم بن يمابراه و بودند ابراهيم همراه خداه صغان و صغانيان مردم. بود آنجا ها بنه كه رفتند

 اسيران با عاصم بن ابراهيم بگذرد، بلخ نهر از خواست مى كه رفت نمك كوه سوى ختالن از اسد: گويد

 هفـده  كـه  آمـد  وى سـوى  خاقان رسيد نهر نزديك اسد وقتى. بود گذشته نهر از بود، آورده دست به آنچه و

 و شـدند  اسد نزد به ازدى، دوان هر خنفر، بن الرحمن بدع و زحر بن تمام ابو .بود پيموده راه سويات از روزه

 بـه  و گرفتـى  غنيمـت  و كـردى  نكـو  تالشى خدا راه در غزا اين در بدارد صالح قرين را امير خداى« :گفتند

  »نه سر پشت آنرا و بگذر آب اين از آمدى باز سالمت

 بعـد  روز چـون  و بمانـد  را روز آن و كردند برونشان اردو از و بكوفتند را آنها گردن تا بگفت اسد: گويد

 آب چنـدان  يكجـا  در. كردند مى عبور آن از كسان كه بود گدار محل سه و بيست نهر در. كرد حركت رسيد،
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 نيز او خود دارد، بر گوسفندى كس هر كه داد دستور رفتند، آنجا در مردم. رسيد مى زين طرف دو به كه بود

 .برداشت گوسفندى

 كـه  ضـرور  چـه  گوسفند بردن هستى كه خطر پر وضع اين در«: گفت اسد به  عبداهللا بن عثمان: گويد

 و بگذار كند لعنت خدايش كه را گوسفند اين است، نزديك دشمن و اى داشته مشغول و اى پراكنده را كسان

  ».شوند آماده كسان بگو

 شـود،  تمـام  انگوسـفند   اين كه باشد نداشته همراه گوسفندى و كند عبور كه هر خدا به«: گفت اسد

 گـردن  بـر  پيـاده  و بـرد  مـى  خـود  روى پيش آنرا سوار بردند، مى گوسفند كردند بنا مردم »برم مى را دستش

 .زدند آب به مردم و برد مى خويش

 و شدند مى كج كسان بعضى و شد سست زمين جاهاى بعضى رفت فرو نهر در اسبان سم وقتى: گويند

 بودند نكرده عبور كامال هنوز و برفتند آب در كسان و بيندازند را ندانگوسف تا بگفت اسد. افتادند مى اسب از

 .شدند آور هجوم نهر سوى كسان و كشتند بودند نكرده عبور كه را كسانى و شدند نمودار تركان گروه كه

 بگفت و زد نهر به اسد بودند، مانده جاى به توان كم مردم بودند، تميم دو از مردم از محافظان: گويند

 خاقـان  كـه  برخاسـت  غبارى ختالن سمت از. كنند بار آن بر را ها بنه كه برند النهر وراء ما سوى را شتران ات

 به اسد. شدند پراكنده كه برد حمله تميم بنى مردم و ازديان به رسيدند وى به سپاهش از جمعى چون و بود

 كـه  همانجـا  كـه  داد پيغـام  بـود  تادهفرسـ  پيش از كه داران بنه به و رسيد خويش اردوگاه به تا برفت تاخت

 .بزنند خندق و آيند فرود دره دل در هستند

 چـون  و بـود  ميانـه  در نهر كه كند نمى عبور آنها طرف به كه پنداشتند مسلمانان و بيامد خاقان: گويد

 از و رسـد  آب لب به تا برود صف به تا بگفت بود نسا اسپهبد وقت آن در كه اشكند به نگريست را نهر خاقان

 همـه  كـه  اسـت؟  ميسـر  اسـد  بـه  حملـه  و نهـر  از عبـور  آيا كه پرسيد مى جنگ كار به بصير مردم و سواران

 اگـر  و سـواريم  هزار پنجاه ما كه است ميسر آرى«: گفت رسيد اشتيخن به وقتى» .نيست ميسر« :گفتند مى

  ».شود كند آن جريان و بداريم همديگر از را آب شويم آب وارد يكباره

 اسـت  تهديـد  اين كه پنداشتند بودند وى همراه كه كسانى و اسد زدند، را 1هايشان كوس تركان: گويد

 را تركـان  زدن آب بـه  مسلمانان چون و گرفت زدن نفس تندى به كه راندند آب در را خويش اسبان آنها اما

 نمـى  را يشخـو  اسب كس كه برخاست بزرگ غبارى. كردند عبور تركان و رفتند عقب اردوگاه سوى بديدند

 .شناختند نمى را همديگر و ديد

 گرزهـا  و پاالنهـا  بـا  غالمـان  .آوردنـد  فـراهم  بود بيرون را آنچه و شدند خويش اردوگاه وارد مسلمانان

 آراسته را خويش ياران شب آغاز از كرد، سر به را شب اسد. رفتند عقب كه زدند را تركان هاى چهره و برفتند
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 بـا  و خواند پيش را قوم سران نديد چيزى و شد صبح چون و داشت بيم وى هحمل و خاقان خدعه از كه بود

  »بپذير را سالمت«: گفتند كرد مشورت آنها

 و سـپاه  به و يافت ظفر ما بر و شد مقابل ما با خاقان ديروز است، بليه بلكه نيست سالمت اين«: گفت

 خبـر  بـدو  كـه  افتـاده  وى دسـت  به اسيرانى كه رو آن از مگر نمانده ما از نيز امروز كرد، اندازى دست سالح

  ».است پوشيده چشم ما مقابله از آن طمع به و ماست روى پيش ها بنه محل كه اند داده

 را تركـان  هاى دسته كه گفت بدو و آمد پس يكيشان كه فرستاد داران طليعه و كرد حركت پس: گويد

 و آى فـرود  امير اى«: گفتند بدو بود، وامانده اسبان شد، روان پس. اندك جمعى با اشكند پرچمهاى با ديده

  ».بپذير را سالمت

  ».مالها و جانها رفتن دست از و است بليه اين بپذيرم، را سالمت كدام«: گفت

 .بروند يا آيند فرود كه كرد مشورت كسان با و رسيد منزلگاهى به اسد آمد در شب چون و: گويد

 چـه  خراسـان  مـردم  سالمت و ما سالمت قبال در مال نرفت دست از بپذير، را سالمت«: گفتند كسان

  »دارد؟ هميت

  »كنى؟ نمى سخن و خاموشى چرا سيار پسر اى«: گفت اسد. بود خاموش سيار بن نصر: گويد

 و دريابى را داران بنه بروى اگر است، تو سود به صورت دو هر بدارد، صالح قرين را امير خداى«: گفت

  »باشى پيموده پيمود، بايد كه را سختى راه باشند شده هالك رسيدى آنجا وقتى اگر دهى، نجاتشان

  .پيمود راه را روز همه و پذيرفت را او رأى اسد: گويد

 و خوانـد  پـيش  آشنا، ختالن سرزمين به و باهله وابسته بود سوارى يكه كه را صغير سعيد اسد،: گويد

 ايـن «: گفـت  سعيد به رود مى او سمت به خاقان هك باشد آماده داد مى دستور كه نوشت ابراهيم براى اى نامه

 .نكشـد  تـرا  اگـر  باشد، دور به اسالم از اسد نرساندى اگر برسان، ابراهيم به شب از پيش باشد كجا هر را نامه

  ».نفروشد بلخ بازار در ات خانه اهل همه با را زنت ،1دالن اگر گفت كه باشد چنان اسد رفتى حارث پيش اگر

  »ده من به را بلندت دم رنگ تيره اسب«: گفت سعيد

  ».باشم فرومايه كنم، بخيلى تو با اسب درباره اگر دهى مى خطر به را جانت كه تو دينم به قسم«: گفت

 و بود وى همراه اسبى بر نيز غالمش شد روان يدك اسبان از يكى بر سعيد. داد بدو را اسب پس: گويد

 وى طلب به ترك داران طليعه داشتند، ها بنه آهنگ كه سيدر تركان مقابل وقتى. ميكشيد يدك را اسد اسب

 بـه  داران طليعـه  از گروهى برد، ابراهيم پيش را نامه پس نرسيدند، بدو كه نشست اسد اسب بر سعيد. آمدند

 وى بـا  را خبـر  و بازگشـتند  خاقـان  پـيش  و بديدند را ابراهيم اردوى تا بودند وى دنبال از كس بيست قولى

 .بگفتند
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 خنـدق  محوطـه  در كسـان  رسيد خاقان وقتى بود زده خندقى ابراهيم رفت، ها بنه سوى خاقان :گويد
 جستند آنها طرف به شدند نزديك مسلمانان پادگان به وقتى كنند، نبرد آنها با تا بگفت سغد مردم به بودند،

 »برنشينيد«: گفت آنها به خاقان كشتند، را آنها از يكى و كردند هزيمت را سغديان و
 .برد مى راه را جنگ و جست مى حمله براى مناسب جاى كه رفت اى تپه باالى خاقان آنگاه: گويد
 يافـت  مى مناسب حمله براى را جايى چون و بودند وى با كس سه يا دو و بود سان بدين خاقان: گويد

 كـه  ديـد  اى رهجزيـ  اردوگـاه  پشـت  رفت تپه باالى چون و. برند حمله آنجا از تا گفت مى را خويش سپاهيان
 نشان كه گذرگاهى از اردوگاه دست باال از كه گفت و خواست را ترك سرداران از يكى بود، گدارى آن مقابل
 بگفتشـان  و درآينـد،  مسلمانان اردوگاه پشت از تا شوند سرازير جزيره در و رسند جزيره به تا بروند بود داده
 و هـا  خيمـه  از را آنهـا  و بودنـد  عربـان  كـه  كننـد  رهـا  ار ديگران و كنند آغاز صغانيان مردم و عجمان از كه

 وارد مـا  كردنـد  مقابلـه  شـما  بـا  و آمدنـد  خندق جلو قوم اگر«: گفت سرداران به بود، شناخته پرچمهايشان
 بماندند، خندق در چون و آييد، در آنها بر خندق پشت از ماندند خندق محوطه در اگر و شويم مى خندقشان

 وارد نيز و بگرفتند، را اموالشان و بكشتند را وى ياران بيشتر و خذاه صغان و آمدند در اآنه بر عجمان سمت از
 يكجـا  بـه  و كردنـد  رهـا  را خـويش  آرايش مسلمانان. بگرفتند بود آنجا در را چه هر و شدند ابراهيم اردوگاه
 در وى سـپاه  و داسـ  و سـياه  خـاكى  و برخاسـت  غبـارى  ناگهـان  .ديدند مى معاينه را هالكت و آمدند فراهم

 ماندنشان حركت بى از ابراهيم. كردند آغاز رفتن باال بود خاقان كه محلى سوى آنها مقابل از تركان و رسيدند
 .نداشت را اسد آمدن انتظار زيرا بودند گرفته غنيمت و بودند كرده كشتار و بودند يافته ظفر كه كرد شگفتى

 كـوه  سمت به خاقان بود، آن بر خاقان كه رسيد اى تپه ابلمق تا بيامد و پيمود راه شتاب با اسد: گويد
 خـولى  بـن  بركـة  روز آن. بـود  شـده  كشـته  آنها از كس بسيار كه آمدند اسد پيش داران بنه باقيمانده. رفت

 .خزاعه از پيرانى و اميه، ابو كثير، با بود، شده كشته راسبى
 چنانكـه  گريسـت   وى بـا  نيـز  اسـد  گريسـت،  خـويش  شوهر بر و آمد اسد پيش خذاه صغان زن: گويد

 همـراه  را كنيزكـان  و راند مى بار با را شتران و برد مى بند در را سپاه اسيران برفت، خاقان. شد بلند صدايش
 .داشت

 اسـد  امـا  بگيرنـد  را آنهـا  راه بودنـد  مصـمم  خراسـان  مردم از گروهى و خزاعى عمرو بن مصعب: گويد
  »مشويد متعرضشان ربودند چيزى و يافتند فقىموا باد قوم اين«: گفت و شد مانعشان

 كار از مگر اسد، اى: داد ندا كه داد دستور بدو كه بود خاقان همراه سريج بن حارث ياران از يكى: گويد
 نياكـان  و پدران سرزمين كه پوشيدى مى چشم ختالن از بايد مى حريصى، بسيار! نگرفتى عبرت النهر وراء ما

 .منست
 ترك بزرگان جمله از كه مغانون كور »بگيرد انتقام تو از خداى شايد ديدى، كه دبو چنان«: گفت اسد

  »نديدم ها بنه روز از بهتر روزى«: گفت بود
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  »بود؟ چگونه«: گفتند بدو
 امـا  دويد مى يكيشان كه نديدم عرب اسيران از تر سمج دشمنى و آوردم دست به فراوان اموال«: گفت

  ».رفت نمى جاى از
 را تركـان  مسـلمانان  و شـد  نيمـروز  نزديـك  چـون  و شد روان ها بنه سوى خاقان كه اند هگفت ها بعضى

 عجمـانى  سـوى  بردند پناه خندق به آنها و پرداختند نبرد به مسلمانان با چون و بردند پناه خندق به بديدند
 .گرفتند اسير را فرزندانشان و كردند نبرد آنها با و بودند مسلمانان با كه رفتند

 اردوگـاه  سوى آفتاب غروب هنگام و كرد سوار خود پشت را اى خادمه يا خادم تركان از يك هر :گويد
 .رفتند اسد

 و بـود  فطـر  روز به اين و بردند حمله اسد به تركان بعد روز. آمد فرود ها تپه نزد به تا برفت اسد: گويد
 زمسـتان  تـا  زد اردو آنجا مرغزار در و رفت بلخ سوى نيز اسد برفتند، سپس بدارند نماز از را آنها بود نزديك

 به گفتند  شعرى وى به خطاب غزا اين باره در. شد شهر وارد او و شدند پراكنده ها خانه در كسان آنگاه بيامد
 :پارسى

  آمديد ختالن از«
  آمديد تباه برو
  آمديد باز ابار

  »آمديد نزار خشك
 اسـد  به رسيد قربان شب چون و پيوست انخاق به بود طخارستان ناحيه در كه سريج بن حارث: گويد

 شـهر  بـه  روستاها از كسان و بردند باال شهر ديوار بر را آتشها تا بگفت و آمده فرود جزه در خاقان كه گفتند
 سـريج  بـن  حـارث  خـدا  دشـمن «: گفت و كرد سخن آنها با و كرد نماز كسان با اسد صبحگاهان. آمدند بلخ

 شاء ان كند مى زبون را او خدا و دهد تغيير را وى دين و كند خاموش را اخد نور كه آورده را خويش طغيانگر
 بسيارى و شما كمى دهد نصرتتان كه خواهد خدا اگر و كشته كسان برادرانتان از شما، سگ دشمن اين. اهللا
  ».بخواهيد نصرت خداى از نزند، زيانتان آنها

 مـن  باشد، نزديكتر خدا به وقت همه از نهد ىپيشان خداى پيشگاه به بنده وقتى ام شنيده«: گفت نيز و
 اخـالص  سـر  از را او و كنيـد  سـجده  خويش پروردگار براى و بخوانيد را خدا نهم، مى پيشانى و آيم مى فرود

  ».بخوانيد
 زيـر  بـه  منبر از اسد آن از پس. نداشتند ترديد خويش فتح از برداشتند سر چون و كردند چنان: گويد

 آن از و جـوانى  تـو «: گفتنـد  جمعى. كرد مشورت خاقان طرف به حركت باره در كسان با و كرد قربان و آمد
  »كنى خطر مى خويش حركت با كنى، بيم اسب و گوسفند غارت از كه نيستى كسان

  »شهادت يا است ظفر يا كنم، مى حركت خدا به«: گفت
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 آن خدمـه  و شـاهان  و رىطخـا  جيغويـه  و طخارستان مردم و النهر وراء ما مردم از كه خاقان قولى به
 ابـو  سـاالرى  بـه  بـود  پادگـانى  آنجـا  در آمـد،  فرود خلم در و بيامد بود گرفته كمك كس هزار سى سرزمين
 بخشـين  فيـروز  راه از عقبدارانشـان  بـا  و نيافتنـد  دسـت  بدو و آويخت در آنها با كه عبدى سعيد بن العوجاء

 .نوشت اسد براى را حركتشان العوجاء ابو و شدند، روان طخارستان
 عبـور  از پـس  كه را جزه پادگان ساالر فرافصه نامه و العوجاء ابو نامه و آورد فراهم را كسان اسد: گويد

 را بلـخ  شـهر  هـاى  دروازه«: گفتنـد  گروهـى . كـرد  مشـورت  كسان با آنگاه بخواند آنها براى بود نوشته خاقان
  ».خواهى مى كمك و نويسى مى خليفه و خالد به و بندى مى

  ».رسى مى مرو به خاقان از زودتر و روى مى زم راه از«: گفتند ديگر هىگرو
 بـا  اينـان  گفتـه  ،»طلبى مى نصرت آنها ضد بر خدا از و روى مى تركان مقابله به«: گفتند ديگر گروهى

 .بود داشته تركان مقابله عزم كه داشت مطابقت اسد راى
 چون و جيغويه، نزد به رسيد طخارستان رزمينس به تا برفت گرفت جدايى اسد از خاقان وقتى: گويند

 سـبب  بـه  تاز، و تاخت به فرستاد ها دسته و رفت گوزگان سوى و گذشت جزه از و بيامد رسيد زمستان نيمه
 نمانـده  وى با سپاهى چندان كه بود نخواهد حركت اسد جانب از كه بود داده خبر بدو سريج بن حارث آنكه
 .است

 چـون  و »برسـى  گوزگان به تا كن روانه سپاهيان«: گفت اسد به شيبان نىب وابسته مجاهد بن بخترى
  »يافتى؟ چگونه مرا رأى«: گفت بدو بخترى كرد روانه سپاهيان

  »گرفتم؟ ترا رأى كه يافتى چگونه را جل و عز خدا لطف«: گفت
. بدهند ستبي بيست را كسان تا بگفت و گرفت درم هزار بيست و صد رواد ابى بن جبلة از اسد: گويند

 گفـت  و كـرد  جانشين بلخ در را على ابن كرمانى. بود كس هزار هفت شام مردم و خراسان مردم از وى سپاه
 .بزنند را شهر در كان تر چه گر و شود برون شهر از نگذارد را هيچكس كه

 محمد و مسلم بن عمرو و سلمى سليمان بن سليم و ازدى مراغى نجيب بن قاسم و ليثى سيار بن نصر
 وابسـته  صـغير  سـعيد  و احمر سعيد و بكرى درهم بن بخترى و حنظلى اعرج عيسى و عتكى العزيز عبد بن

 به اسد و »ميار خلل ما اطاعت در و بده شدن برون اجازه ما به بدارد صالح قرين را امير خداى«: گفتند باهله
 .داد شدن برون اجازه آنها

 يكى و زدند وى براى وسيع سراپرده دو. گرفت جاى بلخ درهاى از يكى بر و شد برون آن از پس: گويد
 ندا را كسان و كرد قبله به روى سپس داد طول را نماز و كرد نماز ركعت دو كسان با. پيوستند ديگرى به را

 بار سه و گفتند آمين وى دعاى پس از كسان و خواست فيروزى و كرد بسيار دعاى و بخوانيد را خدا كه داد
  »اهللا شاء ان يابيد مى فيروزى كعبه پروردگار به قسم« :گفت
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 برداشـته  او از حرمـت  بيـارد  همـراه  زنى كه سپاهيان از كس هر: داد ندا اسد منادى آن از پس: گويد
 .شود

 كنيزى بود، نهاده جا به فرزندش با را خويش فرزنددار كنيز بكر ام و بود شده برون فرار به اسد: گويند
  »كيست؟ آن از كنيز اين بپرسيد«: گفت بود، شترى بر كه ديد را

 نشسـته  آنجا زياد »است بكرى حارث بن زياد آن از«: گفت و آمد باز و بپرسيد و برفت سواران از يكى
 آرم خشـونت  است محترم من نزد به كه شما از يكى با تا كنيد نمى بس«: گفت و كشيد درهم روى اسد. بود

  ».بزنم را شكمش و پشتش و
 دشمنى اين، نيست، من همراه زنى امير، اى خدا به نه باشد آزاد است من آن از كنيز راگ«: گفت زياد

  ».است حسود
 هنگام آن در كه كرمانى عمرو بن مسعود به رسيد عطاء پل نزد به چون و كرد حركت اسد پس: گويند

 نگذارند و گذارمشانب پل اين بر كه بجوى اسب و مرد پنجاه«: گفت داشت ساالرى ازديان بر كرمانى جانب از
  ».گردد باز گذشت جا اين از كه هر

  »يافت؟ توانم كجا از مرد پنجاه«: گفت مسعود
 بـا  و خاستند پا به گروهى .بزنند را گردنش تا بگفت و كشيدند پايين اسبش از را او تا بگفت اسد پس

 .بداشت او از دست تا كردند سخن وى
 عذافر بماند روز آن خواست مى شد، صبح تا بماند آنجا و رسيد جايگاهى به گذشت پل از چون و: گويد

  ».بيايند كسان تا بماند امروز امير«: گفت زيد بن
 منصور بن سالم كرد، حركت پس »نيست نياز ماندگان عقب به را ما«: گفت و داد حركت دستور: گويد

 و كـرد  تالقـى  بودنـد  نخاقـا  طليعـه  كـه  تركان از كس سيصد با بود وى مقدمه بر كس سيصد با كه بجلى
 .شد فرارى باقيمانده و آورد اسد پيش و كرد اسير آنها از كس هفت با را ساالرشان

  »گريى؟ مى چرا«: گفت بدو گريست مى اسير ترك: گويد
  ».گريم مى خاقان هالكت براى گريم نمى خودم براى«: گفت
  »چگونه؟«: گفت
  ».است كندهپرا مرو تا هست كه آنجا از را سپاهيانش وى«: گفت
 بن ريحان شهريان بيرون سپاه ساالر بود بلخ هاى دهكده از يكى كه رسيد سدره به تا برفت اسد: گويد

 .كعب بن  عبداهللا بنى از بود، عبدلى عامرى زياد
 سـدره  از آن از پـس  .گماشـت  شـهر  بيـرون  مردم بر را سالم بن منصور و كرد معزول را او پس: گويد

  »كيست؟ آن از اين«: گفت .شنيد اسبى شيهه آنجا در. آمد فرود خريستان در و كرد حركت
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 معنـى  بـه  است عقر از عقار كه( گرفت بد فال به را پدرش نام و وى نام »ذعير بن عقار آن از«: گفتند
  ».بفرستيد پس را وى«: گفت »ترس  معنى به است ذعر از ذعير و چهارپاى بريدن پا و دست و نازائى

  »رسم مى تركان به ،شوم مى كشته«: گفت
  »بكشد خدايت«: گفت اسد

 كـه  آمـد  وى پيشـواز  به بشر بن رزين يا رزين، بن بشر رسيد، گرم چشمه نزديك تا برفت آنگاه: گويد
  »دارى؟ خبر چه رزين اى رزانت، و است بشارت«: گفت

  »گيرند مى را شهرمان نرسى فريادمان به اگر«: گفت
 شـهر  فرسخى دو در و شد روان آن از پس» .كند درازتر مرا نيزه بگو الرحمن عبد بن مقدام به«: گفت

  »كيست؟ اين«: گفت حارث به خاقان. ديدند مى را همديگر سپاه دو صبحگاهان. آمد فرود گوزگان
  »وى پرچم و است مثنى بن محمد اين«: گفت

 .است نمودار بلخ جانب از بلندى غبار كه دادند خبر بدو و رفتند وى سوى خاقان داران طليعه: گويند
 غبـارى  اينـك  نيسـت،  سـاخته  حركتـى  اسد از كه بودى نگفته مگر«: گفت و خواست را حارث خاقان

  ».رسد مى بلخ جانب از كه است
  ».است من ياران از كه بودم گفته تو به كه است دزدى همان اين«: گفت حارث
  »بينيد؟ مى كرسى و تتخ شتران بر كه بنگريد«: گفت و فرستاد داران طليعه خاقان: گويد

 .اند ديده كرسى و تخت كه گفتند و آمدند داران طليعه
  ».آيد مى تو سوى كه است اسد اين نميدارند، بر كرسى و تخت دزدان«: گفت خاقان
 زدم، تخمـين  را آنهـا  كه مژده امير اى«: گفت و رسيد بدو جناح بن سالم پيمود، راه اندكى اسد: گويد

  ».بكشد را خاقان خدا اميدوارم ،رسند نمى هزار چهار به
  ».آر فرود را خويش مردان امير اى«: گفت بود همراه اسد با كه مزاحم بن مجشر

 بـاز  و »بوديم نيامده اينجا بود، شده كار تو رأى به اگر مجشر، اى«: گفت و بزد را وى اسب چهره اسد
 هـم  نزديـك  را خـويش  اسـبان  و ندشـد  پياده كه »شويد پياده صبحدم جنگاوران اى«: گفت و برفت اندكى
 .گرفتند كمان و تير و آوردند

 .بود برده سر به آنجا را شب كه بود مرغزارى در خاقان: گويد
 كه گذشت گوزگان از و كرد حركت بكرد صبحگاهان نماز اسد وقتى«: گفت مى موسى بن عمرو: گويد

  ».رسيد شبورقان به وى سپاه و بود كرده غارت را آنجا خاقان
 .بود افتاده خوارى به گوزگان قصرهاى هنگام آن در: يدگو

 كمـك  و بيامد گوزگان مردم و خويش جنگاوران با گوزگان عامل غامدى الرحمن عبد بن مقدام: گويد
  »بيا من با«: گفت گوزگان پسر گوزگان به »بمانيد خويش شهر در«: گفت. كردند عرضه او به را خويش
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 و گوزگان پسر گوزگان و تميم بنى و ازد مردم كه بود مراغى بخيت بن قاسم با سپاه آرايش كار: گويد
 مـردم  بـا  بـود  خزاعـى  عمرو بن مصعب ساالرشان كه را فلسطين مردم و نهاد وى چپ پهلوى بر را او خدمه

 بـن  يحيـى  ساالرشان كه را ربيعه مردم. نهاد وى راست پهلوى به بود احمر بن صغراء ساالرشان كه قنسرين
 كـه  را ازد مردم و بود ساالرشان بهرانى حنظله بن جعفر كه را حمص مردم و نهاد چپ پهلوى بر دبو حضين
 مردم نهاد، مقدمه بر را بجلى مسلم بن منصور. پيوست آنها به بود ساالرشان حميرى مقرى عمرو بن سليمان
 بـر  را اسد غالمان و باناننگه و كشيكبانان و پيوست آنها به بود كلبى نعيم بن حملة ساالرشان كه را دمشق

 .افزود آنها
 پـدر  خرابغـره  و چاچ فرمانرواى و سغد شاه و وى ياران و سريج بن حارث. داد آرايش نيز خاقان: گويد

 شـد  تالقـى  چون و. نهاد راست پهلوى بر را تركان همه و جيغويه و ختالن فرمانرواى و كاوس، جد خره خانا
 و ربيعه مردم كه برد حمله چپ پهلوى بر ديگران و دربنديان و بودند ىو با كه سغد مردم از كسانى با حارث

 كـه  راسـت  پهلـوى  آنگـاه  .برفتند اسد گاه خيمه تا كه كرد هزيمت را آنها و بودند آنجا شام مردم از سپاه دو
 د،شدن هزيمت تركان و حارث رسيدند حريفان به همينكه و بردند حمله گوزگان، و تميم بنى و بودند ازديان
 .بردند حمله همگى كسان آنگاه

  ».كن عطا نصرتشان كردند مى نافرمانى آنها خدايا«: گفت اسد
 بـه  فرسـنگ  سـه  انـدازه  بـه  مسـلمانان . نداشـتند  كـس  پرواى و رفتند همى سو هر به پراكنده تركان

 هـزار  پـنج  و پنجاه و صد و رسيدند آنها گوسفندان به تا كشتند آوردند دست به را كه هر و رفتند تعقيبشان
 وى عقبـدار  سـريج  بن حارث. بزرگ راه بجز گرفت، پيش راهى كوه در خاقان. بسيار اسب با براندند گوسفند

 .رسيد آنها به نيمروز هنگام اسد. بود
 تـا  بگفـت  اسـد  بـود،  عميق نهرى آنها ميان شد مقابل خاقان با اسد خريستان، جنگ در وقتى: گويند

 كسـان  وقتى كه است چنين شما راى مردم اى«: گفت ثعلبه بن قيس بنى از كىي. بردند باال را وى سراپرده
  ».كنيد پا به خيمه آمدند

 خـداى  و گرفت وزيدن گويند هفافه آنرا كه جنگ باد. آوردند فرود را سراپرده تا بگفت اسد پس: گويد
 .فتندگ مى تكبير و خواندند مى را خدا و كردند قبله به روى مسلمانان كرد، هزيمتشان
 داشـت  نـام  سـورى  كه يكى به و داشتند سرخ پوشش كه بيامد سوار صد چهار نزديك با خاقان: گويد

  ».بكش رفته وى پيش ديدى كه را گوزگان مردم از كس هر شدند تسليم عربان اگر گوزگانى، شاه تو«: گفت
 شناسـم  مـى  هتـر ب آنـرا   راههـاى  و خـويش  واليـت  من«: گفت شخير بن  عبداهللا بن عثمان به گوزگان

  »شود؟ تو شهرت مايه بباشى تا و شود خاقان هالك مايه كه كنى كارى خواهى مى
 »چيست؟«: گفت
  »آيى؟ من همراه«: گفت
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  »آرى«: گفت
 خاقـان . بودنـد  غافـل  كـه  رسـيد  خاقان هاى علم باالى و داشت نام ورادك كه گرفت راهى پس: ويدگ

 زدنـد  ديگر بار. نداشتند بازگشت قدرت تركان بود ميان رد جنگ چون و زدند بازگشت بانگ كوسها تا بگفت
 .بودند سرگرم جنگ به و نداشتند قدرت كه زدند سوم بار آنگاه نداشتند قدرت كه

 مسـلمانان  و بگردانيـد  روى فـرار  بـه  خاقـان  بردنـد،  حملـه  هـا  علم به گوزگان و شخير ابن پس: گويد
 و وابسـته  و عـرب  از زن گروهـى  با بود مانده جاى به زد مى قل كه ديگهايشان كردند، تصرف را اردوگاهشان

 .ترك زنان
 .كرد حفظ را او سريج بن حارث و رفت فرو گل در خاقان يابوى: گويد
  .است خاقان وى كه ندانستند كسان اما: گويد

 را خاقـان  زن خواسـت  مى اى خواجه. بود پر تركى هاى سنج و نقره ظروف از چيز همه از ترك اردوگاه 
 گرفتند را وى پاپوش. جنبيد مى هنوز كه رسيدند او به وقتى زد، بدو ضربتى خنجر با و نيافت فرصت اما ردبب

 .بود دار نقش نمد از كه
 .بگرفت بود آنها دست به كه را مسلمانانى و فرستاد خراسان دهقانان پيش را ترك دختران اسد: گويد
 .ببود آنجا روز پنج اسد: گويد
 بلـخ  سـوى  ظفـر  بـا  نهـم  روز بـه  و گرفـت  مى آنرا اسد و رسيد مى بود، شده پراكنده كه اسبانى: گويد

 .بازگشت
 :مضمون اين به گفت شعرى مجاشعى سجف ابن

  بپيمايى را زمين و بروى زمين در اگر«
  بپيمايى آنرا عرض و را زمين طول
  كاربرتر و تواناتر را كسى

  يافت نخواهى اسد امير از
  درساني ما به را نيكى كه
  آورد فراهمى به پراكندگى از و

  نبرد جان او از شتاب با جز خاقان
  كرد پراكنده را خاقان گروههاى و

  ديدى ترشى علف سريج ابن اى
  را بيماران سر درد كه ترشى علف
  »دهد مى شفا



18  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 اسد. شد روان گريزان و بود آنجا خاقان كه آمد فرود گوزگان جزه در بعد روز و كرد حركت اسد: گويد
 حنظلـه  بـن  جعفـر  كـه  شـدند  آماده عراق مردم و شام مردم از كس بسيار كرد دعوت حركت براى را انكس

 آنجـا  را شب و آمدند فرود جزه سرزمين از »ورد« نام به شهرى در و كردند حركت كرد، ساالرشان را بهرانى
 پـيش  و برفـت  اقـان خ. بازگشـتند  و شـدند  بـرف  دچـار  بقولى شدند، سخت بارانى و باد دچار .كردند سر به

 در كـه  تركـان  سـپاه  بـه  و بازگشـت  بلخ سوى اسد بازگشت، اسد پيش بهرانى گرفت، جاى طخارى جيغويه
 آوردنـد  دسـت  بـه  كـه  را آنهـا  از كس هر و بود آمده برون بلخ به حمله براى كه خوردند بر بود بوده مروروذ
 رسيد بلخ به چون و آورد دست به زره هزار چهار روز آن اسد بودند رسيده مروروذ كليساى به تركان كشتند،

 .بود داده آنها به فتح خدا آنكه سبب به بدارند روزه گفت مردم به
 را تركـان  از بيشـتر  و سـه  و دو و يكـى  كه فرستاد مى ها دسته با را كرمانى اسد، كه بود چنان و: گويد

 باشـد،  وى حفـاظ  در كه گرفت امتاق خرلخى  جيغويه پيش و رفت باال طخارستان سوى خاقان گرفتند، مى
 بـه  چـون  و گرفـت  خـويش  واليت راه شد خوب آن صداى و بخشكيد چون و بسازند كوسها تا بگفت خاقان

 براى اسبانى و ها هديه و آمد وى پيشواز به بازيگران همراه افشين، پدر خره خانا پدر خرابغره، رسيد اشروسنه
 بـه  خواست مى بود آمده باز هزيمت به چون و بود نبوده خوب نميانشا روابط بود، كرده آماده سپاهش و وى
 .آورد وى براى توانست مى چه هر و باشد داشته جايى وى نزد

 پـنج . گرفت شدن آماده سمرقند محاصره و نبرد براى و رفت خويش واليت به خاقان آن از پس: گويد
 .كرد تقسيم ترك سرداران ميان نيز يابو ىتعداد داد، وى ياران و سريج بن حارث به سوارى براى يابو هزار

 بشكست را خاقان دست كورصول و شد نزاع ميانشان كرد، مى نرد بازى كورصول، با خاقان روزى: گويد
 و گرفـت  دورى كـه  رسـيد  كورصـول  به خبر. شكست خواهد را كورصول دست كه كرد ياد سوگند خاقان و

 وى اطـراف  از تركـان  بعـد  روز. بكشـت  را او و زد شبيخون نخاقا به و آورد فراهم را خويش ياران از گروهى
 بيامـد  تركند بزرگان از كه كيان حمو خاندان با كشانى طفيل بن زريق. واگذاشتند برهنه را او و شد پراكنده

 .كرد بايد مى وى امثال درباره كه كرد چنان وى درباره و كرد دفن و ببرد را او و
 مـردم  هنگـام  اين در. رفتند چاچ سوى شان بعضى و شدند پراكنده همديگر غارت به تركان آن از پس

 .افتادند آنجا به بازگشت طمع به سغد
 بـه  كـه  نمانـد  سـالمت  به كشى ابن زر بجز كسى پرداختند مى غارت كار به كه ترك سواران از: گويد

 .رسيد طخارستان به سالمت
 بـه  تـا  برفـت  كـه  بـود  فرسـتاده  بلـخ  از ىاسب بر را عجلى وصاف بن منيف اسد، كه بود چنان و: گويد

 .رسيد شبورقان
 بـن  خالـد  پـيش  تـا  كـرد   روانـه  بريد اسبان بر را سيف و بود شبورقان پادگان هشام بن ابراهيم: گويد

 .بگفت وى با را خبر و رسيد  عبداهللا
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 اين اگر وت واى«: گفت خويش حاجب ربيع به و نكرد باور و دانست انگيز حيرت را خبر هشام اما: گويد
 او از سـپس  بـده،  وعـده  او بـه  و بـرو  نميدانم، راستگويش اما آورده خبر عظيم اى حادثه از بگويد، راست پير

  ».بيار من براى را وى گفتار و گويد مى چه بپرس
 هشـام  بـه  كـه  گفـت  همان وى با كه داد انجام بود گفته هشام را آنچه و رفت وى پيش حاجب: گويد

 .بود گفته
  »كيست؟ بخيت بن قاسم«: گفت و بخواست را او ديگر بار شد، در حيرت به مهشا: گويد
  »سپاه ساالر«: گفت
  »بيامده او«: گفت
  ».است كرده فاتح را مؤمنان امير خدا باشد آمده اگر«: گفت
 آنگـاه  گفـت،  تكبيـر  در بر و بيامد وى. بود فرستاده را بخيت بن قاسم بود كرده فتح وقتى اسد: گويد

 و رسـيد  وى نـزد  بـه  تـا  گفـت،  مى تكبير قاسم تكبير سبب به نيز هشام. گفت مى تكبير همچنان و شد وارد
 .بگفت وى با را خبر و» !فتح مؤمنان امير اى«: گفت

 .است سجده يك ايشان نزد به كه كرد شكر سجده و آمد زير به خويش تخت از هشام: گويد
 بـرادرش  به كه بنويسد  عبداهللا بن خالد به گفتند هشام به و بردند حسد خالد و اسد به قيسيان: گويد

 .بفرستد را حيان بن مقاتل دهد دستور
 اميـر  پـيش «: گفت و خواند پيش كسان جمع در را حيان بن مقاتل اسد،. نوشت خالد به هشام: گويد

 از دارى يازن آنچه گفت، نخواهى حق جز اهللا شاء ان بگوى را حق و بگوى وى با اى ديده را آنچه و رو مؤمنان
 »بگير المال بيت

  »گرفت نخواهد چيزى صورت اين در«: گفتند
  »بده لوازم و بده بدو جامه تعداد بهمان و فالن و بده بدو مال مقدار فالن و فالن«: گفت
 او از و بـود  نشسـته  ابـرش  بـا  كـه  رسيد الملك عبد بن هشام پيش و شد روان حيان بن مقاتل: گويد

 .كرد پرسش
 آنها به اما دادند، بيم تركان از را اسد افتاديم، بزرگ اى حادثه به و رفتيم ختالن غزاى به«: گفت مقاتل

 آنگاه بردند، غارت به را اردوگاهمان از قسمتى و بگرفتند را ما غنايم از چيزى و رسيدند ما به تا نكرديم اعتنا
 گوزگان سوى خاقان كه آمد خبر اهآنگ رفتند خويش قشالقگاههاى به كسان و زدند عقب مارا خلم نزديك به

 بـين  مـا  روسـتايى  در و داد حركـت  را مـا  بـوديم،  شـده  درگيـر  دشـمن  بـا  اوقـات  همان در ما و شده روان
 پهلـوى  به بود افتاده چنگشان به مسلمانان فرزندان از گروهى كرديم، تالقى گوزگان سرزمين و اردوگاهمان

 ظفرمـان  آنهـا  بر خدا و برد حمله آنها به ما راست پهلوى آن زا پس .راندند عقب آنرا و آوردند حمله ما چپ
  »برفت آنجا از كه كرديم غارت را خاقان اردوگاه و رفتيم تعقيبشان به فرسخ چند كه داد
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 اردوگـاه  شما«: گفت بار سه و بنشست آورد سخن خاقان اردوگاه از چون و بود داده تكيه هشام: گويد
  »كرديد؟ غارت را خاقان

  »آرى«: گفت
  »شد؟ چه بعد«: گفت
  ».برفتند و شدند ختالن وارد«: گفت
  »است ضعيف اسد«: گفت هشام
 »نداشت تاب كرد آنچه از بيش نيست، ضعيف اسد مؤمنان، امير اى آرام،«: گفت
  »بگوى را خويش حاجت«: گفت هشام
  ».گرفته ناحق به درم هزار يكصد حيان، من، پدر از مهلب بن يزيد«: گفت
 كـه  چنانسـت  كـه  كـن  ياد قسم خدا نام به نهم، نمى تو عهده به را آوردن شاهد زحمت« :گفت هشام

  ».گفتى
 اسد به كه نوشت خالد به و داد پس بدو خراسان المال بيت از را مبلغ آن و كرد ياد قسم مقاتل: گويد

 ميـراث  ترتيـب  و خـداى  كتـاب  مطابق كه داد بدو درم هزار يكصد اسد و نوشت خالد كه بنويسد آن باره در
 .كرد تقسيم حيان وارثان ميان

 داده او به هزار يكصد باشد حق گفته آنچه اگر گيرد، خبر باب اين در كه نوشت اسد به هشام قولى به
 .بود حنظلى اشهب بن السالم عبد رسانيد مرو به را خراسان فتح خبر كه كسى. شود

 هـاى  علم كه فرستاد  عبداهللا بن خالد پيش را گروهى سان نبرد در خويش هزيمت مورد در اسد: گويد
 كـه  داد قسمشان هشام فرستاد، هشام پيش را آنها خالد كه داشتند همراه ترك مقتوالن سرهاى با را خاقان
 .داد جايزه آنها به كه كردند ياد قسم آنها و اند گفته راست

 بـدو  سفارش سه كرد ىم خويش جانشين را سائجى ابن وقتى مرگ هنگام سبل كه بود چنان و: گويد
 آنهـا  از يكـى  تـو  نيستى، پادشاه تو و پادشاهم من كه مكن گردنفرازى من چون ختالن مردم با«: گفت كرد

 بـه  را آن و بخواهد سپاه كه نمان منتظر. كنند نمى تحمل تو از اند كرده مى تحمل شاهان از را آنچه و هستى
 اوبـاش  ندارند نظام اگر كسان و بايد نظام را ملوك و تاس سپاه آن از ملك من پس از كه آرى پس واليتتان

 ».بداريد خويشتن از حيله به را آنها توانيد مى تا و مكنيد جنگ عربان با باشند،
 بـاره  در آنچه ام، دانسته را اين نكنم، گردنفرازى ختالن مردم با گفتى اينكه اما«: گفت بدو سائجى ابن

 بـا  شـاهان  همه از بيشتر كه تو مكنيد، جنگ عربان با گفتى اينكه گفت، راست شاه گفتى، سپاه آوردن پس
  »كنى؟ مى نهى جنگشان از چگونه اى، جنگيده آنها



 21    مهدجلد 

 و كـردم  قيـاس  خـودم  نيروى با را شما نيروى من. پرسيدى دانى نمى را آنچه كه كردى خوب«: گفت
 آنهـا  از زحمت به كردم مى نبرد اآنه با من وقتى كه بود چنان و. نيستند چيزى من به نسبت كه يافتم چنان

  ».شويد مى هالك كنيد نبرد آنها با اگر شما و گريختم مى
 اسـد  به را خاقان حركت كه بود همان سائجى ابن. بود گريخته چين سوى سپاه كه بود چنان و: گويد

 .داشت ناخوش را اسد با نبرد و بود داده خبر  عبداهللا بن
 .بكشت و بگرفت را آنها خالد و كردند قيام گروهى با نبيا و سعيد بن مغيرة سال اين در

  يارانشان و بيان و سعيد ابن مغيرة شدن كشته خبر از سخن

 .بود جادوگر اند، گفته چنانكه سعيد، بن مغيرة
 آنها بين ما بسيار نسلهاى و ثمود و عاد بخواهم اگر«: گفت مى سعيد بن مغيرة كه شنيدم: گويد اعمش

  ».ردك توانم زنده را
 نمـودار  ملخان همانند گورها بر و كرد مى سخن و رفت مى گورستان سوى مغيره كه بود چنان و: گويد

 ).گفت سخن اين نظير چيزى يا( شد مى
 روزى بود، ما پيش و 1بود  علم طالب كه آمد ما پيش بصره مردم از يكى: گويد الرحمن عبد بن محمد

 به كه رفتم سعيد بن مغيرة پيش بصرى آن با آنگاه بخر، من اىبر درم دو به اى ماهى گفتم خويش كنيز به
  »دارد؟ فاصله ابروانت چرا بگويم خواهى مى محمد اى«: گفت من

  »نه«: گفتم
  »اند؟ كرده محمد ترا نام كسانت چرا كه دهم خبر تو به خواهى مى«: گفت
  »نه«: گفتم
  ».بخرد يتبرا درم دو به اى ماهى كه فرستادى را خويش خادم تو«: گفت
 .برخاستيم وى پيش از ما و: گويد

 و بكشـت  و بگرفـت  را او قسـرى  خالـد  داشـت،  كار و سر جادو با مغيره كه بود چنان و: گويد نعيم ابو
 .بياويخت

 آوردند، خالد پيش كس شش با را بيان و مغيره وقتى: گويد حريث بن عمرو وابسته مردابند بن سعيد
 بـه  آنگـاه  نفـت،  با بياوردند نى هاى دسته تا بگفت و آوردند جامع مسجد به ار تختش تا بگفت كه ديدم را او

 دسته يك كه آمد فرود وى سر بر ها تازيانه كرد، تأمل و كرد سستى كه برگيرد نى دسته يك كه گفت مغيره
 بـا  وى كه افروختند آن در آتش و ريختند نى دسته و او بر نفت سپس. بستند بدو كه برگرفت به و برداشت

                                                           

 حـديث  معنى به علم هميشه اسالمى اول دوران استعمال در كه است اين بماند دور خواننده خاطر از نبايد كه اى نكته. 1
 بـه  اللحـد،  الى المهد من العلم اطلبوا يا مسلم، كل على فريضة العلم طلب يا بالصين لو و العلم اطلبوا المثل فى رفته، مى كار به

 .م. نيست بيشتر توضيح محتاج كه است آشكار چنان كلمه رفتن كار به موارد در دقت از قضيه اين و است حديث معنى
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 بـه  را آن و دويـد  نـى  پـيش  كـه  گفـت  بيـان  به آخر در كردند، چنان كه بگفت نيز را گروه آن. بسوخت نى
 .بسوخت را او پس» .نداديد ياد مغيره به را اين چرا احمقيد، كار همه در شما واى«: گفت خالد برگرفت،
 او از و فرسـتاد  جهنـى   اعـين  بن مالك طلب به كس بكشت را بيان و مغيره خالد، وقتى: گويد زيد ابو

 كه كرد خلوت خويش معتمدان با مالك چون و كرد رهايش كه گفت راست خويش درباره او و كرد، پرسش
 :مضمون اين به خواند شعرى بود جمله آن از خراسانى  ابومسلم
  نهادم روشن راهى وى براى راه، دو ميان«
  كردم اندود گل ديگر چيزهاى و جز را خورشيد و

  انداختم شبهه به را وى كرد پرسش من از وقتى
  »شود مى مشتبه نوشتن بهنگام شين و سين چنانكه

 كـرده  خـويش  ضـد  بر كه اقرارى موجب به آرم دست به را او اگر«: گفت يافت تسلط  ابومسلم چون و
  »كشمش مى

 كوفـه  نبيـرو . ناميدند مى خادمان را آنها كرد، قيام كس هفت با سعيد بن مغيرة: گويد محمد بن على
 بـر  را اين نوفل ابن و »دهيد آبم«: گفت و دادند خبر بدو را قيامشان كه بود منبر به قسرى خالد كردند قيام

 :مضمون اين به گفت شعرى و گرفت عيب او
  ندهد خير پاداش خدايت خالد، اى«
  1مادرت فالن در امير فالن و

  قسريان و قيسيان ميان
  دارى تفاخر آرزوى
  جريرى نىب بزرگان از گويى

  بود بومى زن يك مادرت
  بود اى سفله پدرت و
  نباشند سران همانند اوباش، و

 بود يمنى اصيل مردم از جرير

  معتبر مقام و واال نسب با
  اى آمده يزيد از كه اى پنداشته تو
  براندند بزغاله همانند را شما اما
  بودى بدى بنده مغيره نزد به تو
  شاشيدى مى ترس از شير غرش از و

                                                           

 . صريح كلمات با. 1
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  دهيد آبم گفتى ديدى بليه چون و
  شاشيدى تخت بر آنگاه

  فرتوت پيرى و بومى هشت بيم از
  »نداشت ياورى كه
 .شد كشته و گفت »است خدا خاص حكميت« كثاره به ملقب بشر، بن بهلول سال همين در

 او شدن كشته و بشر ابن بهلول خروج از سخن

 چيـز ) دانـگ ( درم ششـم  يـك  معادل وى. اشتد خدايى دعوى بهلول: گويد مثنى بن معمر عبيده ابو
 گفـت  خويش غالم به و شد برون حج آهنگ به. بود شهره دليرى به الملك عبد بن هشام نزد به و خورد مى

 بگيرد، را درم و دهد پس تا بگفت و آورد وى نزد به شرابى غالمش. بخرد او براى درم يك به سركه مقدارى
: گفـت  بـدو  عامـل  كـرد،  سخن وى با و رفت بود سواد جزو كه دهكده املع پيش بهلول. نپذيرفتند او از اما
  ».است بهتر تو قوم از و تو از شراب«

 قيـام  حكومـت  ضـد  بـر  كه شد مصمم برد سر به را آن همينكه و رفت خويش حج پى از بهلول: گويد
 كـه  كردند گاه وعده را موصل هاى دهكده از يكى بودند هماهنگ وى رأى با كه يافت را كسانى مكه در كند،
 كردنـد  گـذر  كـه  هـر  بـه  كـه  شدند همسخن و كردند خويش ساالر را بهلول و آمدند فراهم آنجا كس چهل

 انجـام  را كارهايشـان  تا است فرستاده خالد نزد به كارها بعضى براى را آنها كه آيند مى هشام پيش از بگويند
 رسـيدند  اى دهكده به چون و گرفتند بريد اسبان زا اسبانى و گفتند چنين وى با گذشتند عاملى هر به. دهد
 آن كـه  كـنم  مـى  آغـاز  عامـل  ايـن  از«: گفـت  بهلول بودند، داده بدو شراب و بود خريده سركه آنجا غالم كه

  ».گفت را سخنان
 از وى غير و خالد و شود شهره كارمان كنيم آغاز اين از اگر داريم خالد كشتن قصد ما«: گفتند يارانش

 و سازد مى ها كنيسه و كليساها و كند مى ويران را مسجدها كه خالد كه مكش را اين خدا به ترا ند،كن حذر ما
 را او شـايد  بگريزد ما دست از دهد، مى شوهر ذميان به را مسلمان زنان و كند مى مسلمانان واليتدار را گبران
  ».كند آسوده او از را ما خدا و بكشيم

 بـا  را سخنان آن كه را اين دارم اميد گذارم، وانمى آن از پس كار راىب را خويش تكليف خدا به«: گفت
 شود شهره كارمان روم خالد سوى و بگذارم را اين اگر .بكشم را او و يابم دست نيز خالد به بكشم، بگفت من

 :گفته جل و عز خداى كه صورتى در. برود دستمان از اين و
  »123: 9 غْلَظةً فيُكم ْليجِدوا و فَّارِالُْك من يُلونَُكم الَّذينَ قاتُلوا«

  ».ببينند خشونتى شما در بايد كنيد كارزار شمايند، مجاور كه كافران از كسان آن با: يعنى
  »است تو رأى كه كن چنان«: گفتند
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 خـارجى  آنهـا  كـه  بدانسـتند  و يافتند خبر كسان بكشت، را او و رفت كس آن سوى بهلول پس: گويد
 قيام خارجيان از كسانى كه دادند خبر او به و شدند روان خالد سوى ها پيك گرفتند، پيش فرار راه و هستند

 .كيست ساالرشان دانستند نمى وقت آن در اما اند، كرده
 ايـام  همان در. بودند وى همراه كسانى وقت اين در رفت، حيره سوى و شد برون واسط از خالد: گويد

 فرسـتاده  بـود  هند در كه خالد عامل بكمك را آنها كه بود آمده سپاهى با نقي بنى از شام، مردم از سردارى
 .بود رفته آنجا خالد جهت همين به بودند، آمده فرود حيره در و بودند

 را آنها از يكى كه هر كه كن نبرد گشتگان زدين اين با«: گفت و خواند پيش را سپاه سردار خالد: گويد
  »دارم معافش هندوستان سوى رفتن از و دهم او به عطايى ،گرفته شام در آنچه جز من بكشد،

 اين«: گفتند و شتافتند كار بدين جهت بدين بود دشوار سخت آنها براى هندوستان سوى رفتن: گويد
  ».رويم مى باز خويش واليت سوى و كشيم مى را كسان

 را كوفـه  نگهبانـان  از كس دويست نيز خالد. شد روان آنها سوى كس ششصد با قيسى مرد پس: گويد
 و زد كنـار  به را كوفه نگهبانان و بياراست را خود ياران قيسى مرد. شد تالقى فرات ساحل بر پيوست، آنها به

 سـبب  بـه  باشـد،  آنهـا  خاص ظفر و شوند روبرو قوم با يارانش و او خود خواست مى كه »نباشيد ما با«: گفت
 .بود داده آنها به خالد كه اى وعده

. پرداخـت  بـدو  و بدانسـت  را وى جـاى  و كـرد  پرسش ساالرشان باره در و آمد آنها سوى بهلول: گويد
 خـدايت  كشـتى  مـرا «: گفـت  كه زد بدو ضربتى زره شكاف از و برد حمله بدو داشت، دست به سياهى پرچم
  »بكشد

  »كند لعنت خدايت برو، جهنم به«: گفت بهلول
 آنها از همچنان يارانش و بهلول و رسيدند كوفه در به تا شدند فرارى كوفه نگهبانان با شام مردم: گويد

 بـاره  در«: گفتند كه رسيد كوفه نگهبانان به اما بردند جان وى از و بودند خوب اسبان بر شاميان. كشتند مى
 برويـد، «: گفـت  مـى  و زد همـى  بسرهايشان نيزه با بهلول »ايم آمده اجبار و اكراه به ما كه بترس خداى از ما

 »رفرا فرار،
 .برگرفت آنرا كه يافت اى كيسه قيسى مرد همراه بهلول: گويد
 كشـته  و شـوند  ملحق وى به كه شدند برون و داشتند بهلول عقيده كه بودند نفر شش كوفه در: گويد

 ايـن  كـه  كشـت  كـى  را اينـان «: گفت برد مى خويش روى پيش را كيسه و شد روان آنها سوى بهلول. شدند
  »دهم او به را ها درم

 كه پنداشتند مى آنها و بشناخت را آنها تا »بودم من«: گفت مى يكى آن »بودم من«: گفت مى يكى ينا
 .اند كشته را خارجيان آنكه سبب به دهد آنها به مالى كه آمده خالد جانب از وى

  »اند؟ كشته را كسان آن اينان گويند، مى راست اينان«: گفت دهكده مردم به بهلول: گويد
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  »آرى«: گفتند
 و »برويد«: گفت دهكده مردم به پس باشند، كرده مال طمع به را دعوى اين آنها كه داشت بيم بهلول

 .بكشتند را كسان آن تا بگفت
 .شدند تسليم وى حجت به كه كرد گويى حجت آنها با گرفتند، عيب او بر را كار اين يارانش: گويد
 بنى از دارى سر و رسيد خالد به صريفين ممرد از كسان آن شدن كشته خبر و قوم هزيمت خبر: گويد

 بهلول شد، مقابل خارجيان با كوفه و موصل بين ما كه فرستاد بود يزيد بن حوشب بنى از يكى كه را شيبان
 و »جـويم  پنـاه  اى گرفته كناره حسن! قسم خويشاوندى حق به ترا«: گفت بدو شيبانى مرد برد حمله آنها به

 و بـرد  مـى  انتظار و بود مانده حيره در كه رفتند خالد پيش و شدند هزيمت نشيارا بداشت او از دست بهلول
 .تاختند وى سوى هزيمتيان ناگهان

 هشـام  به و شد بيمناك وى از موصل عامل داشت، موصل آهنگ و كرد حركت روز همان بهلول: گويد
 سـپاهى  و اسـت  نگـران  ويشخ ناحيه كار از و كنند مى تباهى و اند كرده قيام خارجيان از گروهى كه نوشت

 .كند نبرد  خارجيان با آنها كمك به كه خواست
 لقـب  بـه  را بهلـول  هشـام،  كـه  بـود  چنـان  و. فرسـت  آنها سوى را بشر بن كثارة كه نوشت بدو هشام

 .است كثاره همان كرده قيام كه آن كه نوشت بدو موصل عامل شناخت، مى
 پـيش  از كـارى  نصـرانى  زن پسـر  كشـتن  بـا  خـدا  بـه «: گفت خويش ياران به بهلول آن از پس: گويد

 و خالـد  كـه  نباشـم  سـرى  طلب به چرا پس ام كرده قيام خداى خاطر به من -بود خالد منظورش -بريم نمى
  »است؟ بخشيده تسلط را خالد كسان

 را وى اگـر  كـه  شـدند  بيمنـاك  هشـام  عامالن. كرد حركت بود شام در كه هشام آهنگ به پس: گويد
 ضد بر عراق مردم از سپاهى خالد. شود آزرده دل آنها از هشام برسد شام به و بگذرد واليتشان زا كه واگذارند

 فـراهم  شـام  مـردم  از سـپاهى  نيز هشام آورد، فراهم جزيره مردم از سپاهى نيز جزيره عامل. آورد فراهم وى
 كحيـل  در قـولى  بـه . رسيد هاآن نزد به تا بيامد بهلول آمدند، فراهم موصل و جزيره بين ما ديرى در كه آورد

 بـراى  مـا  كه رو يكسو به دير در از«: گفتند بدو آمد فرود دير در به و بيامد بهلول شد، تالقى موصل نزديك
  »شويم برون تو مقابله

 كـس  هفتـاد  او خـود  و بديد را آنها كثرت چون و آمد وى سوى سپاه و رفت كنار به بهلول پس: گويد
 دارد اميـد  شـما  از يك هر«: گفت و رفت آنها سوى سپس كرد، چپ و راست پهلوى را خويش ياران داشت،

  »رود؟ خويش كسان و واليت سوى سالمت به و بكشد را ما كه
  »اهللا شاء ان اميدواريم چنين«: گفتند
 خـود  كسـان  پـيش  هرگـز  يكـى  اين اما«: گفت و بكشت را او و برد حمله آنها از يكى به بهلول: گويد

 را آنهـا  و شـدند  ديـر  وارد و شـدند  هزيمـت  كـه  بكشـت  را آنهـا  از كس شش تا كرد ينچن و »رفت نخواهد
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 پـى  را خويش اسبان است بهتر«: گفتند بهلول ياران شدند، هزار بيست كه آمد كمك برايشان كرد، محاصره
  »بريم حمله آنها به يكباره و كنيم

  ».كنيم معذور صداى نبرد را شتنخوي هستيم اسبانمان بر كه وقتى تا كه مكنيد چنين«: گفت بهلول
 زخمـى  و كشـتند  را آنهـا  از كـس  بسيار و پسين وقت به تا بجنگيدند، سپاه با روز آن همه پس: گويد

 .كردند
 در كشـيده  شمشـيرهاى  با شدند، پياده و كردند پى را خويش اسبان يارانش و بهلول آن از پس: گويد

 دفـاع  خـويش  يـاران  از و كـرد  مـى  نبرد وى شدند، كشته بهلول ياران بيشتر. آوردند بدردشان و افتادند آنها
 باقيمانـده  بيفتـاد،  پـاى  از كـه  بـرد  حملـه  بدو داشت الموت ابو كنيه كه قيس جديله مردم از يكى كرد، مى

  ».كند قيام بدان كه سپار يكى به خويش پى از را ما كار«: گفتند و آمدند وى پيش يارانش
 عمرو مؤمنان امير شد، هالك دعامه اگر. است شيبانى دعامه مؤمنان امير شدم، هالك من اگر«: گفت

  ».است يشكرى
 دعامـه  صـبحگاهان  بمرد، شب همان بهلول بود، كرده خدعه بهلول با الموت ابو كه بود چنان و. گويد

 :مضمون اين به گفت شعرى شاعرانشان، از يكى و واگذاشت را آنها و شد فرارى
  بد نيست مؤمنان امير دعامه«
  جنگ هنگام و

  »است گاه تكيه بدترين
 :مضمون اين به دارد شعرى وى ياران تذكار و بهلول رثاى به نيز قيس بن ضحاك

  وى صحبت و بشر ابو پى از«
  من ضد بر كه شدم قومى دچار

  بودند همدست احزاب با
  اند نبوده ما ياران از هرگز گويى

  اند نداشته دوستى ما با پيش همين از و
  بريز فراوان اشك هديد اى
  ما رفته دوستان و ياران بر و

  كن زارى
  واگذاشتند ما به را دنيا باطن و ظاهر كه
  »شدند جاويد بهشت مجاوران و

 شـد  كشـته  كه نكشيد طولى و شد برون نبرد به يشكرى عمرو شد كشته بهلول وقتى: گويد عبيده ابو
 خالـد، . كرد قيام خالد ضد بر كس شصت با بود، شهره عنوان اين به كه سپيد، اسب صاحب عنزى آن از پس
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 بـه  عنـزى  كردند، تالقى فرات ساحل بر كه فرستاد وى مقابله به كس هزار چهار با را بجلى مسلم بن سمط
 .شد شل دستش و بينداخت را شمشيرش كه زد وى انگشتان ميان ضربتى و برد حمله سمط

 بـا  و رفتنـد  جلوشـان  كوفـه  مـردم  اوباش و مانغال شدند، هزيمت حروريان و آوردند حمله قوم: گويد
 .كشتند را آنها كه بزدند چندان سنگ

 هر به و بود حيره از وى قيام كرد قيام خالد ضد بر گروهى با سختيانى وزير آن از پس: گويد عبيده ابو
 تسلط المال بيت بر و بود آنجا چه هر بر و كشت مى ديد مى را كه هر و سوزانيد مى آنرا گذشت مى اى دهكده

 .كردند نبرد وى با كه كوفه نگهبانان از گروهى با فرستاد را خويش ياران از سردارى خالد. يافت مى
 كه را وى. خورد بسيار زخم و شدند كشته يارانش بيشتر تا كرد نبرد بود اندك گروهى با كه سختيانى

 او بـر  را قرآن از آياتى و گفت وعظ را او و كرد خالد به روى كه بردند خالد پيش و بگرفتند بود افتاده پاى از
  شبانگاه پيوسته و بداشت خويش نزد به و بداشت دست كشتنش از و پسنديد شنيد او از را آنچه خالد. خواند

 .كرد مى پرسش او از و كرد مى سخن وى با و آوردند مى را او كه فرستاد مى
 كه را حرورى يك«: گفتند و كردند سعايت خالد از وى نزد به باب اين در و رسيد هشام به خبر: گويد

  »كرده خويش صحبت هم را او و بداشته زنده و گرفته برده، غارت به اموال و سوخته و كشته
 و سـوخته  و كشته كه را فاسقى«: گفت و داد دشنام را او و نوشت خالد به و آمد خشم به هشام: گويد

 كه فصيحى سخنان سبب به »دارم مى حيف را وى مرگ«: گفت ىم خالد اما »مدار زنده برده، غارت به اموال
 .شنيد مى او از

 وى كـار  در بلكـه  ننوشـت  نامه قولى، به وانمود، سبك را او كار و نوشت نامه هشام به رو اين از: گويد
 و دبكش را او كه داد دستور و كرد مالمتش و نوشت بدو هشام كه وقتى تا كرد مى دفاع او از و كرد مى تأخير
 .بسوزد

 با كه يارانش از چند تنى با را او و فرستاد كس نبود، ميسر آن رد كه بيامد قاطع دستور چون و: گويد
 دسـته  ميـان  در آنها و بياوردند، نى هاى دسته و بودند مسجدشان به كه خواند پيش بودند شده دستگير وى
 كس و افكندند آنها در آتش و بداشتند ميدان در آوردند برونشان آنگاه ريختند، ايشان بر نفت و نشستند نى
 .داد جان تا خواند مى قرآن پيوسته و نجنبيد كه سختيانى مگر نكرد زارى و نياورد اضطراب كه نبود ايشان از

 .كشت را ختالن شاه طرخان، بدر غزا، اين اثناى در و كرد ختالن غزاى  عبداهللا بن اسد سال اين در

  كشت را طرخان بدر چرا اينكه و ختالن در اسد غزاى از سخن

 بـدر  غـزاى  ايـن  و كـرد  خـتالن  غـزاى   عبـداهللا  بن اسد: گويد خويش مشايخ از نقل به محمد بن على
 .فرستاد وى سوى را خزاعى عمرو بن مصعب كه بود طرخان
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 او و پذيرفت مصعب .رود اسد پيش كه خواست امان او و آمد فرود طرخان بدر نزديك تا برفت مصعب
 هـزار  هزار يك كه خواست اسد از طرخان بدر آن از پس. نپذيرفت كه خواست چيزها او از و رفت اسد پيش
 .بپذيرد او از درم

  ».شو برون آنجا از اى آمده ختالن به چنانكه باميان مردم از اى بيگانه مردى تو«: گفت بدو اسد
 از كمتر با شوى برون آن از اكنون راگ و اى آمده خراسان به بريده دم اسب ده با تو«: گفت طرخان بدر

 وارد چنانكـه  تا ده باز من به را آن ام، آمده ختالن به چيزى با من ديگر، چيزهاى و رفت نخواهى شتر پانصد
  ».شوم بيرون آن از ام شده

 و خانـدان  خـداى  و آوردم دسـت  بـه  مـال  شمشير با و آمدم كه بودم جوان«: گفت »بود؟ چه«: گفت
 بـى  مرا بروم، خويش فرزندان و خاندان پيش از گويى مى بروم، ختالن از تا بده مرا جوانى كرد، نصيب فرزند

  »سود؟ چه بودن زنده فرزند و خاندان
 تـو  گـردن  بـه  مهـر « :گفـت  بـدو  اسـد  داشت، اطمينان امان به طرخان بدر شد، خشمگين اسد: گويد

  ».بيمناكم تو بر سپاهيان آسيب از كه نهم مى
  ».رساند مصعب پيش مرا تو جانب از يكى كه بس مرا همين خواهم ىنم را اين«: گفت
 االسـد  ابـو  بـه  را او و نهـاد  وى گـردن  به مهر پس. نهد وى گردن به مهر كه كرد اصرار اسد اما: گويد

 جـزو   عبـداهللا  ابـى  بـن  سـلمة . رسانيد مصعب اردوگاه به شبانگاه تا ببرد را او االسد ابو. سپرد خويش وابسته
: گفـت  االسـد  ابو به سلمه نهاد، مى جا به را عرابه كه برخورد سلمه به االسد ابو بود، مصعب همراه ن،وابستگا

  »كرد؟ چه طرخان بدر باره در امير«
 مصـعب  پـيش  را او و بـود  نپذيرفتـه  اسـد  كـه  بگفـت  وى با را طرخان بدر پيشنهاد حكايت االسد ابو
 كـار  ايـن  در زودى بـه  نكـرده  صـواب  روى از را كـار  ايـن  رامي«: گفت سلمه. كند قلعه وارد كه بود فرستاده

 بـه  مـا  نفرسـتد  اش قلعـه  به و بدارد را او يا بگيرد كرد مى عرضه را آنچه بايد مى شود، مى پشيمان و نگرد مى
 كه بود اين ما به حمله از طرخان بدر مانع شديم آنجا وارد كرديم اصالح كه ها تنگه و ساختيم كه پلها وسيله

 و واگذار من خيمه در را او امشب ماند، نخواهد باز كوشش از شده، نوميد صلح از كه اكنون داشت، صلح اميد
  ».فرستد مى اش قلعه به ببيند را او وقتى مصعب كه مبر مصعب نزد به را او

 .بماند سلمه خيمه در طرخان بدر با االسد ابو: گويد
 شده تشنه رسيد، شهرى به تا برفت اسد شد، وهگر گروه سپاه كه رفت پيش تنگ راهى در اسد: گويد

 خادمان از يكى با جرمى طعمه ابو الرحمن، عبد ابن سغدى خواست، آب نبود، وى با خادمانش از كسى و بود
 آن در سـويق  مقـدارى  و بگرفـت  را تبتى شاخ سغدى داشت، همراه تبتى شاخ يك خادم بود، همراه خويش
 در اسـد  آنگاه. كرد سيراب سپاه سران از چند تنى با را اسد و داد تكان و ريخت آن روى نهر آب از و ريخت
 .نهاد وى زانوى بر را خويش سر و خواست را كشيكبانان از يكى و آمد فرود درختى سايه
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 را او و نشسـت  اسـد  مقابـل  و بيامـد  كشـيد  مـى  را خـويش  اسـب  كـه  سلمى، مزاحم بن مجشر: گويد
 .نگريست مى

  »چونى؟ العديس ابو«: گفت اسد
  »بودم امروز از حالتر نيك ديروز«: گفت
  »چرا؟«: گفت
 را او نـه  و پذيرفتـه  را او پيشـنهاد  نـه  اميـر  كـه  كرده پيشنهادى ماست، چنگ در طرخان بدر«: گفت

 ».هست وفايى را او كه پندار اين به كنند اش قلعه وارد را وى كه گفته و كرده رهايش بلكه نگهداشته محكم
 كـه  شـام  مـردم  از يكى با خواند پيش را ختالن مردم از بلدى و شد پشيمان اسد نگامه اين در: گويد

 طرخـان  بـدر  آنكـه  از پـيش  اگر«: گفت شامى به بياوردند را آنها چون و داشت رو سبك اسبى و بود پى تيز
  »دارى جايزه درم هزار رسيدى او به شود اش قلعه وارد

 كرد؟ چه كافر اين كه داد ندا شامى رسيدند، عبمص اردوگاه به تا برفتند كس دو آن: گويد

  »است سلمه نزد به«: گفتند
 .بماند سلمه خيمه در طرخان بدر با شامى و بازگشت اسد پيش خبر با بلد: گويد
 كـه  بدانسـت  طرخان بدر گفت ناسزا بدو و ببردند را وى كه فرستاد طرخان بدر پيش كس اسد: گويد

 ريگ آنگاه »خداست پيمان اين«: گفت و افكند آسمان طرف به و برداشت ريگى و شكسته را وى پيمان اسد
 بـاره  در »سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  اسـت  محمد پيمان اين«: گفت و افكند آسمان طرف به و برگرفت ديگرى
 .ببرند را او دست تا بگفت اسد و كرد، چنين نيز مسلمانان پيمان و مؤمنان امير پيمان

  »اينجاست؟ كى فديك ابى خون صاحبان از« :گفت اسد آن از پس: گويد
 .بود كشته را وى طرخان بدر كه بود ازد مردم از يكى فديك ابو: گويد
 .»من«: گفت برخاست ازديان از يكى
 .كرد چنان او و »بزن را گردنش«: گفت اسد

 امـوال  و نفرزندا كه بماند آن از باالتر كوچكى قلعه و يافت تسلط بزرگ قلعه بر اسد آن از پس: گويد
 .پراكند ختالن هاى دره در را سپاه اسد آنگاه نيامد، آنها تصرف به كه بودند آن در طرخان بدر

 بـن  خالـد  و كـرد  معزول بود آنجا عامل كه را تميمى حسان ابى بن ايوب و رفت مرو سوى اسد: گويد
 دختر فاضله حريم، بن رةعما كه يافت خبر رسيد  بلخ به چون و كرد، آنجا عامل را خويش عموى پسر شديد
 و دهد طالق را يزيد دختر كه كن وادار را عماره«: نوشت شديد بن خالد به و گرفته زنى به را مهلب بن يزيد
  ».بزن او به تازيانه يكصد نپذيرفت اگر
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 بـدو . بـود  وى پـيش  تميمـى  زيـد  بـن  عذافر بوقتى بيامد، كه فرستاد عماره طلب به كس خالد: گويد
 جوانمرد عماره خدا به«: گفت عذافر .كرد چنان كرد، مقاومتى آنكه پس از و دهد، طالق را ضلهفا داد دستور

 .نيست او از تر معتبر يعنى» .ندارد را او ابهت كسى قيسيان ميان و است قيس سرور و
 .شد وى جانشين بجلى جعفر بن اشعث و درگذشت شديد بن خالد آن از پس: گويد

 .گفت »خداست خاص حكميت« جبل در و شد فروش جان يبشب پسر صحارى سال اين در

  شبيب پسر صحارى خبر از سخن

 .پرسيد او از ميراث باره در و آمد خالد پيش شبيب بن صحارى: گويد مثنى، بن معمر عبيده، ابو
  »چكار؟ ميراث با را شبيب پسر«: گفت خالد
 و آرد پديـد  شـكافى  وى ضد بر كه دكر بيم و شد پشيمان خالد برفت، و گفت بدرود شبيب ابن: گويد

 كنند، رها را او نخواستند اما »بودم وى پيش اكنون هم من«: گفت صحارى خواند، پيش را او و فرستاد كس
 آنگـاه . گذشت واسط از تا برفت و نشست بر و كردند رهايش كه برد حمله آنها به خويش شمشير با صحارى

 الالت تيم بنى از كسانى سوى آن از پس. بماند نهان وى جاى كه نشست زورقى بر و كرد پى را خويش اسب
 .بگفت آنها  براى را خالد خبر و خويش خبر و بودند جبل در كه رفت ثعلبه بن

 شمشـير  بـا  را او رفتـى  نصـرانى  زن پيش وقتى بود بهتر داشتى، اميد چه ميراث قصه از«: گفتند بدو
  »زدى مى خويش

 نباشـم،  ناشـناس  او براى تا باشم رفته وى نزد به خواستم مى نبود، ميراث قصه منظورم خدا به«: گفت
  ».بكشم غافلگيرى به فالنى عوض به را نصرانى زن پسر سپس

 .بود كشته بسته دست را افتاده كار از صفريان از يكى آن از پيش خالد كه بود چنان و: گويد
 بعضـى  پذيرفتنـد،  شـان  بعضـى  خيزند، پا به وى با كه كرد دعوت را تيميان صحارى، آن از پس: گويد

  »سالمتيم قرين اينك«: گفتند و نپذيرفتند نيز بعضى »مانيم مى منتظر«: گفتند ديگر
 :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در ديد چنين صحارى چون و: گويد

  خواستم نمى ميراث قضيه او از من«
  يابم دست وى كشتن به كه داشتم طمع

  آن در كه ىكسان و او از را زمين و
  اند بگشته حق از و كنند مى تباهى

  لجوجى ستمگر هر و
  كرده رها را حق ببينم كه
  گرفته ضاللت روش و

  كنم آسوده
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  فروشم مى پروردگارم به را خويش جان من
  گذارم وامى كسان به را قال و قيل و

  فروشم مى را مالم و خاندان
  جاويد بهشت در كه

  ».دارم مال و خاندان اميد
 مبـارك  بـه  تـا  برفت آنگاه شد، فروش جان جبل در و كردند بيعت وى با كس سى نزديك پس: گويد

 در كـه  فرسـتاد  وى سـوى  سپاهى خالد آن از پس »بودم بيمناك همين از«: گفت و يافت خبر خالد. رسيد
 همـه  ند،بكشـت  و گرفتنـد  ميـان  در را وى آنگاه كرد، سخت نبردى آنها با و كردند تالقى وى با مناذر ناحيه

 .بكشتند نيز را يارانش
 سـال  اين در زهرى شهاب ابن و بود حج ساالر هشام، بن مسلمة شاكر، ابو سال اين در: گويد جعفر ابو

 .كرد حج وى با
  عبـداهللا  بـن  خالـد  مشـرق  و عراق عامل. بود هشام بن محمد طايف و مكه و مدينه عامل سال اين در

 هـالك  سـال  ايـن  در خالد برادر اسد قولى به. بود  عبداهللا بن اسد رشبراد خراسان بر خالد عامل. بود قسرى
 سـال  بـه  خالد برادر  عبداهللا بن اسد ديگر قولى به. كرد جانشين خراسان بر را بهرانى حنظله بن جعفر و شد
  .بود محمد بن مروان آذربيجان و ارمينيه عامل .شد هالك بيستم و صد

 .آمد در بيستم و يكصد سال آن از پس

  بيستم و يكصد سال حوادث خبر از سخن

 غـزاى  نيـز  و. بگشـود  را سـندره  اند گفته چنانكه كه بود هشام بن سليمان تابستانى غزاى جمله، آن از
 بـن  مروان غزاى نيز و. كرد ويران آنرا سرزمين و بگشود را تومانشاه هاى قلعه كه بود عقيلى مسلم بن اسحاق
 .تركان سرزمين به بود محمد

 .بود سال اين در عبداهللا بن اسد وفات مداينى گفته به

  عبداهللا بن اسد وفات سبب از سخن

 هنگـامى  يافـت،  حضور مهرگان در و داشت اندرون در دملى كه بود اين اند گفته چنانكه مرگش سبب
 عبـد  بـن  ابـراهيم  بـود  آمده كه كسانى جمله از آمدند، وى پيش ها هديه با دهقانان و اميران بود، بلخ به كه

 ارزيـد،  مى هزار هزار يك كه بودند آورده اى هديه و هرات دهقان با بود خراسان و هرات عامل حنفى الرحمن
 جامهايى و طال از جامهايى و طال از قصر يك و نقره از قصر يك بود، قصر دو بودند، آورده كه چيزها جمله از
 ها كرسى بر خراسان بزرگان و بود تخت بر اسد آمدند ىوقت. نقره از هايى سينى و طال از هايى سينى و نقره از
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 آن پشت ديگر چيزهاى و هراتى و 1قهستانى و مروى ديباى با را ها سينى و جامها و بنهادند را قصر دو. بودند
 .شد پر صف چنانكه نهادند

: گفـت  و ايسـتاد  سـخن  بـه  دهقان. بود طال گوى يك بود آورده اسد نزد به دهقان كه چيزها جمله از
 و عقـل  و بردبارى كمك به بخورديم جهان سال صد چهار عجمان گروه ما بدارد، صالح قرين را امير خداى«

 كجا هر كه فال فرخنده: بودند گونه سه مردان ما نزد به. مرسل پيمبر نه بود، ما ميان در ناطق كتاب نه. وقار
 بـود  چنـين  اگر و بود كامل مرد اش خانه رد كه بود مردى آن از پس. گشود مى او دست به خدا كرد مى روى

 فراخ اى حوصله كه مردى نيز و .افتاد مى پيش و شد مى ساالر و ديد مى تعظيم و شنيد مى تحيت و آمد خوش
 .افتاد مى پيش و يافت مى ساالرى بود چنين چون و داشتند مى اميد او از كه گشاده دستى و داشت

 و نهـاده  تـو  در بخـورديم  سـال  صـد  چهار آنها وسيله به ما كه را كس سه اين صفات خداوند امير، اى
 را خـويش  وابسـتگان  و كسـان  و خانـدان  تـو  .باشـد  كـاملتر  تو از 2كدخدايى به كه شناسيم نمى را هيچكس
 كمـال  ايـن  و ندارد فقيرى يا توانگرى يا بزرگى يا كوچكى بر تعدى قدرت آنها از هيچكس و داشتى مضبوط

 عيبـى  و مغـرب،  از ديگـرى  و آيـد  مشرق از اى آينده كه اى كرده پا به بيابانها در يوانهاا نيز و است كدخدايى
 شـدى  مقابـل  خاقـان  بـا  كـه  بود تو فالى فرخنده از. شده بنيان نيكو چه اهللا سبحان: گويند اينكه جز نيابند
 و بكشتى را يارانش و كردى هزيمت را او اما بود، وى با نيز سريج بن حارث و داشت سپاه هزار صد كه بوقتى

 خوشدل ترا مال كدام ندانيم ما كه چنانست تو دست گشادگى و حوصله فراخى. دادى غارت به را اردوگاهش
  ».خوشدلترى رود مى بدانچه بلكه رود، مى تو پيش از كه مالى يا آيد مى تو نزد به كه مالى كند، مى تر

 بـه  كه را سيبى و »است بهتر آنها همه از تو ههدي و خراسانى دهقان بهترين تو«: گفت و بخنديد اسد
 طـرف  بـه . نگريسـت  مـى  را هـا  هديه و بود خاموش اسد برد، سجده او بر هرات دهقان داد، بدو داشت دست
 معن اى«: گفت سپس» .ببرد را طال قصر اين يكى بگو يزيد، پسر عذافر اى«: گفت و نگريست خويش راست

 اى برگير، جام يك فالن اى«: گفت سپس» .بردارند را قصر اين بگو قنسرين سر گفت يا قيس سر احمر پسر
 سـينى  يـك  و برخيـز  صـيدا  پسـر  اى«: گفت و بماند سينى دو تا بداد نيز را ها سينى» .برگير جام يك فالن
  »برگير

 سـبك  و برگرفـت  را ديگـرى  و بنهـاد  و كـرد  سنگين و سبك را آن و برگرفت را يكى صيدا ابن: گويد
 .كرد سنگين

  »كنى؟ مى چه«: گفت اسد
  ».برگيرم را تر سنگين خواهم مى«: گفت
  ».برگير را دو هر«: گفت

                                                           

 .قهى: متن كلمه. 1
  . كتخدانيه: متن كلمه. 2
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 غزاهـا  در وى -خاسـت  پـا  بـه  اليعفـور  ابو آنگاه. داد چيز نيز را كوش سخت مردم و سردستگان: گويد
 .بيا  راه به كه زد بانگ و -رفت مى راه خراسان فرمانرواى روى پيش

  ».برگير حرير جامه دو آوردى، ياد به ار خودت خوب چه«: گفت اسد
  »جاده طرف به چپ، طرف به آييد من سوى«: گفت و برخاست عذاب ميمون

  »برگير حرير جامه يك آوردى، ياد به را خودت خوب چه«: گفت
 .ببخشيد بود صف در كه را آنچه همه: گويد
 :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در توسعه بن نهار

  ترس هنگام هب دعوتگرى وقتى«
  دهد مى ندا

  شويد مى اندك
  »بسياريد مهرگان روز به اما

 كه آوردند وى براى نوبر گالبى شد، برون روزى. يافت بهى اندكى بعد و شد بيمار اسد آن از پس: گويد
 بشكافت دمل. افكند هرات دهقان خراسان، طرف به را آن و برگرفت گالبى يك. خورانيد كسان به يكى يكى

 عاملى ماه چهار كه بيستم، و صد سال به كرد، خويش جانشين را حنظله پسر بهرانى جعفر. شد الكه اسد و
 .شد آغاز سيار بن نصر دوران يكم و بيست و صد سال رجب ماه در و كرد

 :مضمون اين به گفت شعرى عبدى عرس ابن
  داد خبر  عبداهللا بن اسد مرگ از يكى«
  بلرزيد مطاع شاه غم از دل و

  شد روان تقدير ،بلخ در
  كرد توان نمى دفع را پروردگار قضاى و

  ساز روان اشك ديده اى
  نشدى غمين جمعها پراكندگى از مگر

  كند سيرابت باران
  بخشش طالبان براى كه

  ».بودى بخش فيض ابرى
 محمد پيش را كثير بن سليمان بودند، خراسان در كه عباس بنى شيعيان سال اين در: گويد جعفر ابو

 .دهد خبر بدو را آنها وضع و كار كه فرستادند عباس بن لىع بن

 فرستادند؟ على بن محمد پيش را سليمان عباس، بنى شيعيان چرا اينكه از سخن
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 رو آن از بـود،  خاطر آزرده بودند، خراسان در كه خويش شيعيان از على بن محمد كه بود چنان سبب
 بود كرده نقل وى جانب از كه را دروغى و بودند كرده عتاطا كرديم ياد پيش از را وى خبر كه خداش از كه

 ايـن  از و آمدنـد  فراهم شد، تأخير وى نامه چون و كرد ترك را آنها با مكاتبه جهت همين به بودند، پذيرفته
 وى بـا  را خبرشـان  و ببيند را وى كه برگزينند را كثير بن سليمان كه شدند همسخن و آوردند سخن قضيه
 بـه  نسـبت  كـه  رفـت  علـى  بـن  محمد پيش كثير بن سليمان اند گفته چنانكه. گردد باز وى خپاس با و بگويد

 و خـداش  از پيروى سبب به على بن محمد بگفت وى با را خبرشان و بود معترض خويش خراسانى شيعيان
  »كند لعنت را وى دين پيروان و خداش خدا«: گفت و كرد سرزنششان وى دعوت

. نوشت خويش شيعيان به اى نامه وى همراه و فرستاد باز خراسان به را انسليم آن از پس: گويد راوى
 اهللا بسـم  جـز  چيـزى  و گشـودند  را آن مهـر  كـه  داشـت  همراه را مهر به سر نامه و رفت آنها پيش سليمان
 علـى  بـن  محمـد  جانب از خداش آنچه كه بدانستند و آمد گران آنها بر اين و نيافتند آن در الرحيم، الرحمن

 .است بوده وى دستور  مخالف بود، دهآور
 شـيعيان  نـزد  بـه  را ماهـان  بـن  بكير كثير، بن سليمان بازگشت پس از على بن محمد سال، همين در

 بـه  راه از را وى شيعيان خداش كه داد خبرشان و نوشت نامه آنها به وى همراه و فرستاد خراسان به خويش
 .است برده در

 پـيش  بكيـر . كردند تحقيرش و نداشتند باور را وى اما رسيد خراسان شيعيان پيش نامه با بكير: گويد
 .داشت مسين مغزى بعضى و آهنى مغزى بعضى كه داد بكير به عصا چند او و بازگشت على بن محمد

 خـالف  بـه  كه بدانستند و داد عصايى آنها از يك هر به و آورد فراهم را شيعيان و نقيبان و برفت بكير
 .آوردند توبه و بازگشتند و اند ودهب على بن محمد روش

 .كرد معزول بود داده بدو كه واليتها همه از را عبداهللا بن خالد عبدالملك، بن هشام سال اين در

 كرد؟ عزل را خالد هشام، چرا اينكه از سخن

 كه اند گفته جمله از. كنيم مى ياد هست ما نزد به را آنچه جمله آن از كه اند گفته سخنانى باب اين در
 سبب همين به بود، كرده عهده رمان نهر يا رمان روستاى در را الملك عبد بن هشام امالك مثنى پدر فروخ

 اميـر  پـيش  تـو  واى«: گفت نبطى حسان به و بود گران خالد براى وى حضور اما. گفتند مى رمانى فروخ را او
  »بيفزاى فروخ بر چيزى و برو مؤمنان

 كـه  فرسـتاد  را شـام  صـلحاى  از كس دو هشام افزود، آن بر درم هزار هزار و برفت حسان: گويد راوى
: گفت مى حسان. بزند زيان را او كرد بنا كه شد گرانتر خالد براى فروخ از حسان و آوردند تصرف به را امالك

 ».توام آورده بر كه مبر تباهى به مرا«
 سپس. شكست را امالك بندهاى آمد خالد پيش چون و بود مصر وى زدن زيان كار در خالد اما: گويد

  »است شكسته را تو امالك بندهاى خالد«: گفت و رفت هشام پيش
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 از يكـى  به حسان آنگاه .داد خبر بدو و بازگشت هشام پيش و بديد آنرا كه فرستاد را يكى هشام: گويد
 مـن  پيش ينارد هزار بشنود، هشام كه كنى تكرار جايى گويم مى تو به كه را سخنى اگر«: گفت هشام خدمه
  »دارى

  »گويم مى بخواهى چه هر من و بده را هزار«: گفت
: بگـو  او به آمد گريه به چون و بگريان را هشام كودكان از يكى«: گفت او به و بداد را دينار هزار: گويد

  ».است هزار هزار سيزده وى دخل كه هستى قسرى خالد پسر تو گويى باش خاموش
 نزديك«: گفت بدو هشام آمد وى پيش حسان آن از پس. گرفت نشنيده اما بشنيد را اين هشام: گويد

 .شد نزديك بدو حسان و »آى من
  »است؟ مقدار چه خالد دخل«: گفت هشام
  ».هزار هزار سيزده«: گفت
  »بودى؟ نداده خبر اين از مرا چطور«: گفت
  »بودى؟ پرسيده من از مگر«: گفت
 .كند عزل را او شد مصمم و نشست هشام خاطر در اين و: گويد
 كسـان  بـر  چيـز  سه به نيستى كمتر هشام بن مسلمة از تو«: گفت مى يزيد خويش پسر به خالد: گويد

 نكـرد،  چنـين  هـيچكس  و زدم بنـد  دجلـه  بـر : كند نمى افتخار آن همانند به هيچكس كه كرد توانى افتخار
  ».منست آن از عراق واليتدارى و دارم مكه در آبخورگاهى

 و كـرد  تحقيـر  را وى كه آمد خالد پيش قرشيان از يكى كه بود آن خالد بر هشام شمخ سبب قولى به
 :نوشت خالد به هشام. گفت وى با نيشدار سخن

 حفاظـت  به و سپرده تو به را آن رعايت كه چيزهايى در ترا راى و دست مؤمنان امير چه گر بعد، اما«
 نكرده تو فرش را خويش خاندان خاصان اما داشته، اداعتم تو تدبير حسن و كفايت به كه گذاشته باز داده تو
 كه اى آورده توبيخ و اى گشاده زبان آنها سر به نسبت عراق در چرا .كنى خيره بدان چشم و نهى آن بر پا كه

 كشـانيده  بدانجا ترا اين و گيرى مى انصاف او از اى پنداشته و اى داشته را او تحقير و مقام كردن كوچك قصد
 خـويش  مجلس صدر از آمده مى كه اى ديده را او چون و اى كرده خشونت وى با سخن در عام سمجل در كه
 تقدم و حرمت به كه هست كس تو قوم در كه صورتى در اى، نشده جا به جا وى خاطر به داده، تو به خدا كه
 ناچيز وضع صوص،بخ عمرو، خاندان مؤمنان امير از پيش كه شد تو نصيب آنجا از مقام اين .است پيش تو از

 آن سـبب  بـه  كه اى شده چنان و رسيدى واال مقامى به كه كرد همسنگ برجستگان و سران با و برد باال ترا
 قـوم  مشـاطه  پسـر  اى. نشـكند  درهم و نيفكند آنجايت از تو سپاسى كم اگر البته. نگرى مى آنها بر مفتخرانه
 آيد، مى پيش كه ديدى را او چون و نداشتى وى تحرم شد، مى وارد تو بر آنها معتبر مرد وقتى چرا خويش،

 روى با مؤمنان امير حرمت به و نرفتى كنار به خويش تشك صدر از وى احترام به و نكردى خالى او براى جا



36  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 وى قربـت  حـق  و نكـردى  گفتگـو  وى بـا  ادب با نشست خويش جاى به چون و نكردى برخورد او با گشاده
 است حرب و العاص ابى خاندان شيخ پسر است خاندان دو برجسته و خبهن كه نشناختى را او حق و نداشتى

 نـدارد  خـوش  اينكـه  و نبـود  تـو  حرمـت  سـابقه  اگر كه كند مى ياد قسم خداى به مؤمنان امير .آنها سرور و
 عـراق  در را حاجتمنـد  مـردم  كـه  شـوى  چنان تا برد مى پستى به داده رفعت را آنچه كند، شماتت دشمنت
 كـه  كـنم  كسـانى  تـابع  تـرا  تـوانم  مى زود چه و نباشد همديگر مزاحم درت بر كسان موكب و نبينى خويش

 همه با و خيز پا به روز به يا شب به يافت ترا وى نامه با مؤمنان امير فرستاده كه حال هر به. اند بوده متبوعت
 بيـزارى   خـويش  خطـاى  زا و خـواهى  اجازه تذلل با و بايستى عمرو ابن در به تا برو پاى به خويش اطرافيان

 او منشـى  واال و حميـت  اگـر  و كنـد  تحمل ترا بجنباند، را او رحمت عواطف، اگر ندهد يا دهد ات اجازه. كنى
 مكافات نهد، بجا تا كند، عزل كه اوست با تو كار آن از پس مرو، آنجا از و بايست وى در بر شد، تو ورود مانع
 نا كلمات پيوسته دارى، بسيار خطاهاى اى نه اعتماد و اطمينان رسزاوا كه كند لعنت خدايت ببخشد، يا دهد،
 تـو  از عـراق  شهر دو واليتدارى كار به كه كسانى رسد مى مؤمنان امير به اى گفته معتبر مردم به كه تو رواى

 .كوشاتر و اليقتر و ترند شايسته
 يـا  بخشـش  درباره تا نوشته نيز خويش عموى پسر به نوشته تو به اعتراض درباره را آنچه مؤمنان امير

 اهللا شـاء  ان را كـدام  هر كه گذارد، مى باز را وى دست و كند مى تفويض بدو را كار اين و بينديشد تو مكافات
  »باشد پسنديده مؤمنان امير نزد به كند عمل تو باره در توفيق با تعالى

 :بود چنين عمرو ابن به وى نامه: گويد
 با عام مجلس در خالد بودى نوشته كه بدانست را آن مضمون و رسيد منانمؤ امير به تو نامه بعد، اما«

 تـو  بـه  نسبت را او خويشاوندى عواطف و مؤمنان امير با ترا قرابت و نداشته ترا حرمت و كرده درازى زبان تو
 تكلمـا  و. اى بازمانـده  او از اطاعـت،  حـق  رعايت و وى قدرت و مؤمنان امير بزرگداشت به تو و گرفته سبك
 اين در و اى بوده خاموش تو كه هنگامى به وى تطاول و بود داشته تو با كه سرورانه گفتار و آور رنج و زشت
 از و داده رفعـت  حقـارت،  از و كرده رها را وى عنان و گشوده را وى زبان مؤمنان امير كه اى داشته تامل باب

 سـفلگان  خـردى  كـم  و گويى ياوه هنگام به موارد گونه اين در سعيد خاندان شما و برده شهرت به گمنامى
 تـرا  مؤمنـان  اميـر . كـوه  همسنگ است وقارى بسبب بلكه واماندگى، روى از نه ماندنتان خاموش كه چنينيد،
 تـو  بـه  را خالـد  كـار  و اى داشـته  سـپاس  و اى كـرده  حرمت را قدرتش و اى داشته بزرگ را وى كه ميستايد

 جايش به اگر كند، مى تأييد را وى عزل كنى معزولش اگر. واگذارى جايش به يا كنى معزولش كه گذارد وامى
 .كند نمى سپاسگزارى تو از آن مورد در مؤمنان امير و اى نهاده او بر كه است منتى واگذارى

 همان در كه داد دستور و ببرد را غفلتش خواب كه نوشت چنان بدو نامه، وصول هنگام به مؤمنان امير
 در بـر  و بيايـد  پياده روز، به يا باشد شب به يابد، مى را وى فرستاده، و رسد مى بدو نانمؤم امير نامه كه حال

 .كنى معزول يا واگذارى، جاى به بدارى، در بر يا دهى اجازه كه بايستد تو
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 رعايت به آنكه مگر بزند، او سر به تازيانه بيست تو روى پيش كه گفته خويش فرستاده به مؤمنان امير
 خـاطر  بـه  خـواهى  كه را طريق دو از يك هر اجراى و رسد بدو اين، تو سبب به كه نخواهى خدمتش حرمت
 قصـد  كـه  وى دلخـواه  و باشـد  مؤمنـان  اميـر  راى موافـق  تـو،  قرابت رعايت و خويشاوندى و حرمت و نيكى

  .دارد سعيد و العاص ابو خاندان حقگزارى
 طلـب  يـا  گـويى  حـديث  يـا  پاسـخگويى  يا رىآغازگ به نويس نامه مايلى آنچه باره در مؤمنان امير به
 كـه  است مانع بدان وصول از حشمت رعايت و آرند مى تو پيش مؤمنان، امير خاندان از كسانت، كه حوايجى
 .نيست ميسر آن عرضه براى سفر و است دور مؤمنان امير از محلشان
 نسبشـان،  و دينـدارى  و تقراب ترتيب به خاندان، حوائج تكرار از و مكن حشمت رعايت مؤمنان امير با

 كـار  در مؤمنـان  اميـر  كـه  ديد خواهى و طلبيدن، بيشتر و طلبيدن يا كسان فرستادن با تقاضا به مدار، شرم
 .بگزارد را حقوقشان و كند رعايت را آنها قرابت خواهد مى كه نيست كند تو با نيكى

 يـارى  به خويشاوندى حق اداى ركا در و خواهد مى كمك خداى از دارد نيت آنچه باره در مؤمنان امير
  »والسالم. اوست موالى و سرپرست خداى كه دارد اطمينان بدو و كند مى توكل او بر و دارد مى اميد او

 احمقانـه  رفتـار  هشـام  مـادر  كـه  »احمـق  زن پسر«: گفت مى و كرد مى ياد هشام از مكرر خالد: گويند
 .ايم كرده ياد را وى خبر اين از پيش و داشت

 خالـد،  مـادر  پسر اى« :نوشت بدو هشام و كرد خشمگين را او كه نوشت هشام به اى نامه خالد :گويند
 كـم  بجيلـه  طايفه از كه تو بوگندو، زن پسر اى نيست، من اعتبار مايه عراق واليتدارى گويى مى كه ام شنيده
 سـوى  كه قريش وسالن نخستين كه دانم چنان خدا به نيست، اعتبارت مايه عراق امارت چگونه ذليلى شمار

  ».بندد مى گردنت به را دستهايت آيد تو
 بـن  اسـد  بـن  يزيـد  بـن   عبداهللا بن خالد من: اى گفته ام شنيده«: نوشت خالد به هشام كه گويند نيز و

  ».برم مى باز فيروزى عباى آن و استرت به ترا خدا به نيستم، كس پنج اين معتبرترين و كرزم
 شوند محتاج تو به مؤمنان امير پسران وقتى«: گويد مى پسرش به خالد هك شنيد هشام كه گويند نيز و

 .شد نمودار اش چهره در خشم و »كرد؟ خواهى چه
 مؤمنـان  اميـر  بـاره  در خالـد  كـه  شنيدم«: گفت و رفت هشام پيش شام مردم از يكى كه گويند نيز و
  ».آورم نمى زبان به كه گفت مى چيزها

  »لوچ؟ گفت مى«: گفت
  »اين از بدتر ،نه«: گفت
  »بود؟ چه«: گفت
  »گفت نخواهم هرگز«: گفت
 .شد متغير وى به نسبت تا رسيد مى بدو خالد از ناخوشايند سخنان همچنان و: گويد راوى
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 دارم بـيم  شـده  بيشتر هزار هزار ده از پسرت دخل امير، اى«: گفت و رفت خالد نزد به دهقانى: گويند
 تـرا  جـان  و پيكـر  مـن  امـا  دارند، دوست ترا پيكر كسان. شمارد بسيار را آن و رسد مؤمنان امير به خبر اين

  ».دارم دوست
  »بودى؟ گفته او به تو گفت چنين من با نيز  عبداهللا بن اسد«: گفت
 »آرى«: گفت
  »آورده نمى دست به و خواسته مى درم يك كه اوقات بسا بگير نديده را پسرم تو، واى«: گفت
 را او كـه  شـد  مصـمم  شد بسيار رسيد مى هشام به خالد از كه اخوشايندىن چيزهاى وقتى: گويد راوى

 .داشت نهان را خويش تصميم شد، مصمم كار اين به چون و كند معزول

 شد مصمم وى عزل كار به كه وقتى خالد، عزل باره در هشام عمل از سخن

 خـط  بـه  و داشـت  نهان را خالد عزل كار هشام: گويد دبيران از يكى و پدرش از نقل به جناد بن عبيد
 كوفه به چون و كرد حركت يوسف بيايد، خويش ياران از كس سى با كه نوشت يمن عامل يوسف به خويش
 .ماند مراقبت به آنجا نزديك رسيد

 كـه  بود كرده ختنه را خويش پسر بود خالد جانشين خراج كار در كه طارق كه بود بوقتى اين و: گويد
 .دادند هديه بدو ديگر چيزهاى و ها جامه و اموال بجز خادمه، ارهز و خادم هزار و اسب هزار

 بـر  وى هـاى  جامـه  از خـوش  بـوى  و بـود  نمـاز  بـه  يوسف. گذشت وى ياران و يوسف بر مراقب: گويد
  »كسانيد؟ چه شما«: گفت خاست مى

  »مسافرانيم«: گفتند
  »داريد؟ كجا قصد«: گفت

  »رويم مى جايى به«: گفتند
 ايـن  درسـت  راى بدگمانيم، آنها از كه ديديم را جمعى«: گفتند و رفتند وى اراني و طارق پيش: گويد

 در و بدانيـد  را ايـن  دارنـد،  شما قصد اگر و شويم آسوده آنها از باشند خوارج از اگر تا بكشيم را آنها كه است
  ».گيريد آمادگى آنها باره

 بـه  و شـد  جا به جا يوسف شد حرگاهس چون و كردند منعشان آنها كشتن از يارانش و طارق اما: گويد
  »كسانيد؟ چه شما«: گفت و گذشت آنها بر مراقب. رفت ثقفيان هاى خانه

  »!مسافرانيم«: گفتند
  »داريد؟ كجا قصد«: گفت

  »رويم مى جايى به«: گفتند
 است اين درست راى. اند رفته ثقفيان هاى خانه به اينان«: گفتند و رفتند وى ياران و طارق پيش: گويد

 .كردند منعشان اما» .بكشيم را آنها كه
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. كـرد  چنـان  او و »آر فـراهم  مـن  نزد به هستند اينجا كه را مضريانى«: گفت ثقفيان از يكى به يوسف
 .گويد نماز اقامه كه گفت مؤذن به و شد مسجد وارد سحرگاه يوسف

  »بيايد امام تا«: گفت مؤذن
 .گفت نماز اقامه كه كرد خشونت او با يوسف اما
 و طـارق  و خالـد  سـوى  كس آنگاه. خواند را سائل سأل و الواقعه وقعت اذا سوره و ايستاد پيش وسفي

 .جوشيد مى ديگها وقت آن در. گرفتند را آنها كه فرستاد يارانشان
 خالـد  نامـه : گويـد  بود داده او به را كشيكبانى و زنى مهر هشام كه حريش بنى وابسته شاپور بن ربيع

 آمد وى پيش يوسف نامه با عمر بن يوسف وابسته جندب روز آن در. كرد خشمگين را وا كه آمد هشام پيش
 بـه  امـا « بـده  جواب او به خودت زبان از«: گفت الملك عبد بن عنبسة وابسته سالم به سپس بخواند، آنرا كه

 .ودب ديوان دار عهده سالم »آر من پيش را سالم نامه«: گفت من به سپس نوشت كوچكى نامه خودش خط
 چنان من و »بزن مهر را آن« :گفت من به آنگاه. نهاد آن در را كوچك نامه. بياوردم را سالم نامه: گويد

 منزلـت  از بـيش  و كـرده  تجـاوز  خـودش  حـد  از تو يار« :گفت و خواند پيش را يوسف فرستاده آنگاه. كردم
 و زدنـد  او بـه  تازيانـه  چنـد  تا بگفت سپس »كن پاره را هايش جامه«: گفت من به آنگاه» .دارد تقاضا خويش

  ».كن فرار تو واى«: گفتم و دادم او به را نامه من و »بده را اش نامه و ببر بيرون من پيش از را او«: گفت
 اسـت،  حيله اين«: گفت و شد بدگمان بود، سالم نايب و بود اردن مردم از كه ثلجه ابى بن بشير: گويد

 كسانت كه نوشت بود وى زارهاى بيشه دار عهده كه سالم عامل عياض هب و »اند كرده عراق واليتدار را يوسف
 .بگوى طارق به را اين و كن ستايش را خدا و بپوش آمد وقتى اند فرستاده تو براى يمنى جامه

 عيـاض  بـه  و شد پشيمان نامه نوشتن از بشير اما فرستاد زياد ابى بن طارق پيش را نامه عياض: گويد
 طـارق  پـيش  را ديگـر  نامه عياض و مكن اعتماد بدان نگهدارند، را جامه كه ديدند نچنا تو كسان كه نوشت

 .برد
 اين و شود آشكار خبر كه كرده بيم و شده پشيمان تو يار اما است اول نامه در درست خبر گفت طارق

 .است نوشته را
 سپرد راه شب يك و روز يك .بود واسط در كه برنشست خالد آهنگ به كوفه از طارق آن از پس: گويد

 و بديد را وى بود خالد رسايل ديوان و بانى كشيك و حاجبى دار عهده كه بربرى داود. رسيد آنجا صبحگاه و
 براى«: گفت بديد را او چون و داد، ورود اجازه و »آمده اجازه بى«: گفت و شد خشمگين كه داد خبر خالد به

  »اى؟ آمده چه
  »ام كرده خطا آن باره در كه چيزى براى«: گفت
  »بود؟ چه«: گفت
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 كـه  صـورتى  در گفـتم   تسـليت  و نوشـتم  نامـه  امير به كه كند، رحمت خدايش كه اسد وفات«: گفت
  ».بيايم پياده بايد مى

  ».گرد باز كارت سوى«: گفت و شد آلود اشك چشمانش و آورد رقت خالد: گويد
  ».است محرمانه كه بگويم امير با را چيزى خواهم مى«: گفت
  »نيست محرمانه داود از چيزى«: گفت
  »است من خود به مربوط كه است چيزى«: گفت
 .بگفت خالد با را خبر طارق آنگاه رفت، برون و شد خشمگين داود: گويد
  »كرد؟ بايد چه«: گفت
  »بخواهى عذر او از شنيده تو جانب از خبرى اگر و روى مؤمنان امير پيش و برنشينى بايد«: گفت
  »روم او پيش اش اجازه بى اگر بود همخوا بدى مرد«: گفت
  ».ديگر كار يك«: گفت
  »كارى؟ چه«: گفت
 تـو  و گيـرم  مـى  اجازه او از تو براى و روم مى شام به تو از زودتر من روى، مى خويش قلمرو در«: گفت

  ».رسد مى تو به وى اجازه كه اى نرسيده خويش قلمرو انتهاى به هنوز
  »كنم نمى هم را اين«: گفت
 بـا  و كـنم  مـى  تعهـد  مؤمنـان  امير براى بوده سالها اين در كه را كسريهايى همه و روم مى من«: گفت

  »رسم مى تو جلو فرمانت
  »چيست؟ كسريها مقدار«: گفت
  »هزار هزار صد«: گفت
  »يافت توانم نمى نيز درم هزار ده خدا به بگيرم، كجا از را اين«: گفت
 هزار بيست نيز وليد ابن  ابان و زينبى كنيم مى عهده درم هزار هزار چهل راشد بن سعيد و من«: گفت

  »كنى مى تقسيم عامالن بر را باقى و هزار،
 پـس  را آن بخـواهم  و باشم داشته روا كسانى بر را چيزى كه هستم لئيمى مرد صورت اين در«: گفت

  »بگيرم
 و تـو  بـر  نعمت و گيريم مى سر از را دنيا و كنيم مى حفظ اموالمان با ترا و را خويشتن ما«: گفت طارق

 و باشد كوفه بازرگانان پيش كه كند مطالبه ما از را اموال اين و بيايد كسى كه آنست از بهتر اين. ماند مى ما
  ».بخورند را اموال اين و شويم كشته ما تا بمانند منتظر و كنند تعلل

 ايـن  در كه است بار آخرين ينا«: گفت و بگريست و گفت وداع وى با طارق و نپذيرفت خالد اما: گويد
 .بگفت وى با را طارق گفتار خالد و آمد در داود و برفت آنگاه »كنيم مى مالقات دنيا



 41    مهدجلد 

 بـا  را عـراق  و رود شـام  بـه  و كنـد  خدعه تو با خواست روى، نمى اجازه بى تو كه دانست مى او«: گفت
  »كند عهده راشد بن سعيد اش برادرزاده

 .رفت حمه به خالد و بازگشت كوفه به طارق: گويد
 اميـر  شـر،  همـه «: گفـت  »بـود؟  خبر چه«: گفت بدو كه رفت وى پيش يمن به يوسف فرستاده: گويد

 كتاب است ديوان صاحب سالم نامه اينك. ننوشت ترا نامه جواب و زد تازيانه مرا بود، خشمگين تو بر مؤمنان
 حركت عراق سوى كه بود او خود خط به كه دخوان را هشام نامه رسيد آن آخر به چون و بخواند و بگشود را

 آنها از مرا دل و بگير را وى عمال و نصرانى زن پسر بداند، را اين كسى مبادا ام كرده آنجا واليتدار ترا كه كن
  ».كن خنك

  »بشناسد را راه كه بجوييد بلدى«: گفت يوسف
 خويش، پسر و كرد حركت روز همان و برگزيد را يكى جمله آن از آوردند، وى پيش را كس چند گويد

 آهنـگ «: پرسـيد  شـود  جدا او از خواست مى چون و آمد وى بدرقه به پسرش كرد، جانشين يمن در را صلت
 تـو  از گيـرم  اقامـت  جايى در وقتى مگر! بوگندو زن پسر اى«: گفت و زد او به تازيانه يكصد كه »دارى؟ كجا
 ايـن «: گفتنـد  مى چون و كرد مى پرسش رسيد مى راهى دو به چون و برفت آن از پس: گويد »ماند؟ مى نهان

 .رسيد كوفه به تا »برو عراق راه به«: گفت مى »رود مى عراق به راه
 خـوش  بـوى  بـه  و »بـودم  او روى پـيش  كـردم،  آمـاده  خوشـى  بوى هشام براى«: گويد نبطى حسان

  »رسد؟ مى دتم چند در آيد يمن سوى عراق از كه يكى حسان اى«: گفت من به كه نگريست مى
  »ندانم«: گفتم
 :مضمون اين به خواند شعرى او و: گويد

  دادم تو به خردمندانه دستورى«
  كردى من نافرمانى اما
  شد سلب ات اراده كه
  ».افتادى پشيمانى به و

 رسيده آنجا بيستم و صد سال اآلخر جمادى در كه بيامد عراق از يوسف نامه كه نگذشت چيزى: گويد
 .بود

 كـه  »آر مـن  پـيش  را طـارق  و بـرو «: گفـت  مـن  بـه  يوسف رسيديم نجف به وقتى: گويد زنبيل سالم
 بـه  و رفـتم  كوفـه  بـه  آن از پـس  »كـرد؟  توانم چه قدرتش و طارق با«: گفتم خويشتن با و نپذيرم نتوانستم

 تو واى«: زدم بانگ بدو كه بردند مرا كه »درآيم طارق نزد به كه گيريد اجازه من براى«: گفتم طارق غالمان
  ».است آمده عراق عاملى به كه يوسفم فرستاده سالم من. طارق اى

  ».آيم مى وى پيش من«: گفت و زد بانگ غالمان به و شد برون طارق پس: گويد
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 پاالنى بر را وى پذيرفت اگر آر، من پيش را طارق و برو«: گفت كيسان به يوسف ديگر روايت به: گويد
  »بيار و بكش را او نپذيرفت اگر و بيار

 :گفتم بدو بود حيره اهل سرور كه رفتم المسيح عبد خانه به حيره در: گويد
  »آرى وى پيش و كنى بند به را طارق كه دهد مى دستور تو به و آمده عراق عاملى به يوسف«

 غالمـى  طـارق . رسـيدند  طـارق  منـزل  به و شدند روان خويش غالمان و فرزندان با المسيح عبد: گويد
 بـا  دهـى  اجـازه  اگـر «: گفـت  طـارق  بـه  كه بودند، وى همراه لوازم و سالح با دلير غالمانى هك داشت شجاع

  »بروى خواهى كجا هر به و گيرى خويش سر آنگاه بكشم، را آنها و روم اينان مقابله به خويش همراهان
  »اهد؟خو مى مال آيا كه بگوى من به امير باره در«: گفت و داد ورود اجازه كيسان به: گويد راوى

  »آرى گفتمش«: گويد كيسان
  »دهم مى او به بخواهد آنچه من«: گفت
 تازيانـه  را وى بديـد،  را كيسان چون كه رسيدند بدو حيره در و رفتند يوسف طرف به آنها: گويد راوى

 .بود حمه در كه فرستاد خالد پيش را مقدم بن عطاء و شد كوفه وارد آنگاه تازيانه، پانصد قولى به زد بسيار
 بـر  چهـره  بـا  وى »بگير اجازه الهيثم ابو نزد به من ورود براى«: گفتم و رفتم حاجب پيش: گويد عطاء

  »است؟ خبر چه«: گفت بدو خالد كه شد وارد افروخته
  »خير«: گفت
  »نيست تو نزد به خيرى«: گفت
  »بگير اجازه الهيثم ابو نزد به من ورود براى: گويد مى مقدم بن عطاء«: گفت
 »بده اجازه بدو«: گفت
  ».مادرش واى«: گفت خشم سر از او و شدم وارد: گويد عطاء
 از هـيچكس «: گفـت  بـدو  خالـد  بنشست وى با و آمد در صلت بن حكم كه بودم ننشسته هنوز: گويد

  ».باشم داشته خوشتر شما از خويشتن بر را وى واليتدارى كه نبود اينان
 را نصـرانى  زن پسـر  عامالن داده دستور من به نانمؤم امير«: گفت و كرد سخن كوفه در يوسف: گويد

 بـا  را منافقانتـان  كنم، مى بيشتر و كنم مى چنان عراق مردم اى خدا به. كنم خنك آنها از را وى دل و بگيرم
  ».شكنجه با را فاسقانتان و خيانتكاران و كشم مى شمشير

 .آوردند وى پيش واسط در را خالد و رفت واسط سوى و آمد فرود آنگاه: گويد
 بـن  ابـان  بـا  كرد زندان به را خالد يوسف، وقتى«: گفت مى كه شنيدم عبيده ابو از: گويد نصر بن حكم

 اگـر «: گفتنـد  او بـه . شـد  پشـيمان  يوسف آن از پس كرد، صلح درم هزار هزار نه به او سر بر يارانش و وليد
  ».گرفتى مي او از درم هزار هزار يكصد بودى نكرده چنين

  ».بازگردم ام داده چيزى گرو به را خويش زبان وقتى كه نيستم كسى من« :گفت يوسف
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 بيم كرديد، تعهد هزار هزار نه وهله اولين در كه كرديد بد«: گفت كه دادند خبر او به خالد ياران: گويد
  ».گردد باز خويش گفته از و بگيرد آنرا دارم

 و نداد رضايت ايم كرده تعهد آنچه به داديم، خبر خالد به«: گفتند و آمدند يوسف پيش آنها پس: گويد
  ».ندارد قدرت مال اين پرداخت به كه گفت ما به

 مانعتـان  گرديـد  بـاز  شـما  اگـر  و گـردم  نمى باز خويش گفته از من دانيد، بهتر يارانتان و شما«: گفت
  ».شوم نمى

 ».گرديم مى باز ما«: گفتند
  »ايد؟ گشته باز«: گفت

  »آرى«: گفتند
 آن برابر دو و آن برابر يك و درم هزار هزار نه به خدا به شماست، جانب از پيمان كستش پس«: گفت

 .گرفت هزار هزار يكصد قولى به و گرفت آن از بيش و »دهم نمى رضايت
 كـرده  فراهم اموالى عراق در وى كه بود آن سبب. كند عزل را خالد شد مصمم هشام: گويد عياش ابن

 هزار پنجهزار كه بود خالد نهر جمله آن از شد، هزار هزار بيست آن از وى دخل و بود كرده حفر نهرها و بود
 ستم من خدا به«: گفت مى غالبا. صلح و شاپور بلوك و جامع و مبارك و مانا بار و جوى با نهر و داشت دخل
 طايفـه  آن از را سـواد  چهارم يك عمر كه بود اين مقصودش »منست آن از است من قدم زير چه هر ام ديده

 .بود كرده بجيله
 اين قرشيان زنند، مى كنار را مرد اين كه پندارم«: گفتم مى خويش ياران به غالبا: گويد هيثم بن عريان

  ».دارد مى آشكار را چيز همه اين، و حسودند مردمى كه كنند، نمى تحمل را او امثال و
 و تـو  ميان كه قرشيانند اينان نگرند، مى حسد چشم به ترا كسان اين امير، اى«: گفتم بدو روزى: گويد

 اموال از را وى و بنويس هشام به خدا به ترا. نيست چاره آنها از ترا اما دارند، چاره تو از آنها نيست، پيوند آنها
 دسـت  بـه  را آن نظير توانى مى آسانى به تو كه بگيرد خواهد مى كه را آن از چه هر بگوى و بده خبر خويش

 كـه  آنست از بهتر بماند، برخى و برود برخى اگر قسم دينم به كند نمى تباه ترا بخواهد، مه اگر هشام و. آرى
 را وى گفتـه  كـه  رود وى پـيش  حسودى بدگوى دارم بيم بگيرد، را همه كه پسندد نمى چنان او. برود همه

  ».دهى بدلخواه تا كه آنست از بهتر دهى، او به دلخواه به اگر بپذيرد،
 ».شد نخواهد چنين هرگز اما نيستم، انبدگم تو از«: گفت
 را اى گـره  هـر  و ببنـدم  بگشايد را اى گره هر خدا به كه فرست وى پيش مرا و كاربند مرا رأى«: گفتم

  »بگشايم ببندد
  ».دهيم نمى چيزى زبونى به ما خدا به«: گفت
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 تـوانى  مـى  مقاومـت  مگـر  بگيرد، اگر اى؟ نياورده دست به وى قدرت ايام در را امالك اين مگر«: گفتم
  »كرد؟

  ».نه«: گفت
 بر منتى كرده آغاز در آنچه جز اگر شود، تو سپاسدار و سپارد بخاطر را اين كه كن پيشدستى«: گفتم

  ».كنى رعايت آنرا بايد مى باشد نداشته تو
  »شد نخواهد چنين هرگز خدا به نه،«: گفت
 كـه  بكـن،  اكنـون  هـم  كـرد  خـواهى  هچ هر بگيرد را امالكت و كند معزول ترا وقتى گفتمش«: گويد

 هست پروردگانى ترا اند، گفته بسيار او به تو باره در و اند كرده پيشدستى خاندانش مردم و فرزندان و برادران
  ».برى مي بكمال اى كرده آنها باره در را آنچه هشام كمكه ب و كنى خواهى چه هر آنها باره در باز كه

  ».است نشدنى كار ينا ولى گويى مى چه دانم مى«: گفت
 دهنـد  مـى  اش شكنجه و اند گرفته را مالش و اند كرده عزل را او كه بينم مى چنان«: بود گفته مى عريان

  .برد بخواهد سود چيزى از آن از پس كه
 .شد چنين و: گويد راوى

 وى ابـ  هشـام  كه يافت خبر وقتى بود بصره عامل خالد جانب از كه برده ابى بن بالل: گويد عياش ابن
 اجـازه  مـن  بـه  كه خواهى اگر بگويم تو با رو به رو بايد ناچار به كه هست پيشامدى«: نوشت بدو كرده عتاب
  ».گردم باز روز و شب يك و باشم تو پيش روز يك آيم تو سوى روز و شب يك دهى

  »بيا خواهى مى اگر«: نوشت بدو خالد: گويد
 كوفـه  در را مغرب نماز و  برفت شب و روز يك و ستنش ها جمازه بر خويش غالم دو با بالل پس: گويد

 بـه  سربندى و رفت وى پيش و داد خبر خويش حضور از را خالد آن از پس بود، راه فرسنگ هشتاد كه كرد،
 .داشت سر

  »اى؟ كرده خسته را خودت عمرو ابو«: گفت خالد
  »آرى«: گفت
  »بودى؟ بصره در كى«: گفت
  »ديروز«: گفت
  »؟گويى مى راست«: گفت
  ».گفتم كه چنانست خدا به«: گفت
  »افتادى؟ رنج به چه براى«: گفت
 خانـدانش  مردم و فرزندان و آورده سخن و كرده عتاب تو با مؤمنان امير شنيدم آنكه سبب به«: گفت

 او از و كـنم  عرضـه  او بر را اموالمان از چيزى و روم وى پيش باشد تو رأى اگر اند، گفته ناروا وى با تو درباره
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 آن از را چه هر و كنم عرضه بدو ترا مال سپس باشم خرسند بدان و بگيرد دارد دوست را چه هر كه بخواهم
  ».است ما عهدهه ب آن عوض گرفت،

  ».ببينم تا نيستم بدگمان تو از«: گفت
  ».كنند شتاب تو كار در دارم بيم«: گفت
  »ابدا«: گفت
  ».دارند شتاب تو باره در كه بخصوص اى، شناخته كه چنانند قرشيان«: گفتم
  ».دهم نمى چيزى زور به هرگز من خدا به بالل، اى«: گفت
  »بگويم؟ امير اى«: گفت
  »بله«: گفت
 بـه  حـق  ايـن  آيـا  نداشتى،  چيزى كردم عامل ترا وقتى: گويد است، تر معقول تو از هشام عذر«: گفت

 جلوگيرى كه را كارى نبطى حسان رمدا بيم كنى، عرضه من به را خويش اموال از قسمتى كه نبود تو گردن
  ».شمار غنيمت را فرصت اين دهد، جلوه او نظر به كرد، نتوانى آن از

  ».باشى موفق كه برو كرد، خواهم انديشه كار اين در«: گفت
 سسـت  و دل بد و تندخوى سختگير بيگانه يكى كه بينم مى چنان«: گفت مى و برفت بالل: گويد راوى

 .بود گفته كه شد چنان و» .بگيرد دشمنى و كين به را وى كه اند فرستاده مرد اين سوى را شرم كم و دين
 امـا  ببيند را خويش خانه كه خواست اجازه خالد از و بود گرفته اى خانه كوفه در بالل: گويد عياش ابن

  .هست تاكنون كه شد زندان خانه آن، از پس و داشت بند رفت آنجا وقتى
 گـران  را شـما  قيمتهـاى  مـن  كـه  ايـد  پنداشته شما«: گفت مى و كرد مى سخن خالد: گويد عياش ابن

  ».باد او بر خداى لعنت كند مى گران را شما قيمتهاى كه هر كنم، مى
 مؤمنـان  اميـر  هـاى  غله تا مفروش را ها غله از چيزى«: بود نوشته خالد به هشام كه بود چنان و: گويد

 .شد درم يك به 1كيلچه كه آنجا تا »شود فروخته
 سال االول جمادى در و بود پنجم و صد سال شوال از خالد واليتدارى: گويد عياش ابن از نقل به هيثم

 .شد معزول ششم و صد
 يـاد  پـيش  از را وى واليتـدارى  سـبب  آمـد،  آنجا سوى عراق واليتدارى به عمر بن يوسف سال اين در

 .ام كرده
 از را حنظلـه  بـن  جعفـر  و كرد خراسان واليتدار را كرمانى على بن جديع عمر، بن يوسف سال اين در

 .برداشت آنجا
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 بـه  بـاب  اين در كند، خراسان واليتدار را قتيبه بن سلمة خواست مى رفت عراق به يوسف وقتى گويند
 نـدارد،  عشيره خراسان در كه است كسى قتيبه بن سلمة كه نوشت بدو هشام. خواست اجازه و نوشت هشام

 .شد نمى كشته خراسان در پدرش داشت آنجا اى عشيره اگر
 كـه  بـود  مرو در وى كه نوشت كرمانى به را خراسان واليتدارى سليم بنى از يكى همراه يوسف: گويند

 آن و خراسـان  بـه  آمـدنش  و اسد از سپس كرد، او ثناى و گفت خداى حمد: كرد سخن كسان براى و بيامد
 بـه  خالـد  وى بـرادر  از سـپس  آورد، سخن داد رخ ىو دست به كه ها حادثه و بودند آن در كه فتنه و محنت
 بندى پاى و اطاعت به را كسان و آورد سخن عراق به يوسف آمدن از و گفت وى ستايش و آورد سخن نيكى

 و دهـد  عافيـت  را معـزول  و -بـود  اسـد  منظورش -بيامرزد را مرده خدا«: گفت آنگاه كرد ترغيب جماعت به
 .دآم فرود سپس »كند مبارك را آينده

 .شد آنجا واليتدار تغلبى سيار بن نصر و شد معزول خراسان از كرمانى سال اين در

 شد؟ خراسان واليتدار سيار ابن نصر چرا اينكه خبر از سخن

 بـا  رسـيد،  هشام به  عبداهللا بن اسد درگذشت خبر وقتى: گويد خويش مشايخ از نقل به محمد بن على
 را آنهـا  نـام  و نمودنـد  او بـه  را كسانى كه كردند مشورت آيد كار به را خراسان كه يكى باره در خويش ياران
 بـن  يحيـى  و بـود  شـخير   عبـداهللا  بن عثمان بود شده نوشته وى براى كه كسانى جمله از نوشتند، وى براى

 .حزام بنى مردم از سلمى مزاحم بن مجشر و مسلم بن قتيبة بن قطن و ليثى سيار بن نصر و رقاشى حضين
 فرتـوت  پيرى«: گفتند را مجشر. »است شرابخواره« وى: گفتند شخير  عبداهللا بن عثمان ارهب در: گويد

 انتقـامجو «: گفتنـد  را قتيبـه  بـن  قطـن  »اسـت  نماى بزرگى و گردنفراز مردى«: گفتند را حضين ابن »است
  »ندارد عشيره« :گفتند بدو. برگزيد را سيار بن نصر رو اين از »است

  »يماو عشيره من«: گفت هشام
 عبـد . فرستاد حنفى هفانى سليط بن الكريم عبد همراه را وى فرمان و كرد واليتدار را نصر پس: گويد

 سرخس به وقتى بود، همراهش بود حنيفه بنى وابسته كه نيز وى دبير المهند ابو بيامد، وى فرمان با الكريم
 بدو المهند ابو. بود عمرو بن ميمت برادر ليثى عمرو بن حفص مرو عامل .نداشت خبر وى آمدن از كس رسيد
 داد، خبـر  كرمانى به المهند ابو. رفت مرو سوى سليط ابن برد نصر پيش را او و فرستاد كس حفص داد، خبر

 رسيد سيار بن نصر پيش زودتر حفص فرستاده .فرستاد سيار بن نصر سوى را كرمانى حبيب بن نصر كرمانى
 .گفت نصر به امارت سالم كه بود كس نخستين و

  »گرى؟ حيله شاعرى شايد«: گفت بدو نصر
 .داد وى به را نامه فرستاده ولى

 معـزول  را كرمـانى  و بـود  كرده مرو واليتدار را مسلم بن عمرو حنظله، بن جعفر كه بود چنان و: گويد
 .بود گماشته بخارا به را سيار بن نصر بود، گماشته ابرشهر به را عمرو بن منصور. بود كرده
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 پيشـنهاد  او بـه  و خوانـدم  پيش را وى بيايد نصر فرمان آنكه از پيش روز چند: گويد حنظله بن جعفر
 بدو بود شيبان بنى وابسته كه بخترى كرد، مشورت مجاهد ابن بخترى با كنم، بخارا واليتدار را وى كه كردم
  ».مكن قبول«: گفت

  »چرا؟«: گفت
  ».است رسيده  خراسان همه براى تو مانفر كه بينم مى چنان و مضرى پير تو آنكه براى«: گفت
: گفـت  خـويش  يـاران  بـه  بخترى. خواند پيش را بخترى و فرستاد كس بيامد وى فرمان چون و: گويد

 .گفت امارت سالم آمد وى پيش چون و »شده خراسان واليتدار سيار بن نصر«
  »دانستى؟ كجا از«: گفت نصر

  »اى شده واليتدار كه دانستم آمدى مى من نزد به اين از پيش و خواندى پيش مرا كه چون«: گفت
 كى تو نظر به«: گفت الكريم عبد به هشام رسيد،  عبداهللا بن اسد مرگ خبر وقتى گويند چنانكه: گويد

  »دارى؟ اطالع آنجا مردم و آنجا از ام شنيده كه كنيم خراسان واليتدار را
  » .است كرمانى دليرى، و خرد هب خراسان مرد مؤمنان، امير اى«: گفتم: گويد الكريم عبد

   »چيست؟ وى نام«: گفت و بگردانيد روى هشام: گويد
   »على پسر 1جديع«: گفتم
 .بود زده بد فال كه »نيست حاجت بدو مرا«: گفت

   »ببر نام را ديگرى«: گفت سپس
  » .است الميالء ابو شيبانى، نعيم بن يحيى مجرب، آور زبان«: گفتم
   »بست توان نمى را زهامر ربيعه مردم با«: گفت
 و »افكـنم  وى سـوى  را مضر از يكى نداشت خوش را يمن و ربيعه«: گفتم خويش با: گويد الكريم عبد

  » .ببخشى را وى عيب اگر ليثى، معقل بن عقيل«: گفتم بدو
 »چيست؟«: گفت
   »نيست عفيف«: گفتم
   »ندارم حاجت بدو«: گفت
  » .است شوم او كه ببخشى را زشت چيز كي اگر سلمى، الخرقاء ابى بن منصور«: گفتم
   »او جز«: گفت
  » .دروغگو اما رأى، صاحب و دلير و است عاقل سلمى، مجشر«: گفتم
  » .نباشد اى نيكى دروغ با«: گفت
   »حضين بن يحيى«: گفتم
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  » .بست توان نمى را مرزها ربيعه مردم با كه نگفتمت مگر«: گفت
 .گردانيد مى روى كردم، مى ياد را يمنى مردم با ربيعه مردم از يكى وقتى كه بود چنان: گويد
 نهـاده  آخر براى بود مطلعتر 1سياست از و خردمندتر و مردتر قوم، همه از كه را نصر: گويد الكريم عبد

  »ليثى سيار بن نصر«: گفتم بودم
   »است؟ كار اين مرد وى«: گفت
  » .ببخشى را عيب يك اگر خردمند، و مجرب و عفيف مرديست وى«: گفتم
   »چيست؟ عيب«: گفت
  » .است كم خراسان در وى عشيره«: گفتم
   »هستم او عشيره من خواهى، مى من از بيشتر اى عشيره پدر، بى«: گفت

 واليتدار را وى كه بنماييد من به را يكى«: گفت آمد عراق به عمر بن يوسف وقتى: گويند ديگر كسان
 مسلم و مسلم بن عمرو و سيار بن نصر و منقرى منيع بن قديد و خازمى سليمان بن مسلمة و »كنم خراسان

 قشيرى الرحمان عبد بن زياد و ربه عبد بن يونس و قتيبه بن سلم و الخرقا ابى بن منصور و الرحمان عبد بن
 .نمودند بدو را

 .شتنو آخر را كنانى سيار بن نصر نام و كرد تمجيد قيسيان از و نوشت هشام به را آنها نام: گويد
   »است؟ همه آخر سيار بن نصر چرا«: گفت هشام
: نوشـت  بدو هشام. دارد كم عشيره خراسان در نصر مؤمنان امير اى كه بود آمده يوسف نامه در: گويد

. فهميـدم  اسـت،  كـم  اش عشـيره  كـه  بودى آورده سخن نصر از و بودى كرده تمجيد قيسيان از كه ترا نامه«
 خنـدفى  تعصـب  مـن  امـا . وانمـودى  قيسى تعصب ولى دارد كم عشيره چگونه باشم اش عشيره من كه كسى
 عـالوه ه ب نيست، كم اش عشيره باشد، وى عشيره مؤمنان امير كه هر كه بفرست را سيار بن نصر فرمان دارم،
  ».اند تميمى خراسان مردم اكثر

 و فرستاد شامه سوى را سلم يوسف، باشد، عمر بن يوسف با وى مكاتبه كه نوشت نصر به هشام: گويد
 كرد ستايش او از و فرستاد را نميرى ربه عبد بن شريك آن از پس نكرد، واليتدار را او هشام اما ستود، را وى
 .نپذيرفت وى از هشام اما كند واليتدارش مگر

 تازيانه را او يوسف اما ستود، را وى و فرستاد هشام پيش را اسدى يزيد بن حكم خراسان، از نصر: گويد
 كرد كرمان عامل را يزيد بن حكم بيامد هبيره بن عمر بن يزيد چون و شد مانع خراسان سوى رفتن از و بزد

 و بـود  وى بـا  نيز حنيفه بنى وابسته المهند ابو وى دبير كه فرستاد حنفى الكريم عبد همراه را نصر فرمان و
 فرمـان «: گفـت  و گرفـت  لمنز تيمى عمر بن حفص پيش و بماند آنجا كه افتاد برف رسيد سرخس به چون
  ».ام آورده واليتدارى به را نصر

                                                           

  .متن كلمه. 1
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 و نشـاند  اسـبى  بـر  را او و خوانـد  پيش را خويش غالم بود سرخس عامل كه حفص وقت آن در: گويد
  ».برسى نصر پيش تا بخر ديگر اسب واماند اگر بكش، را خود اسب و برو شتابان«: گفت و داد بدو مالى

 دانـى  مـى «: گفت كه داد بدو را نامه و يافت بازار در را او و رسيد نصر شپي بلخ به تا برفت غالم: گويد
  »چيست؟ نامه اين در

  »نه«: گفت
 :گفتند كسان رفت، خويش منزل سوى و گرفت دست به را نامه پس: گويد

 پرسـش  او از و آمدنـد  وى پـيش  نصر خاصان از جمعى و »آمده نصر براى خراسان واليتدارى فرمان«
  »نيامده من پيش چيزى«: فتگ نصر. كردند

 و بـود  نصـر  خويشـاوند  كه حنظله بنى مردم از يكى على بن حفص ابو بعد روز گذشت، روز آن: گويد
 سخن بسيار تو واليتدارى از كسان«: گفت و آمد وى پيش بود مالدار و پرشور مردى و بود نصر زن دخترش

  »آمده؟ تو پيش چيزى آيا كنند مى
  »مدهنيا من پيش چيزى«: گفت
: گفـت  و بخوانـد  كـه  داد بـدو  را نامـه  و »كـن  صـبر «: گفت بدو كه برود كه برخاست حفص ابو: گويد

  ».بنويسد نادرست تو به كه نيست كسى حفص«
 بداد را وى فرمان و خواست ورود اجازه الكريم عبد كرد، مى سخن وى با حفص ابو كه اثنا آن در: گويد

 .داد جايزه او به درم هزار ده كه
 مـروروذ  عامـل  نيـز  را بكيـر  بن شاح و كرد، جانشين بلخ بر را الرحمن عبد بن مسلم نصر، آنگاه: يدگو

 ابـو  كـرد،  شـهر  ابر عامل را قشيرى الرحمان عبد ابن زياد كرد، هرات عامل را حشرج  عبداهللا بن حارث. كرد
 .كرد سغد عامل را قتيبه بن قطن و كرد خوارزم عامل را خويش زن پدر على بن حفص

 .»نديدم اين چون تعصبى«: گفت بود يمنيان از كه شام مردم از يكى: گويد
  »بود اين از پيش آنچه چرا،«: گفت
 پـيش  كه كرد آباد چنان را خراسان و نكرد عامل را كسى مضريان بجز سال چهار مدت در نصر: گويد

 در اشـعر  بن سواد. برد راه نكو را رىخراجگي و واليتدارى كار و كاست را خراج بود، نديده آبادى چنان آن از
 :مضمون اين  به گفت شعرى او باره

  بيم پس از خراسان«
  جبار طماع حاكمان ستم از

  يافت امان
  بود ديده خراسان آنچه از يوسف وقتى
  يافت خبر
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  »برگزيد آن يارى به را سيار بن نصر
 را خـويش  فرمـان «: گفـت  بدو بخترى. آمد وى نزد به بيستم و يكصد سال رجب در نصر فرمان: گويد

  »كن سخن كسان با و بخوان
 باشيد پابند خويش روش به! ما ياران«: گفت خويش سخنان ضمن و كرد سخن كسان با او پس: گويد

  ».ايم شناخته را شما بد و نيك ما كه
 در كـه  كسـى  قـولى  به اند، كرده روايت معشر ابو از را اين بود، حج ساالر هشام بن محمد سال اين در

 .بود حج ساالر هشام بن يزيد ديگر قولى به بود، هشام بن سليمان بود حج ساالر سال اين
 .بود هشام بن محمد طايف و مكه و مدينه عامل سال اين در

 .بود عمر بن يوسف مشرق همه و عراق عامل
 .بود حنظله بن جعفر قولى به و بود سيار بن نصر خراسان عامل
 بـاهلى  عبيـده  بن عامر با آنجا قضاى و عمر بن يوسف جانب از بود سلمى  عبداهللا بن كثير بصره عامل

 .بود
  .بود شبرمه ابن با كوفه قضاى. بود محمد بن مروان آذربيجان و ارمينيه عامل
 .آمد در يكم و بيست و صد سال آن از پس

 بود يكم و بيست و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 مطـامير  آنجـا  در كه روم سرزمين به بود الملك عبد بن هشام بن مةمسل غزاى سال، حوادث جمله از
 را سرزمينش و گشود را وى هاى قلعه كه طاليى، تخت صاحب واليت در محمد بن مروان غزاى نيز و. گشود

 بـه  را وى و گرفـت  گروگـان  او از بـاره  ايـن  در. بدهـد  سر هزار يك ساله هر كه شد تسليم كه داد ويرانى به
 .كرد منصوب رزمينشس پادشاهى
 .يافت تولد محمد بن عباس سال اين در
 هشـام  پنـدار  به اما شد، كشته حسين بن على بن زيد صفر، ماه در سال، اين در هم و واقدى گفته به

 .شد كشته دوم و بيست و صد سال صفر ماه در به زيد محمد، بن

  قيامش سبب و وى كارهاى و شد؟ كشته على بن زيد چرا اينكه خبر از سخن

 و علـوى  عمر بن محمد و على بن زيد: گويد عباس بن  عبداهللا: اند كرده اختالف وى قيام سبب باره در
 سـوى  و داد جـايزه  آنهـا  بـه  كـه  بود عراق عامل كه وقتى آمدند،  عبداهللا بن خالد پيش عباسى على بن داود

 .بازگشتند مدينه
 هشـام  به بود داده آنها به خالد كه اى جايزه مقدار با ار آنها نام شد واليتدار عمر بن يوسف وقتى: گويد

 او بـه  را زمين سپس خريده، دينار هزار ده به على بن زيد از مدينه در را زمينى خالد كه شد يادآور و نوشت
 .است  داده پس
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 پرسـش  آنهـا  از هشـام  كـرد،  چنان او و فرستد وى پيش را آنها كه نوشت مدينه عامل به هشام: گويد
 هشـام  براى و شد آن منكر كه پرسيد زمين باره در زيد از. كردند انكار را آن جز و كردند اقرار را جايزه ،كرد
 على بن زيد كار آغاز: گويد مخنف ابو از نقل به كلبى محمد بن هشام اما .داشت باورشان كه كردند ياد قسم

 علـى  بـن  داود و علوى عمر بن محمد و على بن زيد نزد به كه كرد ادعا قسرى خالد بن يزيد كه بود آنجا از
 .دارد مالى مخزومى سلمه بن ايوب و عوفى سعد بن ابراهيم و عباسى

 بود رصافه در على بن زيد وقت آن در نوشت الملك عبد بن هشام به آنها باره در عمر بن يوسف: گويد
 بن عمر بن محمد وقت آن در .داشت منازعه خداى پيمبر) صدقه( موقوفه باره در طالبى حسن بن حسن با و

 .بود على بن زيد با نيز على
 و خواست را آنها و فرستاد كس رسيد الملك عبد بن هشام نزد به عمر بن يوسف هاى نامه وقتى: گويد

 .كردند انكار كه بگفت آنها با بود نوشته بدو خالد بن يزيد دعوى باره در عمر بن يوسف را آنچه
  ».آرد فراهم آنها با را شما كه فرستيم مى يوسف پيش را شما ما«: گفت هشام: گويد
  ».نفرست عمر بن يوسف پيش مرا خويشاوندى حق و خدا به ترا«: گفت بدو على بن زيد

   »دارى؟ بيم يوسف از چه براى«: گفت
  » .كند تعدى من به دارم بيم«: گفت
  » .ندارد كارى چنين حق«: گفت هشام
 :نوشت عمر بن يوسف به و خواند پيش ار خويش دبير هشام، آنگاه: گويد

 كـه  ادعـايى  به اگر آر، فراهم قسرى خالد بن يزيد با را آنها آمدند تو پيش فالن و فالن وقتى بعد، اما«
 از بعـد  نيـاورد،  شـاهد  اگـر  بخـواه،  شـاهد  او از كردند انكار اگر. فرست منشان پيش كردند اقرار شده آنها بر

 و نسـپرده  آنهـا  بـه  امانتى قسرى خالد بن يزيد كه بده قسمشان نيست دايىخ او جز كه خدايى به پسينگاه
 كار و كند تجاوز تو نامه از كه داريم بيم ما«: گفتند هشام به »كن رهاشان آن از پس ندارد، آنها پيش چيزى

  ».كشاند درازا به را ما
 سـر  بـه  شـتاب  بـا  را كـار  ناي كند وادارش كه فرستم مى شما با را كشيكبانان از يكى من ابدا،«: گفت

  ».برد
  ».كردى حكم عدالت مطابق كه بينى نيك پاداش خويشاوندى و خداى جانب از«: گفتند
 بـن  هشـام  مـادر  آنكه سبب به نگهداشت را سلمه بن ايوب اما فرستاد، يوسف نزد به را آنها پس: گويد

 ايـن  از هيچيك به جهت اين به د،بو وى داييهاى جزو ايوب و بود مخزومى وليد بن هشام دختر الملك عبد
 .نداد اثر ترتيب او باره در تهمتها
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 بـا  و نشـانيد  خـويش  نزديـك  را علـى  بن زيد آمدند در وى نزد به و رسيدند يوسف پيش وقتى: گويد
 مـا  بـه  مـالى «: گفتنـد  و شـدند  منكـر  همگـى  كه پرسيد آنها از مال باره در آنگاه كرد، پرسش او از ماليمت
  »ندارد ما پيش حقى و نسپرده

 :گفت بدو و كرد فراهمشان و آورد آنها نزد به را خالد بن يزيد يوسف،: گويد
 ادعـا  چنـان  آنهـا  ضـد  بـر  كـه  فـالن  و فالن اينك و علوى عمر بن محمد اينك و على بن زيد اينك«
  ».داشتى

  »ندارم آنها نزد به چيزى بيش نه كم نه من«: گفت
 را وى پنداشـت  كـه  داد شـكنجه  چنـان  را او و »را؟ مؤمنان ميرا يا اى كرده مسخره مرا«: گفت يوسف

 آنگـاه  كردند، ياد قسم كه كنند ياد قسم گفت و آورد مسجد به را آنها پسينگاه نماز از بعد آنگاه. است كشته
 بـه  نيافت دست بچيزى گروه آن نبرد چون و بازماند او از كه على ابن زيد بجز كنند شكنجه را آنها تا بگفت
  »كن رهاشان و بده قسمشان«: نوشت بدو هشام داد، خبر بدو را وضع و نوشت نامه مهشا

 .بماند كوفه در على ابن زيد اما رفتند مدينه سوى و شدند برون كه كرد رها را آنها يوسف پس: گويد
 آن از پـس  بـود،  افروختـه  آتشـى  عراق در كه ديد خواب بن على بن زيد: گويد خفاف مسلم بن عطاء

 كـم،  پسـر «: گفـت  يحيـى  خـويش  پسـر  به و شد بيمناك خواب اين از و. بمرد سپس كرد، خاموش ار آتش
 .كرد نقل او براى را خويش خواب و »ام شده بيمناك آن از كه ام ديده خوابى

 هشـام  پيش چون و رود او پيش داد مى دستور كه آمد وى نزد به الملك عبد بن هشام نامه آن از پس
  »رو يوسف خويش امير پيش«: گفت رفت

 زنـده  تـو  و مـن  آن، پس از فرستى وى پيش مرا اگر دارم بيم مؤمنان، امير اى خدا به ترا«: گفت زيد
  »نياييم فراهم زمين روى

 .رفت يوسف نزد به او و »برو يوسف پيش شد داده دستور چنانكه«: گفت
 آن موجـب  و خواسـت  همدينـ  از عمـر  بـن  يوسـف  نامه سبب به را زيد الملك، عبد بن هشام قولى به
 نـزد  به كه كرد ادعا خالد و داد شكنجه را  عبداهللا بن خالد عمر، بن يوسف كه بود آن گويد عبيده ابو چنانكه

 بسـيار  مـالى  جمحـى،  ديگرى و بود مخزومى يكى كه قرشيان، از ديگر تن دو و على بن داود و على بن زيد
 .است سپرده

 بـود  مدينـه  عامـل  كـه  هشام بن ابراهيم خويش دايى به هشام نوشت، هشام براى را اين يوسف: گويد
 بود گفته خالد آنچه باره در و خواند پيش را داود و زيد هشام، بن ابراهيم. فرستد وى پيش را آنها كه نوشت

 .است نسپرده آنها به چيزى خالد كه كردند ياد سوگند كه كرد پرسش آنها از
 بايد مى ناچار و بينيد مى كه چنانست مؤمنان امير نامه اما وييدگ راست من نزد به شما«: گفت ابراهيم

 .است نسپرده آنها به چيزى خالد كه كردند ياد سخت قسمهاى كه فرستاد شام سوى را آنها و »كرد اجرا آنرا
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  ».دادند من به درم هزار يكصد كه داد دستور بودم، آمده وى پيش عراق به من«: گفت داود
 و آرد فـراهم  را شما تا رويد يوسف پيش راستگوتريد، نصرانى زن پسر از من نزد به شما«: گفت هشام

  ».كنيد تكذيب را او روبرو
 جويرية از را اين. رفت هشام نزد به حسن بن  عبداهللا خويش عموى پسر با اختالف كار در زيد قولى به

 اخـتالف  علـى  1اوقـاف  توليت كار رد كه ديدم را حسن بن جعفر و على بن زيد: گويد كه اند آورده اسماء بن
 .حسن بنى جانب از جعفر و كرد مى دعوى حسين بنى جانب از زيد. داشتند

 يـك  خاسـتند  برمـى  چـون  و كردند مى سخن بسيار واليتدار نزد به زيد، و جعفر كه بود چنان و: گويد
 مقابله زيد با كى«: گفت  اهللاعبد بمرد جعفر وقتى كردند نمى تكرار بود رفته ميانشان در كه را آنچه از كلمه

  »كند؟ مى
  ».كنم مى مقابله من«: گفت حسن بن حسن
  » .كنم مى را كار اين من داريم، بيم تو دست و زبان از ما ابدا،«: گفت
  » .مانى مى باز خويش حجت از هم و حاجت از صورت اين در«: گفت
  » .مانم نمى باز خويش حجت از«: گفت
 .بود هشام بن ابراهيم واليتدارشان وقت آن در اند گفته چنانكه و رفتند دارواليت پيش دعوى به: گويد
  »يابى؟ دست بدان  دارى طمع هستى، سندى كنيز يك پسر كه تو«: گفت زيد به  عبداهللا: گويد
  » .يافت دست آن از بيشتر به و بود كنيزى فرزند نيز نير اسماعيل«: گفت
 كرد، احضار نيز را انصار و قرشيان. كرد شان2احضار واليتدار، عدب روز كردند، سخن بسيار روز آن: گويد

 .كرد دخالت كارشان در و دويد آنها سخن ميان انصار از يكى كردند، آغاز دعوى وقتى
   »چكار؟ ما بين فيما دخالت به ترا قحطانى مردم از يكى تو«: گفت بدو زيد

   »بهترم تو از مادر و پدر و شخص به من خدا به«: گفت
 :گفت و كرد تعرض انصارى به قريش مردم از يكى ماند، خاموش زيد: گويد

 زمـين،  زير و زمين روى و انجام، و آغاز و مادر و پدر و شخص به وى قسم، خدا دين به گفتى، دروغ«
   »است بهتر تو از

   »چكار؟ اين با ترا«: گفت واليتدار
  ».نيست كردنى تحمل اين خدا به«: گفت و كوفت زمين به و گرفت بر ريگ مشتى قرشى مرد

 زيد كند، سخن خواست مى  عبداهللا. ميكند شماتت را آنها واليتدار كه شدند متوجه زيد و  عبداهللا: گويد
 ابـو  كه اى آورده فراهم كارى براى را ما خدا به«: گفت واليتدار به زيد آنگاه ماند، خاموش كه كرد تقاضا او از

                                                           

  . وقوف والية: متن كلمه. 1

 . متن كلمه. 2
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 باشـم،  زنده وقتى تا كه گيرم مى شهادت به را خدا آوردند، نمى فراهم آن ماننده چيزى براى را ما عمر و بكر
 كـه  »برخيـز  عمـو  پسـر « :گفـت   عبـداهللا  بـه  آنگاه» .نكنم دعوى تو نزد به ناحق، به يا حق به وى، با هرگز،

 .شدند پراكنده كسان و برخاستند
 تـا  بـود  مشـغول  دعـوى  به  عبداهللا اب وى از پس و حسن بن جعفر با پيوسته زيد كه اند گفته ها بعضي

 و كردنـد  دعـوى  بـاز  كـه  كـرد  مدينه واليتدار را حكمى الملك عبد بن خالد الملك، عبد بن هشام كه وقتى
  ».هندى كنيز پسر اى«: گفت و كرد خشونت زيد با  عبداهللا

 .گفت چيزى وى مادر باره در آنگاه »گفتى؟ چنين محمد، ابو اى«: گفت بدو و بخنديد زيد
 صبورى خويش صاحب مرگ پس از خدا به بله،«: گفت گفت، چنان زيد به  عبداهللا وقتى: گويد مداينى

  ».نكرد صبورى او غير اما نيامد، در خويش در از و كرد
 اش عمـه  آنگـاه . نرفت وى نزد به مدتى و كرد شرم خويش عمه از و شد پشيمان زيد آن از پس: گويد

  ».او نزد به  عبداهللا مادر كه چنانست تو نزد به مادرت كه دانم مى! من زاده برادر«: كه داد پيغام بدو
 او هـم  و. بگو ناسزا او مادر به نيز تو گفت، ناسزا تو مادر به  عبداهللا كه داد پيغام زيد به فاطمه قولىه ب

  »اى؟ گفته چنين و چنين زيد مادر باره در تو«: گفت  عبداهللا به
  »آرى«: گفت
  ».بود اى بيگانه نكو ما قوم در كه خدا به ىا كرده بد«: گفت

 الملـك  عبـد  فرزنـد  خـدا  به آييد، ما پيش صبحگاهان فردا«: گفت آنها به الملك عبد بن خالد: گويند
 يكـى  و فـالن : گفـت  مى يكى بود، جوشش به ديگ چون مدينه شبانگاه و »نيارم فيصل شما ميان اگر نباشم

 مسـجد  در خالد بعد روز. گفت چنان  عبداهللا: گفت مى يكى گفت، نچني زيد: گفت مى يكى بهمان،: گفت مى
 بـه  كـه  داشت خوش و خواند پيش را دو آن خالد،. غمين يا بودند شماتتگر كه آمدند فراهم كسان و نشست

 آزاد زيد مملوكان همه ميار، شتاب محمد ابو اى«: گفت زيد كند، سخن خواست مى  عبداهللا. گويند ناسزا هم
  ».كند دعوى تو با خالد نزد به هرگز راگ باشند

 چيزى براى سلم و عليه اهللا صلى را خدا پيمبر باقيماندگان خالد، اى«: گفت و كرد خالد به روى آنگاه
  ».آوردند نمى فراهمشان آن براى عمر نه و بكر ابو نه كه آوردى فراهم

  ».كند نمى تعرض سفيه اين به يكى«: گفت خالد
 حسـين  و تـراب  ابـو  پسـر  اى« :گفـت  و كرد سخن حزم بن عمرو خاندان از نصار،ا از يكى: گويد راوى

  »نيستى؟ قايل اطاعت و حق خويشتن بر واليتدار براى سفيه،
  ».دهيم نمى پاسخ تو مانند كسى به ما كه باش خاموش قحطانى اى«: گفت زيد

 تـو  مـادر  از مـادرم  و است هترب تو پدر از پدرم بهترم، تو از من خدا به بيزارى، من از چه براى«: گفت
  ».است بهتر
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 يـك  ديـن  خدا به برفت؟ نيز حرمت آيا برفت، دين اين قرشيان، گروه اى«: گفت و بخنديد زيد: گويد
  ».رود نمى حرمتها اما رود، مى قوم

 او خـدا  به كه گفتى دروغ خدا به قحطانى، اى«: گفت و كرد سخن خطاب بن عمر نواده  عبداهللا: گويد
 .گفت وى باره در بسيار سخنان و »است بهتر تو از ريشه و مادر و پدر و شخص به

  ».كن ولمان واقد ابن اى«: گفت قحطانى مرد
 و »كـرد  نخـواهم  تحمـل  را ايـن  خدا به«: گفت آنگاه كوفت، زمين به و برگرفت ريگ مشتى واقد ابن
 .برخاست

 وى پـيش  نوشـته  زيـد . داد نمـى  ورود اجـازه  بـدو  هشـام . رفـت  الملك عبد بن هشام پيش زيد: گويد
 زيـد  و »گـرد  بـاز  خـويش  اميـر  پـيش « :نوشـت  مى آن زير هشام فرستاد، مى اى نوشته وقت هر و فرستاد مى
 از هشـام  عاقبـت  و» .ام آمـده  مخاصمه به خواهم، نمى مالى گردم، نمى باز خالد پيش هرگز خدا به«: گفت مى
 .داد اجازه بدو طوالنى، انتظار پس

 وى حاجـب  آمـد،   الملـك  عبـد  بـن  هشام نزد به على بن زيد وقتى: گويد زهرى العزيز دعب بن محمد
 از يكى به و داد ورود اجازه بدو سپس بود، مرتفع بسيار كه رفت اى خانه باال به هشام. داد خبر را زيد حضور

  ».گويد مى چه بشنو ببيند، ترا نبايد«: گفت بدو و باشد وى دنبال به كه گفت خويش خادمان
 بـه «: گفـت  و كـرد  توقف ها پله از يكى در بود، تنومند مردى بودم، وى دنبال به پلكان در: گويد خادم

  ».شود زبون دارد دوست را دنيا كه هر خدا
 فراموش هشام و رفت كوفه سوى آن از پس. داد انجام را وى حوايج آمد در هشام نزد به چون و: گويد

 و نگريسـت  ابـرش  به هشام. بگفت را وقع ما كه پرسيد او از سپس. ذشتگ روزها تا بپرسد، خادم از كه كرد
  ».شنيد خواهى را او عصيان خبر چيز، هر از زودتر خدا به«: گفت

 .بود گفته كه شد چنان و نرسيد خبرى آن جز آن، از پيش: گويد
  »ندارم باورت« :گفت هشام. كرد ياد قسم چيزى باره در هشام نزد به وى كه گويند زيد درباره
 مرتبـت  و نشـود  قانع خداى نام با كه نبرده باال چنان را هيچكس مرتبت خدا مؤمنان، امير اى«: گفت

  ».نشوند قانع او بگفته خداى نام با كه نبرده پايين چنان را هيچكس
 كـه  نيسـتى  آن اليق ولى دارى، مى آن آرزوى و كنى مى ياد خالفت از ام شنيده زيد، اى«: گفت هشام

  ».اى دهزا كنيز
  ».هست پاسخى ترا مؤمنان امير اى«: گفت زيد

  »بگوى«: گفت
 از اسـماعيل  نيسـت،  وى مبعوث پيمبر از تر مقام واال وى نزد به و نزديكتر خداى به هيچكس«: گفت

 فرزنـد  اسـماعيل  بـود،  وى فرزنـدان  از سـلم  و عليـه  اهللا صلى محمد پيمبران بهترين و بود پيمبران بهترين
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 از را، انسانها بهترين و. داشت مرجح برادرش بر را او خدا اما بود، آزاده فرزند تو، چون رادرش،ب و بود كنيزى
» .باشـد  كـى  مـادرش  كـه  نيست مهم سلم، و عليه اهللا صلى باشد، خدا پيمبر جدش كه هر .كرد او فرزندان

  »شو برون«: گفت بدو هشام
  »باشد تو ناخوشايند كه وضعى در مگر ديد، نخواهى مرا ديگر آن از پس و شوم مى برون«: گفت
  ».نشود نمودار تو از كارى چنين الحسين ابو اى«: گفت بدو سالم
 كنـد،  قيـام  گفتنـد  مـى  بدو كردند آغاز رفتن، على بن زيد پيش شيعيان،: گويد كلبى محمد بن هشام

  ».باشد اميه بنى هالكت روزگار اين، و باشى تو 1منصور اميدواريم«: گفتند مى
 همـين «: گفتنـد  مـى  كـه  بـود  كـرده  آغـاز  پرسش او باره در عمرو بن يوسف ببود، كوفه در زيد: گويد

 كـه  چنـدان  و كـرد  مى بهانه را بيمارى اما »بله« :گفت مى او و »برو« كه فرستاد مى او پيش كس و »جاست
  ».است فهكو مقيم هنوز«: گفتند بدو كرد، پرسش زيد باره در يوسف ديگر بار. بماند خواست مى خدا

 و بخـرد  چيزهايى خواهد مى كه آورد بهانه زيد. كند شتاب رفتن كار در كه فرستاد كس يوسف: گويد
 به تا برفت آنگاه شد آماده بديد خويش باره در را يوسف اصرار زيد چون و ميشود، آماده رفتن براى كه گفت

 .رسيد قادسيه
: گفتنـد  و پيوسـتند  بدو شيعيان. رسانيد عذيب به را او تا فرستاد زيد همراه را يكى: اند گفته ها بعضي

. كشـند  مـى  شمشـير  تـو  از دفاع براى فردا و تواند با كوفه مردم از هزار يكصد كه روى؟ مى كجا ما پيش از«
 بكـر  يـا  تميم يا همدان يا مذحج چون ما قبايل از يكى اگر كه هست تو مقابل در شام مردم از گروهى اندك

 تـا  بگفتند چندان و »گردى باز كه دهيم مى قسم خدا به ترا باشد بسشان تعالى خداى اذن به پردازد آنها به
 .بردند پس كوفه به را او

 بـدو  يوسـف  آمد، يوسف پيش  على بن زيد وقتى كه: آمده چنين مسلم بن عطاء از ديگر روايت در اما
 دشـنام  مـرا  پـدران  خويش منبر بر كه او«: گفت زيد» .است سپرده تو نزد به مالى كه گويد مى خالد«: گفت

  »سپرد؟ مى من به مال چگونه گفت، مى
 گفته كه زيد اينك« :گفت بدو داشت بتن اى جبه كه بياورد را خالد و فرستاد كس يوسف پس: گويد

  ».است منكر او و اى سپرده وى نزد به مالى بودى
 هـم  را ديگـرى  گناه كنى مى من هبار در كه گناهى با خواهى مى«: گفت و نگريست آنها چهره در خالد

  »سپردم؟ مى او به مالى چگونه گفتم، مى دشنام منبر بر را پدرانش و او كه من بيفزايى؟ اين باره در
 .فرستاد پس را او و گفت ناسزا را خالد يوسف: گويد

                                                           

 نـام  يـا  صـفت  بـه  را يكـى  ظهور كه هست اشارتى ىگوي مغيبات يعنى مالحم، روايات از يكىه ب عبارت اين در ظاهراً. 1
 .م. است داده مي بشارت منصور
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 نمتهمشـا  زيـد  هماننـد  يوسف كه را كسانى و زيد گفته هشام كه آمده چنين عبيده ابو روايت در اما
 قسمهايشان من و اند كرده ياد قسم من نزد به آنها« :گفت و فرستاد يوسف پيش را آنها و كرد باور بود داشته

 تكذيب را او گفته كه كنى فراهمشان خالد با كه فرستادم را آنها ام، دانسته شان برى مال آن از و ام پذيرفته را
  ».كنند

 فرسـتاد  كس و كرد حرمت و داد منزلشان رسيدند يوسف نزد به چون و داد جايزه آنها به هشام: گويد
 آيـا . آنهـا  برائـت  درباره مؤمنان امير نامه اينك و اند كرده ياد قسم قوم اين«: گفت بدو و بياوردند را خالد كه

  »دارى؟ شاهدى اى كرده دعوى آنچه درباره
  »بود؟ چه كردى كه كار اين موجب«: گفتند خالد به كسان نداشت، شاهد ولى: گويد
 خـدا  برسيد شما آنكه از پيش داشتم اميد و كردم را دعوى اين كرد، مى شكنجه سختى به مرا«: گفت

  ».آرد پيش گشايشى
 دو و رفتنـد  مدينـه  سـوى  مخزومـى،  و جمحى قرشى، مرد دو. كرد رها را گروه آن يوسف پس: گويد

 .بماندند مدينه در على بن زيد و على بن داود هاشمى،
 كوفـه  در خـويش  عامـل  به و برود كه داد مى دستور يوسف. ببود كوفه در ماه پنج يا هارچ زيد: گويند

 از يكـى  بـا  كه گفت مى زيد. باشد زيد مزاحم كه داد مى دستور و -بود حيره در وقت آن وى خود -نوشت مى
 يوسـف  بـراى  را اين عامل، و دارند دعوى دارند مدينه در كه مشتركى مال باره در  عبيداهللا بن طلحة خاندان

 روند مى وى پيش شيعيان كه يافت مى خبر آنگاه گذاشت مى خود حال به را او روزى چند يوسف و نوشت مى
 را او اسـت،  مشـغول  دعوى به كه كرد ادعا اگر و مده مهلتش و كن بيرون را زيد«: نوشت مى خود عامل به و

  ».باشد وى نايب دعوى كار در كه گمارد بر را يكى و بكشانند،
 خزيمـه  بـن  نصـر  و كهيل بن سلمة جمله آن از بودند كرده بيعت زيد با جمعى كه بود چنان و: گويد

 داود چـون  و. كوفه مردم سران از ديگر كسان و كندى اخلج بن حجية و انصارى اسحاق بن معاوية و عبسى
 ياريشـان  از اينـان  كـه  وتـ  خانـدان  كار ندهند، فريب ترا گروه اين عمو، پسر اى«: گفت بديد را اين على بن

  ».است آموز عبرت تو براى بازماندند،
 همچنـان  داود امـا : گويد» .است شده سخت دلهاشان و اند گرفته گردن اميه بنى داود، اى«: گفت بدو

 .رسيدند قادسيه به تا برفتند و شد رفتن عازم تا كرد اصرار
 يكى گردى باز كوفه به اگر كه كسيم هزار چهل ما«: گفتند و رفتند او پى از ثعلبيه تا: گويد عبيده ابو

 بـه  مـرا  و بازمانيد ياريم از دارم بيم«: گفت مى زيد .كردند پيمان مكرر قسمهاى قيد به و» .ماند نمى باز تو از
 .كردند مى ياد سوگند وى براى آنها اما» .كرديد جدم و پدرم با چنانكه كنيد، تسليم دشمن

 آنها نزد به كه كسى يارى از مگر ميدهند، فريبت اينان عمو، پسر اى«: تگف مى على بن داود اما: گويد
 بيعـت  وى با كه بود حسن او از پس و شد كشته تا بازماندند طالب ابى بن على جدت يعنى بود، عزيزتر تو از
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. كردند زخمدارش و كردند غارت را گاهش خيمه و كشيدند گردنش از را عبايش و تاختند او بر سپس كردند،
 بـه  و ماندنـد  باز وى يارى از آنگاه نكردند، ياد موكد قسمهاى او براى و نكشيدند بيرون را حسين جدت مگر

  »مگرد باز آنها با و مكن چنين .كشتند را او و ندادند رضايت نيز بدين كردند، تسليمش دشمن
 از بـيش  فـت خال كـار  بـه  خانـدانش  و وى حـق  كـه  پنـدارد  و يـابى  غلبـه  تو خواهد نمى اين«: گفتند

  ».شماست
 بن يزيد. كرد مى نبرد على با شام غافل مردم و خويش تدبير كمك به معاويه«: گفت داود به زيد: گويد

  ».داشت اقبال به رو كارشان كه كرد مى نبرد حسين با هنگامى معاويه
 تـو  ،نباشـد  خودشـان  از تـر  سخت تو دشمنى در هيچكس بازگردى اينان با اگر دارم بيم«: گفت داود

  ».دانى بهتر
 .بازگشت كوفه سوى زيد و رفت مدينه سوى داود آنگاه: گويد
 شـهرى  هـر  در كه فرست شهرش سوى را زيد كه نوشت يوسف به هشام: گويد خفاف مسلم بن عطاء

 .پذيرند مى او از كند دعوت را آنجا مردم و بماند آن جز
 بـدو  كوفـه  مـردم  يعنى پيشگان شئامت يد،رس قادسيه يا ثعلبيه به چون و كرد روانه را او يوسف پس

 .كردند بيعت وى با و بردند بازش و رسيدند
 .داد اجازه كه خواست ورود اجازه و آمد وى نزد به كهيل بن سلمة: گويد
 نكـو  و .كـرد  سـخن  وى حـق  و سلم، و عليه اهللا صلى خداى، پيمبر به نسبت زيد قرابت باره در سلمه

 .گفت ونك و كرد سخن زيد آنگاه. گفت
  ».كن معين امان من براى«: گفت سلمه

  »!خواهد مى امان من چون كسى از تو چون كسى اهللا سبحان«: گفت زيد
  ».دارى  امان«: گفت زيد. بشنوند را اين وى ياران خواست مى سلمه: گويد
  »اند؟ كرده بيعت تو با كس مقدار چه دهم مى قسم خدا به ترا«: گفت سلمه
  ».كس هزار چهل«: گفت
   »بودند؟ كرده بيعت جدت با كس مقدار چه«: گفت
  » .كس هزار هشتاد«: گفت
   »ماند؟ باقى وى با كس مقدار چه«: گفت
  » .كس سيصد«: گفت
   »جدت؟ يا بهترى تو دهم مى قسم خدا به ترا«: گفت
  » .جدم«: گفت
  »كرد؟ قيام آنها ميان جدت كه مردمى يا بهترند اى كرده قيام آنها ميان تو كه مردمى«: گفت
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  » .كرد قيام آنها ميان جدم كه مردمى«: گفت
  »كنند؟ وفا تو با اند كرده خيانت جدت با كه اينان دارى مى طمع آيا«: گفت
  ».شده الزم آنها گردن و من گردن به بيعت و اند كرده بيعت من با«: گفت
   »شوم؟ برون واليت اين از من دهى مى اجازه«: گفت
   »چه؟ براى«: گفت
  » .برود دست از اختيارم و افتد خللى تو كار در دارم بيم«: گفت
  » .دهم مى ات اجازه«: گفت
 و نوشـت  يوسـف  بـه  هشام بياويختند را او و شد كشته و كرد قيام زيد رفت، يمامه سوى سلمه: گويد

 و فالن زا تو براى وى ماندن كه بود گفته و شود برون كوفه از كهيل بن سلمة گذاشته چرا كه كرد مالمتش
 .بود بهتر سپاه مقدار بهمان

 عمو، پسر اى«: نوشت  على بن زيد به حسن بن  عبداهللا: گويد بود اصفهان مردم از پيرى كه اسحاق ابو
 جـزع  مقابلـه  هنگـام  به و پرگو گشايش هنگام به مايه، سست باطن به و بروتند و باد پر ظاهر به كوفه مردم
 و نيسـتند  آمـاده  حـوادث  براى. آيد نمى دنبالشان به دلهاشان اما رود، مى خودشان از جلوتر زبانهايشان. ناك

 دل بـر  و بستم آنها نداى بر گوش اما آمد من پيش مكرر دعوتشان هاى نامه. كنند نمى تحمل را منتظر اقبال
 كـه  نسـت هما آنها مثل. نكردم تكيه آنها به و بودم نوميد آنها از كه افكندم پرده تذكارشان مقابل در خويش

 كسـان  اگر. كنيد مى سستى كنند نبرد شما با اگر و رويد مى دور كنند رهاتان اگر«: گفت طالب ابى بن على
  ».كنيد مى پشت بپذيرند اختالفى باره در را شما دعوت اگر و زنيد مى طعنه شوند سخن هم پيشوايى باره در

 كوفه مردم حال بعد، اما« :نوشت عمر بن يوسف به على بن زيد باره در الملك عبد بن هشام كه گويند
 اطاعتشان كه برند مى نيست حقشان كه مقامى به را آنها و دارند دوست را خاندان اين مردم كه اى دانسته را
 دارنـد  مى منتسب آنها به را آينده علم و گيرند مى آنها از را دينشان شرايع و شمارند مى واجب خويشتن بر را

 عمر دعوى باره در على بن زيد. اند كشانيده قيامشان به و اند كرده وادارشان جماعت پراكندگى به كه بطورى
 زبـان  و گـر  مجادله ديد مردى و آورد فيصل آنها ميان مؤمنان امير كه بود آمده مؤمنان امير نزد به وليد بن
 ىهـا  حجـت  و كنـد  مـى  جلـب  را كسـان  سـخنى  شـيرين  بـه  كه سازى سخن و پردازى سخن شايسته و آور

 حجاز به را او زودتر شود، مى غالب و يابد مى تسلط دشمن بر نافذ قوت به مناقشه هنگام و گويد مى گون گونه
 خـويش  شيرين منطق و نرم كلمات از آنرا كه دارند فرا گوش بدو كسان اگر. بماند تو نزديك نگذار و فرست

 و شـوند  متمايـل  بـدو  سـلم،  و عليـه  اهللا صـلى  جويـد،  مى خداى پيمبر خويشاوندى به كه توسلى با كند، پر
 آزار مايه كه تحميلى اندك من نظر به. نماند مصون دينهاشان و نيابد سكون عقولشان و نگيرد آرام دلهاشان

 سـبب  بـه  كه كاريست از خوشتر تفرقه، از كنارى بر و خونها حفظ و جمع سالمت با شود، وى راندن برون و
 و قـويم   طريقـت  و اسـتوار  ريسـمان  جماعـت . ببـرد  نسلشـان  و افتد، قهتفر ميانشان و بريزد خونهايشان آن
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 مصـادره  و ديـد  خواهند تن عقوبت كه كن تهديدشان و بخوان پيش را شهر اشراف. خداست محكم دستاويز
 كـه  آنها و قوم عامه و غوغاييان تنها و ماند مى باز او از دارد، وى با عهدى يا پيمان آنها از كس هر كه اموال،

 كـار  بـه  را ابلـيس  كـه  هسـتند  كسـانى  اينـان  و روند مى وى سوى برند مى لذت فتنه از و دارند نياز قيام به
 شمشـير  و بگزشـان،  خويش تازيانه با و كن پراكنده تهديد با را اينان. گيرد مى كارشان به ابليس و گيرند مى

 الفـت  در بر كه بدان. بترسان اوباش از شبي را ميانحاالن و ميانحاالن از بيش را بزرگان. كن برهنه آنها براى
 كثـرت  از كوشـى،  مـى  خدا دين كار در و كنى مى ترغيب جماعت به و كنى مى دعوت اطاعت به و اى ايستاده

 بـه  اعتمـاد  شـوى  مـى  بـرون  آنجـا  از كـه  نهانگاهـت  و روى مى آن سوى كه تو پناهگاه مباش، متوحش آنها
 كـه  را در ايـن  خواهـد  مى كه كسى با مخالفت و جماعت از ايتحم و دينت خاطر به خشم و باشد پروردگار
 و كـرده  تمام او بر حجت مؤمنان امير كه كند منازعه آن سر بر و بشكند آيند، در بدان داده فرمان خدايشان

 دربـاره  و اى، خويشاوندى حق يا غنيمتى يا داشته حقى كه نيست دعوى اين فرصت را او و بداشته او حرمت
 و روزى تيـره  مايـه  كـه  آورنـد  روى چيـزى  بـه  اوبـاش  كـه  دارد بـيم  مؤمنان امير اينكه جز ه،ديد ستم آن

 تـر  اسـتوار  آنـرا  از دفـاع  و ديـن  حفاظـت  بدينسان مؤمنان امير كه شان، تلخكامى سبب و شود گمراهيشان
 كـه  شود فنايشان و عقوبت مايه كه بيند آشفته وضعى خويش امت در كه ندارد دوست كه آسانتر، و كند مى

 از و كشـاند  مـى  هدايتشـان  بـه  و كند مى دورشان خطرها از و كوشد مى رشادشان براى و انديشد مى پيوسته
 جملـه  از كه بدان. رعيت به نسبت دقيق رعايتگر و فرزند به نسبت مهربان پدر چون دارد، مى كنار بر مهالك

 را مقاصدشـان  كـه  اينسـت  خـدايى،  تنصر شايسته خصومتشان قبال در آن سبب به كه آنها بر تو حجتهاى
 هاشـان  خانـه  و حريمشان در گرفتن جاى از را خويش سپاه و اى بداده را فرزندانشان مقررى و اى كرده انجام
 شـيطان  كـه  سركشـى  از زودتر گناهى هيچ كه بجوى خدا رضاى دارى پيش در كه كار اين از. اى كرده منع

 اميـر  .مانـد  محفـوظ  بدارد دست سركشى از آنكه و شود نمى عقوبت كشانيده، بدان و  انداخته آن در را اينان
 خواهـد  مى خويش ياور و موال و خدا از و خواهد مى كمك خدا از خويش رعيت ديگر و اينان قبال در مؤمنان

  ».نزديك و شنواست خدا كه بشتاباند فالحشان و نجات سوى و ببرد صالح به را فسادشان كه
 .شد نهان و بازگشت كوفه به زيد: گويد هشام
 پيش خدا به ترا زيد اى« :گفت بدو علوى عمر بن محمد گردد باز كوفه به خواست مى زيد وقتى: گويد

 وفـادار  تـو  بـه  آنها كه نپذير كنند مى دعوت قيام به ترا كه را اينان از هيچكس گفتار و بازگرد خويش كسان
 .بازگشت و نپذيرفت او از زيد اما» .مانند نمى

 تـا  كردنـد  مـى  بيعـت  وى بـا  و كردند آغاز رفتن وى نزد به شيعيان بازگشت، كوفه به زيد وقتى :گويد
 را مدت اين از ماه دو نزديك ببود، كوفه در ماه چند و ده. آورد شمار به را كس هزار پنج و بيست وى ديوان

 فرسـتاد  موصل و سواد مردم پيش را كس چند و بماند آنجا و رفت باز كوفه به سپس گرفت، اقامت بصره در
 .كنند دعوت وى سوى كه
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 دختر نيز و گرفت، زنى به را فرقد بنى از يكى سلمى،  عبداهللا بن يعقوب دختر آمد كوفه به وقتى: گويد
 .گرفت زنى به را ازدى العنبس ابى بن  عبداهللا

 داشت شيعه عقيده صلت، دختر و عمر ام وى، مادر كه بود اين  عبداهللا دختر با وى ازدواج سبب: گويد
 او از سـنى  كه بود چاق و زيبا و اندام درشت زنى گويد، سالم او به كه بيامد يافت خبر زيد حضور از چون و

 و. جوانست پنداشت گفت سالم بدو آمد در على بن زيد نزد به وقتى. نبود نمودار او بر پيرى اما بود، گذشته
 خبر و بگفت را خويش نسب كه پرسيد وى نسب از دزي نكو، منظرى و داشت فصيح زبانى گفت سخن چون

 .است طايفه كدام از كه داد
  »كنى؟  ازدواج من با خواهى مى بدارد، رحمت قرين خدايت«: گفت بدو زيد

  ».داشتم رغبت تو به بودم ازدواج خور در اگر بدارد، رحمت قرين خدايت«: گفت
   »چيست؟ كار اين از تو مانع«: گفت
  » .است زياد سنم كه است اين مانعم«: گفت
  » .دورى به باشد زياد سنت اينكه از تو راضيم، من هرگز،«: گفت
 گذشـته  مـن  بـر  كـه  را روزگارى و واقفترم تو از خويش كار به من بدارد، رحمت قرين خدايت«: گفت

 عموى پسر پدرش كه دارم دخترى كردم، نمى تو همسنگ را كسى كنم ازدواج خواستم مى اگر دانم، مى بهتر
  ».دهم تو زنى به را او خواهى اگر است زيباتر من از و است من

  » .دهم مى رضايت باشد تو مانند اگر«: گفت
 درشـت  و سـيماتر  خـوش  و سفيدتر بلكه كند، من همانند را او نخواسته وى تصويرگر و خالق«: گفت

  »بيشتر عشوه و بهتر شكل با كرده منش از تر اندام
  »است؟ چگونه تو به نسبت وى فصاحت دارى، نيكو بيان و فصاحت«: تگف و بخنديد زيد: گويد
 شـايد  دانـم  نمـى  شـده،  بزرگ كوفه در دخترم و ام شده بزرگ حجاز در من كه دانم نمى را اين«: گفت

  ».باشد گرفته را كوفه مردم زبان دخترم
  » .نيست ناخوشايند من براى اين«: گفت زيد

 خـويش  نـزد  به را او و گرفت همسرى به را دختر و رفت وى نزد به كه نهاد اى وعده زيد با پس: گويد
 .بود وى شيفته زيد. بمرد آن از پس. آورد او از دخترى كه برد

 ازد، محلـه  در زنـش  خانـه  در گـاهى  گرفـت  مى جاى مختلف هاى خانه در كوفه در على بن زيد: گويد
 بنـى  نزد به گاهى. عبس بنى محله در زيمهخ بن نضر نزد به گاهى خويش، سلمى خويشاوندان نزد به گاهى

 سـلولى  سـالم  ميـدان  اقصاى در كه رفت انصارى اسحاق بن معاوية خانه به غبر بنى پيش از آن از پس. غبر
 .بود هالل بنى مسجد نزد به كه تغلب بنى و نهد بنى نزد به و بود،
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 را شـما  ما«: بود چنين كرد مى كسان با كه بيعتى. كرد مى بيعت خويش ياران با همچنان و ببود: گويد
 و ضـعيفان  از دفـاع  و سـتمگران  با نبرد و سلم، و عليه اهللا صلى او، پيمبر سنت و خوانيم مى خداى كتاب به

 و مانـده  ديـر  سپاهيان آوردن باز و مظالم رد و مساوات به صاحبانش ميان غنيمت تقسيم و محرومان عطاى
  »كنيد؟ مى بيعت اين بر آيا اند، نشناخته را ما حق كه مخالفانى مقابل در بيت اهل يارى

 و پيمـان  و عهـد  بـه « :گفـت  مـى  سـپس  نهاد، مى وى دست بر را خويش دست آرى گفتند مى چون و
 نهـان،  و آشـكار  و كنى نبرد دشمنم با و كنى وفا من بيعت به كه كنى مى تعهد پيمبر، حرمت و خدا حرمت

  »باش شاهد خدايا«: گفت مى و نهاد مى وى دست به دست »بله«: گفت مى چون و »باشى؟ من نيكخواه
 و آمـادگى  دسـتور  خـويش  ياران به شد نزديك وى قيام چون و گذرانيد ماه چند و ده بدينسان: گويد

 شـيوع  كسـان  ميـان  در كـارش  و شد مى آماده كند، قيام وى با و كند وفا خواست مى كه هر داد، لوازم تهيه
 .يافت

 را كورصـول  رفـت  سـوم  غـزاى  بـه  چون و رفت النهر وراء ما غزاى به بار دو ارسي بن نصر سال اين در
 .بكشت

  كورصول كشتن و النهر وراء ما در سيار بن نصر سوم غزاى از سخن

 آنگـاه  الحديـد،  باب سمت از رفت النهر وراء ما غزاى به بلخ از نصر: گويد خويش مشايخ از نقل به على
 چيزشـان  كه بود گبران بخشنده بهرامسيس كه بدانيد« :گفت و كرد نسخ كسان براى و بازگشت مرو سوى

 بخشـنده  گريگـور  پسـر  اشـبداد  كه بدانيد. نهاد مى مسلمانان بر را بارهايشان و كرد مى دفاع آنها از و داد مى
 مسـلمانانم  بخشـنده  مـن  كه بدانيد كرد، مى چنين و بود يهود بخشنده يهودى عقيبه كه بدانيد. بود نصارى

 كـه  حـدى  به خراج بايد بناچار اما نهم، مى مشركان بر را بارهايشان و كنم مى دفاع آنها از و ميدهم زشانچي
 عـدالت  شـما  ميان كه دادم دستورش و گماشتم شما بر را عمرو بن منصور من شود، كامل و برسد رفته رقم
 سبك مشركان از آن نظير و دهش سنگين خراجش يا شود مى گرفته او از سرانه كه مسلمانان از يك هر. كند
  ».دهد انتقال مشرك به مسلمان از را آن تا دهد خبر عمرو بن منصور به شده

 و بودنـد  داده مـى  سـرانه  كـه  آمدند وى پيش مسلمان هزار سى كه بود نرسيده بعد جمعه هنوز: گويد
 از و نهـاد  مشـركان  بـر  را سـرانه  كـه  بـود  شده برداشته مشركان از كس هزار هشتاد از سرانه كه شد معلوم

 مطـابق  كـه  را پرداختـى  آنگـاه  برد درست جاى به و كرد بندى طبقه را خراج آن از پس. برداشت مسلمانان
 .كرد اجرا بود، شده مقرر صلح

 .بود خراج بجز اين و شد مى گرفته هزار يكصد مرو از اميه بنى ايام در كه بود چنان و: گويد
 از وى عبـور  مـانع  كس پنجهزار و بيست با كورصول اما رفت، چاچ اىغز به مرو از سوم بار نصر: گويد

 درم پـنج  و بيسـت  حرير قواره وقت آن در بود، كرده اجير حرير قواره يك به كدام هر را اينان. شد چاچ نهر
 .كند عبور چاچ سوى نصر كه نگذاشت و شد تيراندازى ميانه در. بود
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 كنار بر كه رسيد نصر مقابل تا بيامد آنها با و بود تركان سرزمين به سريج بن حارث وقت آن در: گويد
 وضـو  را وى كـه  خـورد  نصر خادم فك به تير انداخت نصر سوى كوتاهى تير حارث. بود خويش تخت بر نهر
 .شد كشته كه بزد تير با نيز را شام مردم از يكى اسب. رفت ديگر بجاى خويش تخت از نصر داد، مى

 كـه  بخـارا  مردم آن از را  اى گله و زد شبيخون اردو مردم به و كرد عبور كس چهل با كورصول: گويد
 و كـش  و سمرقند و بخارا مردم وقت آن در بگشت اردوگاه دور به شب تاريكى در و براند بودند سپاه عقبدار

 .بودند نصر با بودند كس هزار بيست كه اشروسنه
 خويش جاى به نيايد، در اش خيمه از شما از هيچكس كه زد بانگ سپاه گروه پنج ميان در نصر: گويد

 .باشيد استوار
. گذشـت  كورصول سپاه كه وقتى تا بود بيرون بود سمرقند مردم سپاه ساالر كه عمير بن عاصم: گويد

 سـواران  چون و اند كرده عبور همگى تركان كه بودند پنداشته اردوگاه مردم و بودند كشيده اى صيحه تركان
 خيمـه،  هزار چهار صاحب و بود ترك شاهان از يكى كه كرد اسير را آنها از يكى عاصم گذشتند، مى كورصول

 كـه  بود او بر ديبا پوشهاى ساق. كشيد مى زمين به او زره از وجب يك كه بود پيرى آوردند نصر پيش را وى
 .ديبا به مزين پرند قباى يك با داشت، ها حلقه

   »كيستى؟«: گفت نصر
  » .كورصولم من«: گفت
  » .داد من دست به ترا كه خداى حمد خدا، دشمن اى«: گفت نصر

 هـزار  يك با دهم، مى تو به تركى شتران از شتر هزار يك من دارى، اميد چه پير يك كشتن از«: گفت
  ».كن رها مرا و دهى نيرو بدان را خويش سپاه كه يابو

  »گوييد؟ مى چه« :گفت بودند وى اطراف كه خراسان مردم و شام مردم از كسانى به نصر
  » .كن رها را او«: گفتند
  » .دانم نمى«: گفت كه پرسيد او از سنش باره در: گويد
  »اى؟ كرده نبرد چند«: گفت
  » .نبرد دو و هفتاد«: گفت
 »داشتى؟ حضور عطش نبرد در«: گفت
   »آرى«: گفت
 دهـى  من به تابيده آن بر آفتاب كه را چه هر اگر اى داشته حضور نبرد آن در گفتى كه اكنون«: گفت

  ».برد نخواهى جان من دست از
  ».بگير را وى برگ و ساز و برخيز«: گفت سغدى عمرو بن عاصم به آنگاه
  »كرد؟ اسير مرا كى«: گفت شد خواهد كشته كه دانست يقين به كورصول چون و: گويد
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 .كرد اشاره بدو و »حنظلى قران بن يزيد«: گفت كنان، خنده نصر،
 مرا تواند مى چگونه) ».كند تمام را ادرارش تواند نمى«: گفت يا( بشويد را نشكو تواند نمى اين«: گفت

  ».كنم تحمل را شدن كشته بار هفت توانم مى من كرده، اسير مرا كى بگو من به كند، اسير
  » .عمير بن عاصم«: گفتند بدو

 حـس  را شـدن  كشـته  رنـج  اسـت  عـرب  سـواران  يكـه  از يكـى  كرده اسير مرا كه كسى وقتى«: گفت
  ».كنم نمى

 .بياويخت نهر كنار بر و بكشت را او پس: گويد
 .شد كشته نهاوند در قحطبه ايام در و بود مرد هزار به ملقب عمير بن عاصم: گويد
 بسـوختند،  آنـرا  و آمدنـد  وى هاى خيمه سوى گرفتند، سستى تركان شد كشته كورصول وقتى: گويد

 حركت آهنگ نصر و شد شب چون و. گريستند او بر و كشيدند نشانه ها چهره بر و بريدند را خويش گوشهاى
 .نبرند را استخوانش تركان كه افروختند آن در آتش و ريختند كورصول بر كه فرستاد نفت ظرف يك كرد

 چـاچ  در را دمـش  كـه  رو كس اين سوى«: نوشت نصر به عمر بن يوسف: گويد ازدى عمه بر بن عنبر
 و كن ويران را واليتشان داد ظفر چاچ مردم و او بر ترا خدا اگر -بود سريج بن حارث مقصودش -كرده محكم

  ».مينداز خطر به را مسلمانان اما كن، اسير را فرزندانشان
  »چيست؟ شما راى« :گفت و خواند فرو آنها بر را نامه و خواند پيش را كسان نصر پس: گويد

  ».كن اجرا را ميرا دستور و مؤمنان امير دستور«: گفت حضين بن يحيى
 منزلـت  آن سـبب  بـه  و رسـيد  خليفه گوش به كه گفتى سخنى عاصم ايام در يحيى، اى«: گفت نصر

 بگـويم،  را آن نظيـر  گفتى خويش با نيز اينك شد، معين مقررى خاندانت براى و شد افزون مقرريت و يافتى
  ».گماشتم سپاهم مقدمه بر ترا كه شو روان يحيى اى

 سـخت  محنتى چه«: گفت نصر روز آن در. كردند مى مالمت را او و آوردند روى ىيحي به كسان: گويد
  ».حضر در آنها و باشيم سفر در ما كه اين از تر

 تميم بنى مقابل در عرابه دو و آمد وى سوى سريج بن حارث كرد، حركت چاچ سوى نصر آنگاه: گويد
 در قولى به دو از مردم مقابل در و كرد جابجا را اه عرابه كه »تميمند بنى مردم اينان«: گفتند بدو. كرد نصب
 را او مسـلمانان  كـه  بـرد  حملـه  آنهـا  بـه  بـود  ترك سوار يكه كه اخرم و كرد نصب وائل، بن بكر مردم مقابل

 .گرفتند اسير را يارانش از كس هفت و بكشتند
 سخت بديدند را آن چون افكندند تركان اردوگاه به منجنيق با را اخرم سر تا بگفت سيار بن نصر: گويد

 .شدند وى مانع كه بگذرد نهر از خواست مى و بازگشت نصر و برفتند هزيمت به آنگاه بناليدند
 بازگشت، هنگام. آمد فرود بخارا در و بيامد كرد مقابله سريج بن حارث با كه سالى همان در نصر: گويد
 دست به كه بودند آنها با نيز بخارا دهقانان از تن دو بود، آنجا پادگان دار عهده وى آمد، وى پيش بخاراخذاه
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 كـه  را بخاراخذاه نيز و بكشند را بخارا عامل قيسى عمرو بن واصل داشتند تصميم و بودند شده مسلمان نصر
 .بود سياده طوق  نامش

 تـو  دسـت  بـه  كـس  دو اين كه دانى مى بدارد، صالح قرين را امير خدا«: گفت نصر به بخاراخذاه: گويد
  »اند؟ آويخته خنجر چرا پس اند شده انمسلم

  »ايد؟ آويخته خنجر چرا ايد، شده مسلمان كه شما«: گفت آنها به نصر
  »بيمناكيم خويشتن بر او از و هست اى دشمنى بخاراخذاه و ما ميان«: گفتند
 و بكشـيد  را آنهـا  تـا  بگفت بود مقيم سپاه ساالر كه را سليم بنى وابسته سياوش بن هارون نصر: گويد

 »ميريم مى حرمت با«: گفتند. كرد سخن وى با آهسته آنها درباره و رفت نصر طرف به بخاراخذاه. كوفت فرو
 وى سر به خويش شمشير با واصل زد، وى شكم به ضربتى كارد با و برد حمله عمرو بن واصل به آنها از يكى

 بود شده پا به نماز. رفت بخاراخذاه فطر به ديگرى آن. بكشت را او و بينداخت را سرش باالى استخوان و زد
 در بـر  كـه  كـرد  احضـار  را بخاراخـذاه  و شـد  سراپرده وارد و برجست نصر. بود نشسته تختى بر بخاراخذاه و

 همراه كه گرزى با را وى و برد حمله ضارب به گوزكان پسر گوزكان .زد ضربت بدو كس آن و بيفتاد سراپرده
 بـر  كه خواست وى براى متكايى نصر. كردند نصر سراپرده وارد و رداشتندب را بخاراخذاه. بكشت و بزد داشت

 در را واصل. بمرد هماندم و كرد وصيت نصر با آنگاه كرد آغاز را وى معالجه و بيامد طبيب قرعه زد، تكيه آن
 .دندبر بخارا سوى را استخوانش و بكندند را سياده طوق گوشت .كرد نماز او بر نصر و كردند دفن سراپرده

 آنگـاه . كرد پيشكش مالى آنجا، دهقان اباراخره، رسيد، اشروسنه به چون و رفت چاچ سوى نصر: گويد
 اخاجيش فرغانه از فرستاد، آنجا كس ده با و كرد فرغانه عامل را ازدى خالد بن محمد و رفت چاچ سوى نصر

 بسـيار  هـاى  مجسـمه  بـا  آنجـا  از و فرستاد پس بودند وى همراه كه ديگران و ختالن دهقانان از كسانى با را
 .كرد نصب اشروسنه در آنرا كه بازگشت

 پـيش  گروگان و هديه با صلح تقاضاى به آنجا، شاه قدر، رسيد، چاچ به نصر وقتى كه اند گفته ها بعضى
 رانـد،  فارياب طرف به را او كه كند، برون خويش واليت از را سريج بن حارث كه نهاد شرط وى با و آمد وى

. آمـد  فرود فرغانه سرزمين از قبا در تا برفت آنگاه كرد چاچ عامل را عاص ابن عمرو وابسته صالح پسر نيزك
 در نصـر  بودند، بسته را آذوقه راه و بودند زده آتش را خشك علفهاى و بودند يافته خبر آمدنش از آنجا مردم

 از يكـى  در را وى كـه  فرسـتاد  فرغانه فرمانرواى وليعهد سوى) را گروهى( يكم و بيست و صد سال باقيمانده
 آنـرا  و تاختنـد  اسبانشـان  طرف به بودند غافل آنها از مسلمانان كه وقتى به اما كردند محاصره آنجا هاى قلعه

 .كردند اسير را مسلمانان از كسانى و براندند
 فرسـتاد،  سويشـان  بـود  ماهر سوارى كه مثنى بن محمد همراه را تميم بنى از كسانى نصر آنگاه: گويد

 از قسـمتى  و بيامدنـد  چـون  و نشستند كمين در و كردند رها را خويش اسبان كردند حيله آنها با مسلمانان
 اسـيرانى  آنهـا  از و بكشـتند  را دهقـان  و كردنـد  هزيمتشان و رفتند آنها طرف به مسلمانان براندند را اسبان
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 بر ريش نوجوانى كه را او و كرد خدعه وى با ىمثن ابن اما برد حمله مثنى ابن به مقتول دهقان پسر گرفتند،
 .بزد را گردنش كه آورد نصر پيش و گرفت اسيرى به بود نياورده

 .فرستاد فرغانه فرمانرواى پيش بين فيما صلح نامه با را صول بن سليمان نصر، كه بود چنان و: گويد
   »كيستى؟ تو«: گفت من به رفتم، وى پيش: گويد سليمان

  » .امير دبير نايب و ام خدمه از يكى«: گفتم
  ».ايم كرده مهيا چيزها چه ما ببيند تا بريد ها خزينه به را وى«: گفت
  » .نتوانم رفتن راه گفتم،«: گويد
   »نشيند آن بر كه بياريد وى براى اسبى«: گفت
 شـماتت  تـرا  عبيـد  بن بشر و اسرائيل سليمان اى«: گفتم خويش با و شدم وى هاى خزينه وارد: گويد

  ».گشت خواهم باز خالى دست من و ندارد خوش را صلح كه آنست سبب به اين كرد، خواهند
  »ديدى؟ چگونه را خودتان و ما ميان راه«: گفت. بازگشتم وى پيش پس: گويد
  » .بسيار چراگاه و آب با آسان،«: گفتم
   »دانستى؟ كجا از«: گفت و نداشت خوش مرا سخن ولى

  »ندانم؟ چگونه ام رفته طبرستان و ختالن و غور و تانغرچس نبرد به كه من«: گفتم
   »ديدى؟ چگونه ايم كرده مهيا ما را آنچه«: گفت
  »نماند سالمت به چيز چند از قلعه صاحب كه ندانى مگر اما ديدم، نيكو لوازم«: گفتم
   »چيست؟ چيزها آن«: گفت
 يـا  آرد بدسـت  را وى مقام كه ازدبت او بر كسانش معتمدتر و محبوبتر و نزديكتر كه هست بيم«: گفتم

  ».بميرد و رسد بدو مرگ يا شود، تسليم چيزش همه با و شود نابود آورده فراهم آنچه يا شود نزديك بدان
  ».گرد باز خويش منزل سوى«: گفت نداشت، خوش بودم گفته را آنچه كه كشيد درهم ابرو: گويد 

 خوانـد،  پـيش  مرا آن از پس پوشيده، چشم صلح از كه نداشتم ترديد و ببودم روز دو و بازگشتم: گويد
 سـوى  خواسـت،  را صلح نامه و آمد تو پيش من فرستاده اگر«: گفتم بدو و دادم خويش غالم به را صلح نامه

  »ام نهاده جاى به منزل در را نامه بگو من به و مكن آشكار را نامه و بازگرد منزل
  ».ام نهاده جاى به منزل در را نامه«: گفتم د،پرسي من از نامه باره در رفتم، وى پيش: گويد
 ».آرد تو پيش آنرا كه بفرست را يكى«: گفت
 همراه بود، او دست به كارش همه كه را خويش مادر و داد، نكو جايزه مرا و پذيرفت را صلح پس: گويد

 .فرستاد من
 را خردمنـدى  :گويـد  سـلف  كـه  چنانسـت  تـو  مثل«: گفت و نگريست مرا رفتم نصر پيش وقتى: گويد

  »مكن سفارش او به و بفرست
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 ورود اجـازه  را فرغانه فرمانرواى مادر آنگاه »اى بوده موفق«: گفت كه بگفتم وى با را خبرها پس: گويد
 بـدو «: گفـت  ترجمان به و بيامد نصر بن تميم. كرد مى بيان ترجمان و كرد آغاز سخن وى با و بيامد كه داد

  »شناسى؟ مى را اين بگو،
   »نه«: گفت
  » .است نصر پسر تميم اين«: گفت
: گويـد  ربيعـه  بن اسحاق ابو» .را بزرگسال وقار نه بينم مى او در را خردسال شيرينى نه خدا، به«: گفت

 خـويش  خاطر مكنون كه وزيرى نباشد، شاه نباشد وى نزد به چيز شش كه شاهى هر«: گفت نصر به زن آن
 و. كند اعتماد وى نيكخواهى به و كند مشورت وى با و نهد ميان رد وى با خلد مى دلش در كه سخنانى با را

 حـال  بـه  چون كه همسرى و. انگيزد اشتها كه آرد فراهم او براى چيزى ندارد غذا اشتهاى وقتى كه طباخى
 برد پناه بدان فروماند يا شود بيمناك چون كه اى قلعه و. شود زايل غمش نگرد اش چهره به و درآيد او بر غم

 و. نيـارد  بيم آن خيانت از درافتد همگنان با چون كه شمشيرى و -بود اسب مقصودش -شود نجاتش ايهم و
  »كند معاش آن با برود زمين جاى هر ببرد همراه چون كه اى ذخيره

  »كيست؟ اين«: گفت بيامد، جماعتى با نصر پسر تميم آن از پس: گويد
  ».است نصر پسر تميم اين. است خراسان جوان اين«: گفتند
  ».خردساالن شيرينى نه و دارد بزرگساالن وقار نه«: گفت
  »كيست؟ اين«: گفت كه درآمد قتيبه پسر حجاج آن از پس

 ».قتيبه پسر حجاج«: گفتند
 ديگر يك كار به و نداريد وفا شما عربان گروه اى«: گفت و پرسيد او حال از و گفت تحيت او به: گويد

 كـه  بود حق نشيند، مى تو زيردست پسرش اينك كرد، مرتب شما براى بينم ىم كه را آنچه كه قتيبه نياييد،
  »نشستى مى او جاى به تو و نشانيدى مى اينجا را او

 نيـز  او غير و واقدى اند، آورده معشر ابو از را اين بود، حج ساالر مخزومى هشام بن محمد سال، اين در
 .اند گفته چنين

 .بود هشام بن محمد طائف و مكه و مدينه بر كالمل عبد بن هشام عامل سال اين در
 و خراسـان  عامل. بود محمد بن مروان ارمينيه و آذربيجان عامل. بود عمرو بن يوسف عراق همه عامل

  .بود شبرمه ابن با كوفه قضاى. بود عبيده بن عامر با بصره قضاى. بود سيار بن نصر
 .آمد در دوم و بيست و يكصد سال آن از پس

 بود دوم و بيست و صد يك سال به كه حوادثى رخب از سخن

 .بود على بن زيد شدن كشته سال اين حوادث جمله از
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 كسانى كنند، فراهم لوازم و شوند آماده كه داد دستور خود ياران به على بن زيد وقتى: گويد مخنف ابو
 پـيش  بـارقى  سـراقه  بـن  سـليمان . كردنـد  آغاز بود گفته كه را كارى كنند وفا وى بيعت به خواستند مى كه

 نيز و ميرود عامر نام به شخصى نزد به زيد كه داشت وى معلوم و بگفت وى با را خبر و رفت عمر بن يوسف
 .دارد جاى آنها نزد به و است بارق خواهرزاده كه طعمه نام به تميم مردم از يكى نزد به

 آنهـا  نـزد  بـه  را وى كـه  نـد بجوي شخص دو آن منزل در را على بن زيد كه فرستاد كس يوسف: گويد
 روشـن  او بـر  يارانش و زيد كار كرد سخن آنها با چون و آوردند وى پيش و بگرفتند را كس دو آن و نيافتند

 .شد
 بـود  نهـاده  كوفه مردم و خويش ميان كه وقتى از بيش و بگيرندش كه شد بيمناك على بن زيد: گويد

 .آورد شتاب
 از يكى وى. بود الرحمن عبد بن عمرو نگهبانان ساالر. بود لتص بن حكم كوفه عامل وقت آن در: گويد

 بـا  بـود  وى بـا  و بـود  نگهبانان جزو نيز كندى عباس بن  عبيداهللا بودند، وى داييان ثقفيان كه بود قاره مردم
 .بود حيره در عمر بن يوسف شام، مردم از گروهى

 خبـر  زيـد  كـار  از عمر ابن يوسف كه دنددي بودند كرده بيعت وى با كه على بن زيد ياران وقتى: گويد
 و آمدنـد  فـراهم  زيـد  نـزد  بـه  آنها سران از جمعى كند، مى جستجو او كار از و فرستد مى كس نهانى و يافته

  »گويى؟ مى چه عمر و بكر ابو باره در بدارد، رحمت قرين خدايت«: گفتند
 آنها از كه ام نشنيده را خويش نخاندا از هيچكس بيامرزد را آنها و كند رحمت قرين خدايشان«: گفت

  ».بگويد نيكى جزه ب آنها باره در يا نمايد بيزارى
 چنـگ  از آنـرا  و انـد  تاختـه  شما قدرت به اينكه براى شايد خاندانى؟ اين خون راغب چرا پس«: گفتند

  »اند؟ گرفته شما
 پيمبـر  قـدرت  بـه  مـا  حـق  كـه  است اين گويم مى باب اين در كه چيزى مهمترين«: گفت آنها به زيد

 زدند كنار به آن از را ما و شدند چيره ما بر گروه آن اما بود بيشتر كسان همه از سلم و عليه اهللا صلى خداى،
 عمل سنت و كتاب به و كردند عدالت مردم ميان و يافتند زمامدارى كه نشد آنها كفر موجب ما نظر به اين و

  ».كردند
 كسـانى  نبـرد  بـه  را كسـان  چـرا  پـس  اند نكرده ستم تو با اگر ،اند نكرده ستم تو با اينان پس«: گفتند

 »اند؟ نكرده ستم تو با كه خوانى مى
 سـنت  و خدا كتاب به را شما ما. خودشان و شما و منند ستمگر اينان. نيستند آنها مانند اينان«: گفت

 ما دعوت شما اگر. گيرد خاموشى بدعتها و شود زنده ها سنت كه سلم و عليه اهللا صلى خوانيم، مى وى پيمبر
  »نيستم شما كار ضامن نپذيريد اگر و شويد نيكروز بپذيريد را
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 پنداشتند مى چنان و »است ديگرى امام«: گفتند و شكستند را وى بيعت و شدند جدا او از پس: گويد
 رشپسـ  جعفـر،  و بود گذشته در وقت آن در كه داشت امامت على بن زيد برادر على بن محمد جعفر ابو كه

  ».نيست امام كه كنيم نمى على بن زيد پيروى ما و ماست امام پدرش پى از جعفر اكنون«: گفتند مى بود،
 ناميـد  رافضـه  را آنهـا  كه كسى پندارند اكنون ولى -رهاكنندگان يعنى -ناميد رافضه را آنها زيد: گويد

 .گرفتند جدايى وى از كه بود وقتى به اين و بود مغيره
 زيد«: گفتند بدو و رفتند محمد بن جعفر نزد به آنها از گروهى زيد قيام از پيش كه دبو چنان و: گويد

  »كنيم؟ بيعت وى با كه دارى مى روا آيا كند مى بيعت و ماست ميان على بن
  ».ماست بهترين و سرور است، برتر ما همه از خدا، به كه، كنيد بيعت وى با آرى«: گفت
 .داشتند مكتوم بود داده دستور نهاآ به را آنچه و برفتند پس: گويد
 را دوم و بيسـت  و صد سال صفر اول چهارشنبه شب آمد فراهم على بن زيد قيام مقدمات وقتى: گويد

 بـن  حكـم  پـيش  كـس  و كند قيام است مصمم زيد كه يافت خبر عمر بن يوسف نهاد، وعده خويش ياران با
 .بدارد محصورشان آنجا در و آرد فراهم اعظم دمسج در را كوفه مردم كه داد دستور بدو و فرستاد صلت

 فراهمشـان  مسـجد  در و فرسـتاد  جنگاوران و سران و نگهبانان و سردستگان طلب به كس حكم: گويد
 بـه  شـود  برداشـته  او از حرمت يافتيم، محلش در را كه هر«: گويد مى امير كه داد ندا وى منادى آنگاه آورد،

  ».آييد در اعظم مسجد
 بـن  معاويـة  خانه در را زيد .آمدند مسجد سوى زيد قيام از پيش روز يك شنبه سه روز به كسان: گويد

 بـن  معاويـة  خانـه  از بود سرد بسيار شبى كه شنبهچهار شب يعنى شبانگاه، او و كردند طلب انصارى اسحاق
 اى بيا بيا، منصور اى«: زدند بانگ و بردند باال بود افروخته آن در آتش كه را نى هاى دسته شد، برون اسحاق
 .دميد صبح تا بردند، مى باال را ديگر اى دسته خورد مى را نى دسته آتش چون و »منصور،

 كه فرستاد خويش ياران از ديگر يكى با را حضرمى تنعى قاسم على، بن زيد آمد، در صبح وقتى: گويد
 كه كرد تالقى آنها با كندى اسعب بن جعفر رسيدند، القيس عبد صحراى به چون و دادند ندا را خويش شعار

 حكـم  پـيش  را وى. شد زخمدار قاسم و شد كشته بود تنعى قاسم با كه كسى بردند، حمله يارانش و وى به
 زدند، را او گردن قصر در بر تا: بگفت حكم و نگفت چيزى وى جواب به قاسم اما كرد، سخن وى با كه بردند

 .شدند كشته كه بودند على بن زيد ياران از كسان نخستين همراهش و او
. بستند كوفه مردم روى بر نيز را مسجد درهاى ببستند، را بازارها درهاى تا بگفت صلت به حكم: گويد

 :بودند چنين كوفه محالت سران
. بـود  عبـدى  بـدل  ابـى  بـن  عمـرو  اسـد،  و سـرمذحج . بود بجلى  عبداهللا بن ابراهيم شهريان، محله سر
 خيـوانى  همدانى مالك بن محمد همدان، و تميم سر. بود كندى اشعث بن حمدم بن منذر ربيعه، و سركنده

 .بود
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 نـدا  شـام  مردم ميان كه بگفت وى با را خبر و فرستاد عمر بن يوسف پيش كس صلت بن حكم: گويد
  »بياورد؟ ما براى را خبرشان و شود نزديك قوم اين با كه رود مى كوفه به كى«: داد

 سـالم  1صـحراى  بـه  تـا   برفـت  و شد روان سوار پنجاه با و »روم مى من«: گفت كندى عباس بن جعفر
 .داد خبر بدو و بازگشت عمر بن يوسف پيش سپس گرفت، خبر آنها از و رسيد سلولى

 وى بـا  قوم بزرگان و قرشيان بماند، آنجا در و رفت حيره نزديك اى تپه سوى يوسف صبحگاهان: گويد
 كس هزار دو با را اراشى سلمه بن ريان پس. بود مزنى سعيد بن عباس وى نگهبانى ساالر وقت آن در بودند،

 .بودند وى همراه داشتند، تبر هاى جعبه كه پيادگانى يعنى قيقانيان، از كس سيصد كه فرستاد
 و بودنـد  مرد دويست بودند آمده على بن زيد پيش شب هنگام كه كسانى همه شد، صبح وقتى: گويد

 .مرد هيجده
   »كجايند؟ كسان اهللا بحانس«: گفت زيد
  ».اند مانده محصور اعظم مسجد در«: گفتند بدو

  ».شود نمى عذر اند كرده بيعت ما با كه كسانى براى اين خدا به نه،«: گفت
 به كه راهى در حكيمه، ابى بن زبير خانه نزديك به آمد، وى سوى و شنيد را ندا خزيمه بن نصر: گويد

 اى«: گفـت  و برخـورد  صـلت  بـن  حكـم  نگهبانان ساالر الرحمن عبد بن مروع به رسيد، مى عدى بنى مسجد
 .نداد پاسخ بدو كسى اما »بيا! منصور

 هزيمت بودند، وى با كه كسانى و شد كشته عمرو بردند، حمله الرحمن عبد بن عمرو به يارانش و نصر
 .شد

 شـام  مـردم  از كـس  پانصـد  كه رسيد صايديين صحراى به تا بيامد سالم صحراى از على بن زيد: گويد
 سوار رنگى تيره يابوى بر زيد روز آن در. كرد هزيمتشان و برد حمله آنها به خويش كسان با زيد بودند، آنجا
 شـد  كشـته  زيد چون و دينار، شش و بيست به بود، خريده نجارى كهمس بن نهد بنى از يكى از آنرا كه بود

 .گرفت آنرا صلت بن حكم
 از كه عمرو پسر انس نام به رسيد ازد مردم از يكى خانه در به زيد: گويد
! انـس  اى«: زد بانـگ  بـدو  زيد. نداد جواب اما بود خانه در دادند، ندا بدو. بود وى كردگان بيعت جمله

 .نيامد برون اما »،2بود رفتنى باطل كه برفت باطل و آمد حق كه آى من پيش بدارد، رحمت قرين خدايت
  ».كشد مى حسابتان به خدا كرديد، چنين ايد، دهوامان مردم چه«: گفت زيد

                                                           

 چنـد  در معنـى،  سـه  هـر : تقريـب ه ب اين از پيش. صحرا و باز، زمين در نمازگاه و گورستان معنى به جبانه: متن كلمه. 1
 .م. دارم مي مرجح را صحرا اينك و ام آورده »ميدان« جبانه بجاى مورد
2 .قُّ جاءاْلح قَ وهلُ زلَ إِنَّ اْلباطوقاً كانَ اْلباطه81: 17 ز. 
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 برفـت  آنگـاه  برد، حمله بودند آنجا كه شام مردم از گروهى به و رسيد بازار به تا برفت زيد آنگاه: گويد
 بن زمزم و مزنى مره بن حزام. نگريست مى را يارانش و او و بود تپه بر عمر بن يوسف. شد نمودار صحرا در تا

 اگـر  خـدا  بـه  بودنـد،  زيد همراه كس دويست نزديك. بودند وى نزد به بودند داران زره الرسا كه ثعلبى سليم
 .بود زيد دنبال از كوفه در شام مردم با سلمه بن ريان. بود كشته را او بود رفته يوسف سوى

 زيـد  وقتى. شد كوفه وارد تا برفت  عبداهللا بن خالد نمازگاه راه از و گرفت راست سمت زيد آنگاه: گويد
 يكيشـان  آن از پـس  بودنـد،  رفته سليم بن مخنف صحراى سوى وى ياران از گروهى بود رفته مى بازار سوى

  »نرويم؟ كنده صحراى سوى چرا«: بود گفته بديگرى
 اى كوچـه  وارد بديدنـد  را آنهـا  چـون  و شدند نمودار شام مردم كه بود نگفته را سخن اين هنوز: گويد

 طـرف  به آنگاه. كرد نماز ركعت دو آنجا در و شد مسجد وارد و ماند عقب آنها زا يكى برفتند، آن در و شدند
 يكى. زدند مى را وى خويش شمشيرهاى با و بينداختند پاى از را وى تا كرد نبرد آنها با لختى و رفت شاميان

 چنـين . بكوبيـد  نآهنـي  گرز با را او سر و زنيد يكسو به را سر زره زد بانگ بود مسلح سراپا سوارى كه آنها از
 .شد كشته او و كردند

 از يكـى  برفتنـد  شـاميان  .راندنـد  پـس  را آنها و بردند حمله شاميان به يارانش وى شدن كشته از پس
 وى سـوى  شـاميان . شـد  عـوف  بـن   عبداهللا خانه وارد و برفت كس آن يافتند نجات ديگران و ماند جدا گروه

 .بكشت را او كه ندبرد عمر بن يوسف پيش و كردند اسيرش و رفتند
 بيم خزيمه، پسر نصر اى«: گفت اند بازمانده وى يارى از مردم كه ديد چون و بيامد على بن زيد: گويد

  »كردند؟ حسين با كه كنند رفتار چنان كه دارى
  ».بدهم جان تا زنم مى ضربت چندان شمشيرم اين با خدا به كند، فدايت به خدايم«: گفت
 .بود كوفه در وى نبرد روز آن: گويد
 اعظـم  مسـجد  در كسـان  كند، فدايت مرا خدا«: گفت على بن زيد به خزيمه بن نصر آن از پس: گويد

 عرفطـه  بـن  خالـد  خانه بر و شد روان مسجد طرف به كسان با زيد »ببر آنها طرف به را ما اند، مانده محصور
 .گذشت

 بن عمر در بر و بيامد نيز زيد شد، وانر شام مردم با و يافت خبر وى آمدن از كندى عباس بن  عبيداهللا
  عبيـداهللا  چـون  و نمـود  سسـتى  بـود  او وابسـته  سليمان كه  عبيداهللا پرچمدار. شد تالقى وقاص ابى بن سعد
 آمد باز وقتى برد حمله او و »كن حمله خبيث زن پسر اى«: گفت بديد، را او سستى و كند حمله خواست مى

 .بود خون به آغشته پرچمش
 همديگر به شمشير با و رفت او مقابله به فروش حنوط واصل آمد، نبردگاه به  عبيداهللا آن از سپ: گويد

 دستم خدا«: گفت ديگرى آن» .فروشم حنوط جوان من كه بگير را ضربت«: گفت چشم يك به. زدند ضربت
 .نساخت كارى كه زد ضربتى آنگاه» .گيرى دست به پيمانه هرگز اگر ببرد را
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 و زيـد  رسـيدند،  حريـث  بـن  عمرو خانه به تا شدند هزيمت يارانش و عباس بن  بيداهللاع عاقبت: گويد
 و كردنـد  مـى  داخـل  درها باالى از را خويش پرچمهاى زيد ياران رسيدند الفيل باب به تا بيامدند نيز يارانش

  ».شويد برون مسجد اهل اى«: گفتند مى
 و ديـن  سوى آييد، عزت سوى  ذلت از كوفه دممر اى«: زد مى بانگ را مسجديان خزيمه بن نصر: گويد

  ».دنيا نه داريد دين نه شما كه آييد دنيا
 گـروه  روز آن در. زدنـد  مـى  سـنگ  بـا  را آنهـا  مسـجد  باالى از و شدند نمودار آنها بر شام مردم: گويد

 .بودند سالم صحراى در قولى به و كوفه، اطراف در بسيارى
 شـد،  روان خـويش  همراهان با نيز على بن زيد. بازگشت يرهح سوى شب هنگام سلمه بن ريان: گويد

 بـه  و آمـد  وى سوى سلمه بن ريان گرفت، منزل الرزق دار در و شدند همراه وى با نيز كوفه مردم از كسانى
 دار از زيد ياران و شدند زخمدار و كشته كس بسيار شام مردم از كه كرد سخت نبردى او با الرزق دار نزديك
 .رسيدند مسجد به تا كردند شانتعقيب الرزق

 پنجشنبه روز كه بعد، روز صبحگاه و بازگشتند ها انديشه بدترين با شام مردم شنبه چهار شامگاه: گويد
 .نيافت حاضر را وى وقت آن در اما خواند پيش را سلمه بن ريان عمر، بن يوسف بود،

 چه«: گفت و كرد مالمت را او يوسف كه نداشت تن به سالح اما آمد وى پيش ريان كه گويند ها بعضى
 بـا  را وى و خوانـد  پيش را خويش نگهبانان ساالر مزنى سعيد بن عباس آنگاه »بنشين هستى، سپاهدارى بد

 آنجـا  نجـاران  آن از بسيارى چوب كه رسيد على بن زيد نزد به الرزق دار در تا برفت كه كرد روانه شام مردم
 پهلوى دو بر انصارى اسحاق بن معاوية و عبسى خزيمه بن نصر بيامد ويشخ ياران با زيد. بود تنگ راه و بود
 و »زمـين  زمـين،  شـام،  مـردم  اى«: زد بانـگ  بديـد  را آنهـا  نداشت همراه پياده كه عباس چون و بودند وى

 .كردند سخت نبردى نبردگاه در و شدند پياده وى همراهان از بسيارى
 بـن  نصـر  اگـر  خـدا  بـه « :گفـت  عمر بن يوسف به فروه پسر نايل نام به عبس بنى مردم از يكى: گويد

  ».بكشد مرا او يا بكشم را او بايد يا ببينم را خزيمه
 .بريد مى را آن رسيد مى چه هر به كه داد بدو شمشيرى و »بگير را شمشير اين«: گفت يوسف
ـ  نايـل  كردنـد،  نبرد و كردند تالقى زيد ياران با سعيد بن عباس ياران وقتى: گويد  بـن  نصـر  فـروه،  نب

 را فـروه  و زد ضـربتى  نيـز  نصـر . كـرد  قطـع  را او ران كه زد نصر به ضربتى و رفت او سوى و بديد را خزيمه
 را حريفـان  علـى  بـن  زيـد  آن از پس. كردند سخت نبردى قوم دو. بمرد نيز نصر كه نگذشت چيزى بكشت،
 .برفتند بد ياربس وضعى با كه بكشت كس هفتاد حدود در شام مردم از و كرد هزيمت

 پيادگان تنگ، جاى در كه برنشينيد كه داد ندا خويش ياران به سعيد بن عباس كه بود چنان و: گويد
 و برفتند كه كرد روانه و بياراست را آنها عمر ابن يوسف درآمد شب چون و برنشستند پس. برنيايند سواران با
 آنها تا كرد تعقيبشان آنگاه. كرد هزيمتشان و برد حمله اآنه به خويش ياران با زيد. كردند مقابله زيد ياران با



 73    مهدجلد 

 و سـواران  بـا  و رانـد  سـليم  بنـى  محله طرف به تا برد حمله آنها به نيز زار شوره در. راند زار شوره طرف به را
 غلبـه  آنهـا  بـر  رواس و بـارق  بـين  ما زيد عاقبت و گرفتند پيش را بند راه تا كرد تعقيبشان خويش پيادگان

 مسروح بن مالك ابو پسر الصمد عبد نام به بود يكى زيد پرچمدار روز آن در. شد سخت نبردى آنجا در. يافت
 .الملك عبد بن عباس پيمان هم زيد بن سعد بنى از

 .بود گرفته زنى به را المطلب عبد بن عباس دختر صفيه سعدى، مسروح كه بود چنان و: گويد
 كـس  عباس. آمدند برنمى وى پيادگان با پيادگانشان و آمدند برنمى زيد سواران با حريف سواران: گويد

  ».فرست من سوى را تيراندازان«: گفت و داشت وى معلوم را اين و فرستاد عمر بن يوسف پيش
 كه فرستاد آنها سوى بودند تيرانداز كه بخاريان و قيقانيان با را كلبى كيسان بن سليمان يوسف،: گويد

 امـا  بازگرداند، زار شوره از را آنها بود خواسته مى زيد كه بود چنان و. كردند آغاز وى ياران و زيد به تيراندازى
 كشـته  او روى پـيش  و كـرد  سخت نبردى على بن زيد روى پيش انصارى اسحاق بن معاوية. بودند نپذيرفته

 بـه  كـه  تنـد انداخ او بـه  تيـرى  وقـت  آن در و برفت شب از لختى تا آوردند ثبات يارانش و على بن زيد. شد
 شـام  مـردم . بازگشـتند  نيـز  يـارانش  .بازگشـت  او پـس  رفـت،  فرو مخ در و خورد وى پيشانى راست قسمت

 .اند بازگشته شب و تاريكى سبب به كه پنداشتند مى
 غالم با بود وى بود بازگشته روز آن كه كسى آخرين و بود بوده على بن زيد با كه ليثى ثابت بن سلمة

 و كردند پياده يزيد كوچه در را وى كه ديديم و آمديم على بن زيد پى از يارم و من: دگوي اسحاق، بن معاوية
 .بود عربان از يكى وابسته كه بردند كريمه ابن حران اطاق به شاكر و ارحب هاى خانه در

  ».كند فدايت به خدايم الحسين ابو«: گفتم و آمدم در وى نزد به: گويد سلمه
 وى پيشـانى  از را تير كه بود رواس بنى وابسته كه سفير نام به بياوردند بىطبي و برفتند يارانش: گويد

 كـه  نگذشـت  چيـزى  و كرد آغاز زدن فرياد آورد در را تير كه همين خدا به نگريستم، مى را او من و آورد در
 .داد جان

  »كنيم؟ خاكش به كجا كنيم؟ دفنش كجا«: گفتند قوم: گويد
 نـه، «: گفـت  ديگـر  يكـى » .انـدازيم  مى آبش در و كنيم مى تنش به را اش زره«: گفت وى ياران از يكى

  ».افكنيم مى كشتگانش ميان و بريم مى را سرش
 به را او«: گفت آنها از يكى» .بخورند مرا پدر گوشت سگان نبايد خدا به نه«: گفت يحيى پسرش: گويد

  ».كنيم مى دفن و بريم مى عباسيه
 دفـنش  آنجـا  و دارنـد  برمـى  گـل  آن از كـه  بـريم  مى گودالى نزد به را وى«: گفتم آنها به: گويد سلمه

 بـراى  گـورى  بود، آن در بسيار آب وقت آن در كه گودال دو بين ما و برفتيم. پذيرفتند مرا راى و »كنيم مى
 زيد آن از سغدى غالمى. كرديم روان آن بر آب و كرديم خاك به آن در را وى شد آماده چون و بكنديم وى
 .بود ام با نيز
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 كسان ببوديم، آنجا بود، ما همراه زيد پسر رويم، سبيع گورستان سوى كه شديم روان آن از پس: گويد
 خـواهى  كجـا «: گفتم بدو. بمانديم وى با نبوديم كس ده از كمتر كه گروهى و من و شدند پراكنده ما دور از

 .بود وى با نيز عبدى صبار ابو» .رسيد فرا صبح اينك رفت؟
   »نهرين سوى«: گفت من به: گويد
 از دارى، نهـرين  قصـد  اگـر « :گفتم بدو كند نبرد حريفان با و بگذرد فرات از دارد قصد پنداشتم: گويد

  ».كند مقرر خواهد آنچه خدا يا شوى كشته تا كن جنگ آنها با مرو خويش جاى
  »كربالست نهر دو مقصودم«: گفت
  » .كن فرار درآيد صبح آنكه از پيش پس،«: گفتم
 كوفـه  از وقتـى . بـوديم  وى همـراه  ديگـر  گروهـى  و صـبار  ابو و من شد، برون كوفه از وى پس: گويد

. شـديم  روان نينوى سوى شتاب با آنگاه. بكرديم نخيله در را صبح نماز و شنيديم را اذانگويان اذان درآمديم
 .دش شتابان و »روم الملك عبد بن بشر وابسته سابق نزد به خواهم مى«: گفت من به

 مـن  بـه  نانهـايى  كـه  خواسـتيم  مـى  خوردنى آنها از ديدم مى را كسان من چون كه بود چنان و: گويد
 سـوى  بـود،  شـده  تاريك كه رسيديم نينوى به تا خورديم مى وى با و خورد مى كه دادم مى بدو كه دادند مى

 آنجـا  و روم مـى  فيوم سوى من«: گفتم يحيى به. آمد ما نزد به كه بخواندم را او در، بر من. رفتيم سابق خانه
  ».بفرست فرستى من پيش را كسى خواستى اگر هستم

 .ديدم را او كه بود بار آخرين اين و نهادم جاى به سابق نزد به را او و برفتم من پس: گويد
 بجوينـد،  را زخميـان  كوفه مردم هاى خانه در كه فرستاد را شام مردم عمر بن يوسف آن از پس: گويد

 .جستند مى را زخميان كه گشتند مى را اطاق و آوردند مى خانه صحن به را زنان
 بـن  عبـاس  صلت، بن حكم داد، نشان را زيد محل على، بن زيد سغدى غالم جمعه، روز به آنگاه: گويد

 .آوردند در را او و برفتند كه فرستاد را خويش پسر و مزنى سعيد
 بشـارت  جمعه روز صبحگاه و كرد رها را او ندك پيشدستى او بر حكم پسر نميخواست كه عباس: گويد

 .فرستاد عمر بن يوسف نزد به قاسم بن حجاج همراه على بن زيد سر با رسانى
 :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در جهنيه وابسته الجويريه ابو: گويد

  دريدند را حرمتها كه كسانى به«
  برداشتند شمع سالم صحراى در و

  محك بن يوسف اى كه بگوى
  »ديديد؟ چگونه را بزرگان جنگ
 بـن  معاويـة  و خزيمـه  بن نصر با را زيد تا بگفت رفت، عمر بن يوسف نزد به رسان بشارت وقتى: گويد

 .بياويختند بازار در نهدى زياد و انصارى اسحاق
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 .بود خواهد وى آن از درم پانصد بيارد سرى كس هر كه بود داده ندا يوسف: گويد
 .دادند او به درم هزار يك تا بگفت عمر بن يوسف و بياورد را خزيمه بن رنص سر عباد، بن محمد
  »اى؟ كشته را او تو« :گفت بدو يوسف كه بياورد را اسحاق بن معاوية سر اشعريان وابسته احول
  »شناختمش و ديدمش اما ام، نكشته را او من بدارد، صالح قرين را امير خدا«: گفت

 .نداد تمام درم هزار  نبوده وى قاتل كه بدانست چون و »بدهيد او به درم هفتصد«: گفت يوسف
 هشام وسيله به بود رفته كه پس آن از كوفه، به راه از وى بازگشت و زيد كار از عمر بن يوسف: گويند

 زيـد  قضيه بود نوشته هشام براى كه چيزها ضمن اميه بنى از يكى كه بود چنان و. يافت خبر الملك عبد بن
 .بود كرده ياد نيز را

 در را خـود  دم زيد و عاملى تو«: گفت و خواند خبر بى را او و گفت ناسزا و نوشت نامه يوسف به هشام
 نبـرد  وى بـا  نپذيرفت اگر بده، امانش و بكوش وى جستجوى در كند، مى بيعت قوم با و كند مى محكم كوفه
  ».كن

 نوشت بود كوفه بر وى جانشين و بود عقيل ابو خاندان از كه صلت بن حكم به يوسف پس: گويد راوى
 بـود  الكـن  كه را خويش خراسانى غالم يك و بدانست را وى جاى كرد آغاز جستن چون و بخواند را زيد كه

 دوسـتى  سـبب  بـه  كه بگويد و كند خدعه شيعيان از يكى با گفت و داد بدو درم پنجهزار و كرد روانه نهانى
 .دهد نيرويشان آن وسيله به خواهد مى كه اردد همراه مالى و آمده خراسان از بيت اهل

 زيـد  نـزد  بـه  را وى تـا  كرد مى سخن آنها با داشت همراه كه مالى از و ديد مى را شيعيان پيوسته غالم
 شعار يارانش و فرستاد وى سوى سواران يوسف و داد خبر زيد محل از را يوسف درآمد آنجا از چون كه بردند

 :گفـت  همى زيد و نيامد فراهم وى نزد به كمتر يا كس سيصد از بجز يارانش ملهج از اما دادند ندا را خويش
  ».نكردم حذر اما مانيد مى باز ياريم از كه بود داده بيم مرا و شناخت مى بهتر را شما على بن داود«

 گـور  آن دل در و بودند بسته را جوى بودند، كرده دفن يعقوب جوى داخل در را وى زيد ياران: گويند
 كه گازرى نزد به بودند كرده روان آن بر آب و بودند كرده دفن آنجا در لباس با را واو بودند كرده حفر را ىو

 را  سـرش  و آوردنـد  برون را او كه داد نشان كه دهد نشان را زيد محل كه طلبيد دستمزدى او پس. بود آنجا
 مـراقبتش  مـدتها  و نيارنـد  فرودش كه كنند مراقبت را وى شبانگاه تا بگفتند و آويختند را پيكرش و بريدند

  .كردند مى
 كـه  فرسـتادند  هشـام  پـيش  را زيـد  سر بود، خيثمه، ابو معاويه، بن زهير وى، مراقبان جمله از: گويند

 هشـام  تا بود آويخته همچنان پيكر و فرستاد مدينه سوى آنرا سپس نهادند دمشق شهر در بر آنرا داد دستور
 .بسوختند و آوردند فرود آنرا تا بگفت وليد آن از پس بمرد

 .بود رفته يوسف پيش زيد خبرچينى به كه بود شريك بن حكيم: گويند
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 اسـد  بنـى  مـردم  از يكـى  شد كشته زيد وقتى: گويد زيد بن يحيى باره در مثنى، بن معمر عبيده، ابو
 آنجـا  كـه  اسـت  اين درست راى شمايند، شيعيان خراسان مردم شد، كشته پدرت«: گفت و آمد يحيى پيش
  ».روى

   »رفت؟ توانم چگونه«: گفت يحيى
  » .شوى مى برون آنگاه بازمانند، تو جستجوى از تا شوى مى نهان«: گفت
 الملك عبد پيش و بترسيد آن از پس داشت مخفى خويش نزد به شب يك را يحيى اسدى مرد: گويد

  ».است واجب تو بر وى حق و داشت نزديك خويشاوندى تو، با زيد«: گفت و رفت مروان بن بشر بن
  » .بود نزديكتر كارى پرهيز به وى بخشش و آرى«: گفت
 بداند را جايش عمر بن يوسف اگر گناه، بى و نوسال است جوانى وى پسر اينك و شد كشته زيد«: گفت

  ».بدار مخفى خويش نزد به و كن پناهى را وى كشد، مى را او
  » .حرمت با و بله«: گفت
 كـس  و رسـيد  يوسـف  بـه  خبر كرد، نهان خويش نزد به كه برد الملك عبد پيش ار يحيى پس: گويد

 نيـارى  من پيش را او اگر قسم خدا به است، تو پيش جوان اين كه ام يافته خبر كه فرستاد الملك عبد پيش
 .نويسم مى مؤمنان امير به تو درباره

 و كند مى منازعه من با قدرتم سر بر كه را كسى من اى شنيده نادرست و باطل«: گفت بدو الملك عبد
 به و بپذيرى من ضد بر را چيزى چنين كه نداشتم گمان دارم؟ مى نهان كند مى ادعا آن از من حق از بيشتر

  ».دهى فرا گوش آن گوينده
 مخفـى  و بـدارد  نهان را كسى چنين كه نبوده كسى او گويد، مى راست بشر ابن خدا به«: گفت يوسف

 .بازماند يىيح جستجوى از و »كند
 .رفت خراسان سوى زيديان از چند تنى با يحيى ماند، متوقف جستجو چون و: گويد
 در زيـد  بـن  يحيى كوفه، مردم اى«: گفت و كرد سخن كوفه در يوسف زيد، شدن كشته پس از: گويد

 كشـم،  مـى  را هـايش  خايه ببينمش اگر خدا به بود، شده مى پدرش چنانكه شود، مى جا به جا شما زنان اطاق
  ».كشيدم را پدرش هاى خايه چنانكه

 و آوردند مدينه به را زيد سر سوم و بيست و صد سال به وقتى: گويد كه اند آورده انصار مردم از يكى از
  :مضمون اين به گفت شعرى و بايستاد آن مقابل و بيامد انصار شاعران از يكى بياويختند

  شكن پيمان اى«
  باش راضى نداشتى، خوش بدانچه

  شكستى را پيمان و عهد
  نبود تازه تو كار و
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  بود كرده آرزومند ترا كه شيطان
  »نكرد وفا وعده به

   »گويى؟ مى چنين زيد همانند كسى با تو، واى«: گفتند بدو: گويد
  » .كنم خشنودش خواستم است، خشمگين امير«: گفت
 :مضمون اين به گفت شعرى وى جواب به شاعران از يكى

  بد شاعر اى«
  اى شده دروغزن كه حقا

  گويى مى ناسزا پيمبر فرزند به چگونه
  كنى خشنود را خود دوست كه

  بدارد رسوايى قرين شب و صبح خدايت
  حشر روز به كه نيست ترديد و

  »است جهنم تو جاى
 و شكافت را زيد قبر كه بود او وهم بود عمر بن يوسف نگهبانى ساالر شيبانى، حريث بن خراش: گويند

 :مضمون اين به گفت شعرى سيد و ختبياوي را او
  گذشت خوابى بى به شبم«

  نظم به و بود بيدار چشمم
  گفتم سخنى

  داشتم از در حيرتى و
  را مزيد و خراش و حوشب خداى كه
  نيز را يزيد و

  بود تر لجوج و تر سركش كه
  كند لعنت
  هزار هزار و هزار هزار

  ابدى لعنت
  كردند پيكار خداى با آنها كه
  كردند آزار را محمد و
  لجاج سر از و

  پاك زيد خون در
  كردند همدستى
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  برهنه و كشته را او سپس
  برآوردند بردارى

  حوشب پسر خراش اى
  كسان همه از فردا تو

  »بود خواهى روزتر تيره
 اى«: گفت و رفت منبر به و شد كوفه وارد و بيامد كشت را على بن زيد يوسف، وقتى: گويد مخنف ابو

 ابدا. ترسانند نمى گرگ از و نميبرند جاى از صدا و سر با مرا وانميمانم مشكل از من خدا هب خبيث شهر مردم
. روزى نـه  داريـد  مـا  پـيش  مقـررى  نه زبونى، و حقارت از! كوفه مردم اى دار خبر اند، داده محكم بازوى مرا

 منبـر  اين بر وقت هر خدا به ،بگيرم را اموالتان و كنم ويران را هايتان خانه و را واليتتان كه داشتم آن آهنگ
. مخالفتيـد  و سركشـى  اهـل  شـما  كـه  ام رسـانيده  شـما  گـوش  به نداريد خوش كه را چيزهايى ايم آمده باال

 اميـر  از. محـاربى  شـريك  بـن  حكيم بجز باشد نكرده پيكار خداى پيمبر و خدا با كه نيست شما از هيچكس
 را فرزنـدانتان  و كشـتم  مـى  را جنگاورانتـان  بود داده اجازه اگر دهد، ام اجازه شما باره در كه خواستم مؤمنان

  ».كردم مى اسير
 فرستاده افريقيه سوى شام سپاه با را او الملك عبد بن هشام كه قشيرى عياض بن كلثوم سال اين در

 .بود داده رخ بربران فتنه آنجا در كه شد كشته بود
 .شدند كشته روم سرزمين به مسلمانان از گروهى و بطال  عبداهللا سال اين در هم و
 .يافتند تولد على عباسى ابراهيم بن محمد و صالح بن فضل سال اين در هم و

 قضـا  كـار  بـه  را ليلـى  ابـى  ابـن  و فرستاد سيستان به را شبرمه ابن عمر، بن يوسف سال، اين در وهم
 .گماشت

 نيـز  ديگران و واقدى اند، ردهآو معشر ابو از را اين بود، حج ساالر مخزومى هشام بن محمد سال اين در
 .اند گفته چنين

 اينكـه  جـز . كرديم يادشان اين از پيش كه بودند پيش سال عامالن همان واليتها، عامالن سال اين در
  .بود ليلى ابى بن الرحمن عبد بن محمد اند، گفته چنانكه سال، اين در كوفه قاضى

 .آمد در سوم و بيست و صد سال آن از پس

 داد رخ سوم و بيست و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 .داد رخ سيار بن نصر و سغد مردم ميان كه بود صلحى سال حوادث جمله از

  آن سبب و سغد صلح خبر از سخن

 تركـان  شـد،  كشته خاقان اسد، واليتدارى ايام در وقتى: گويد خويش مشايخ از نقل به محمد بن على
 آنهـا  از گروهـى  و بازگردند آنجا به كه آوردند طمع سغد مردم و اختندپرد همديگر غارت به و شدند پراكنده
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 باز خويش واليت به كه كرد دعوت را آنها و فرستاد كس شد، واليتدار سيار بن نصر چون و رفتند چاچ سوى
 .كرد موافقت خواستند مى آنچه با و گردند

 بوده مسلمان كه را كسى اينكه جمله زا بودند نپذيرفته خراسان اميران كه بودند داشته شرايطى: گويد
 بيـت  1تعهدنامـه  و. نكننـد  خواست باز آنها از كسى قرض مورد در و. نكنند عقوبت بود بگشته اسالم از و بود

 .نگيرند آنها از عادالن شهادت و قاضى حكم به جز را، مسلمان اسيران و. نكنند مطالبه آنها از را المال
 كـه  را آنچـه  اگر خدا به« :گفت نصر كردند سخن وى با و گرفتند عيب رنص بر را اين مسلمانان: گويد

  ».كرديد نمى اعتراض اين بر بوديد ديده ام ديده مسلمان بر آنها غلبه و صولت از من
 نصر كار نخواست هشام رسيد، آنجا فرستاده چون و فرستاد هشام پيش را يكى باره اين در آنگاه: گويد

  ».برگزين خواهى را كدام هر اى، آزموده مارا صلح و جنگ مؤمنان، امير اى«: فتگ فرستاده. كند تأييد را
 تحمـل  آنهـا  از و كـن  تحبيب را قوم اين مؤمنان، امير اى«: گفت كلبى ابرش آورد، خشم هشام: گويد

 .كرد تأييد بود، خواسته نصر را آنچه هشام و »اى دانسته اند داشته مسلمانان بر كه را اى غلبه كه كن
 خراسان كرد تقاضا و فرستاد الملك عبد بن هشام پيش را صلت بن حكم عمر، بن يوسف سال، اين در

 .كند معزول را سيار بن نصر و. كند پيوسته بدو را

 كار؟ چگونگى و خواست را خراسان شدن پيوسته يوسف چرا اينكه از سخن

 وى مطيع خراسان و كشيد درازا به سيار بن نصر واليتدارى وقتى: گويد خويش مشايخ از نقل به على،
 اميـر  راى اگـر  است، آشفته خراسان كه نوشت الملك عبد بن هشام به وى حسد روى از عمر بن يوسف شد،

 آنهـا  معتبر كارهاى و بوده باجنيد كه فرستم آنجا را صلت بن حكم كه كند عراق ضميمه را آن باشد مؤمنان
 مؤمنـان  اميـر  نـزد  بـه  را صـلت  بـن  حكـم . داشـته  معمور حكومت به را مؤمنان امير واليت و كرده عهده را

 دوستى و نيكخواهى همانند  مؤمنان امير مورد در وى نيكخواهى و خردمند و 2اديب است مردى كه فرستادم
 .است خاندان اين با ما

 وى هك يافت آنجا را سغدى على بن مقاتل و فرستاد الضيافه دار به رسيد هشام به وى نامه وقتى: گويد
  »خراسانى؟ مردم از«: گفت بدو. بياوردند را

  ».بودم تركان همراه و آرى،«: گفت
 .بود آمده هشام پيش تركان از كس پنجاه و يكصد با وى كه بود چنان و: گويد
   »شناسى؟ مى را صلت بن حكم«: گفت هشام
  » .آرى«: گفت
   »داشت؟ كارى چه خراسان در«: گفت

                                                           

  . قباله: متن كلمه. 1

 . متن كلمه. 2
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 اسـيرش  سـريج  ابـن  حـارث  و بـود  آن خراج هزار هفتاد كه فارياب نام به بود اى دهكده عامل«: گفت
  ».كرد

   »يافت؟ خالصى وى چنگ از چگونه تو، واى«: گفت
  » .كرد ولش و زد سرش به وسيلى ماليد را او گوش«: گفت
: نوشـت  يوسـف  بـه  و ديد آور زبان و ديدار نكو را او هشام و بيامد عراق خراج با حكم آن از پس: گويد

 كـارش  بـه  را كنانى مرد هست، او براى كافى جاى تو قلمرو در بودى، كرده وصف كه بود چنان آمد، محك«
  ».واگذار

 او از هشام نزد به كه فرستاد عراق به را احمر بن مغراء و رفت فرغانه غزاى به دوم بار نصر سال، اين در
 .كرد بدگويى

 او رهبا در يوسف و هشام عمل و احمر بن مغراء خبر از سخن

 فرسـتاد،  عـراق  سـوى  گروهـى  با را احمر بن مغراء بازگشت، فرغانه دوم غزاى از وقتى نصر كه گويند
: گفـت  سپس ،»يافته تسلط شما قدرت بر اقطع ابن  قيس مردم اى احمر، پسر اى«: گفت بدو عمر بن يوسف

  »كن پاره را شكمش رفتى مؤمنان امير پيش وقتى«
 ثناى و گفت خدا حمد كرد، سخن مغراء پرسيد آنها از خراسان كار از رسيدند، هشام پيش وقتى: گويد

 .كرد ياد نيكى به عمر بن يوسف از آنگاه كرد او
  » .بگوى خراسان از تو، واى«: گفت هشام
 بـا  پيـل،  همانند سوارانى آسمانند عقابان ندارى، آنها از دليرتر و براتر سپاهى مؤمنان، امير اى«: گفت

  ».سردار بى قوم اما ى،كاف عده و لوازم
   »كند؟ مى چه كنانى مرد پس تو، واى«: گفت
  » .شناسد نمى را خود پسر پيرى، فرط از«: گفت
 را مـازنى  الرحمن عبد ابن شبيل كه فرستاد الضيافه دار به كس و نپذيرفت را او سخن هشام اما: گويد

  ».كن سخن نصر از من با«: گفت بدو هشام. بياوردند
 تـرس  وى خردى بى از كه جوان چندان نه و كرد بايد بيم وى خرفى از كه است پير انچند نه«: گفت

 بوده خراسان جنگهاى و مرزها بيشتر عامل خويش واليتدارى از پيش آموز، تجربه و است مجرب داشت، بايد
  ».است

 را بريد راه رسيدند، موصل به فرستادگان چون و نهاد مراقبان يوسف نوشتند، يوسف براى را اين: گويد
 بسـام  بن ابراهيم بودند، نوشته نصر براى را شبيل گفته .رسيدند بيهق به تا پيمودند راه آرام، بى و كردند رها
 بن حكم كه داد خبر بدو نيز و. مرد نصر كه داد خبر بدو و كرد مكارى وى با يوسف بود، فرستادگان جزو نيز
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 بـن  ابراهيم چون و كرد، تقسيم وى براى را خراسان كار همه ابراهيم و است، كرده خراسان واليتدار را صلت
  ».كرد نابودم يوسف«: گفت و كرده مكارى وى با يوسف كه بدانست آمد وى پيش نصر فرستاده زياد

 پـيش  وقتـى . كـرد  همـراه   وى بـا  نيز را كلبى نعيم بن حملة فرستاد، رسالت به را مغراء نصر،«: گويند
 مـي  سـند  واليتدار را او دهد، كاستى هشام نزد به را نصر اگر كه كرد تطميع ار مغراء يوسف رسيدند، يوسف

 .كند
 باب اين در و آورد، سخن نصر كاردانى و دليرى و تدبير از مغراء رسيدند، هشام پيش وقتى: گويد راوى

  ».بود نهاده جا به وى براى را چيز يك خدا اگر«: گفت سپس. كرد پرگويى
  »چى؟« :گفت و نشست راست هشام
 را صدايش و فهمد نمى را مطلبش نشود، نزديك بدو تا و شناسد نمى قواره و قد به جز را كسى«: گفت

  ».پيرى ضعف سبب به شنود، مى زحمت به
 گويـد  مـى  او كـه  چنـان  وى گفت، دروغ خدا به مؤمنان امير اى«: گفت و برخاست كلبى حمله: گويد

  »نيست
 بـا  حسـد  روى از اسـت  عمـر  بـن  يوسف كار اين كند، مى فوص او كه نيست چنين نصر«: گفت هشام

  ».نصر
 و بود آورده سخن وى ضعف و نصر كهنسالى از و بود نوشته نامه هشام به يوسف كه بود چنان و: گويد

 نـزد  بـه  مغـراء  چون و. بدار دست كنانى مرد گفتگوى از كه نوشت بدو هشام. بود كرده ياد قتيبه بن سلم از
 من براى دانى، مى كه ام كرده چنان وى باره در اى، دانسته من به نسبت را نصر منت«: تگف بدو رسيد يوسف

  ».بمانم اينجا من تا بگوى نيست، خراسان در من جاى و نيست خيرى وى مصاحبت در
 مـن  پـيش  هستند آنجا كه را وى كسان دادم، انتقال بدينجا را وى نام كه نوشت نصر به يوسف: گويد

 .فرست
 و منـت  كه بگويم او عيب چگونه«: گفت كند گويى عيب نصر از كه گفت مغراء به يوسف قتىو: گويند

 چـه  از«: گفـت  مغـراء  كـه  كرد اصرار همچنان يوسف اما »اى؟ دانسته قومم و من به نسبت را وى هاى نيكى
  »سياستش؟ حسن يا اقبالش يا اطاعتش از يا اش تجربه از بگويم، عيب چيزش

  » .بگير يبع را فرتوتيش«: گفت
 آخر در آنگاه كرد، ياد وجهى بهترين به نصر از و كرد سخن رفت، هشام نزد به مغراء وقتى: گويد راوى

  »... اگر«: گفت خويش سخن
   »چى؟ اگر«: گفت و نشست راست هشام
  » .بود نساخته را كارش زمانه اگر«: گفت
   »شده؟ چه تو واى«: گفت
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  ».وامانده سوارى و غزا از صدا، روى از هم آن ،نزديك از جز شناسد نمى را كسى«: گفت
 .گفت سخن نعيم بن حملة آنگاه آمد، ناگوار هشام بر اين: گويد
 محل در كه فرستاد نميله بن حكم سوى را سياوش بن هارون رسيد، نصر به مغراء گفته چون و: گويد

 و شكسـت  سـرش  بـر  را پرچمش و كشيد فرو تشكش از را وى كه گذرانيد مى نظر از را سپاه و بود سراجان
  ».كند مى چنين خيانتكار مردم با خدا« :گفت و زد صورتش به را تشكش

 تقـرب  را نميله بن حكم و نميرى احمر بن مغراء شد خراسان واليتدار نصر وقتى: گويد افلح بن حارث
 كرد خويش امور واسطه و برد باال را منزلتش و برگزيد را وى نصر بود، قنسرين مردم سر احمر بن مغراء. داد

 در نيـز  پـدرش . گماشـت  شهر بيرون مردم بر آنگاه كرد، گوزگان عامل نيز را نميله بن حكم وى عموى پسر
  .بود او از پس نميله بن عكابة كه بود گماشته شهر بيرون مردم كار به بصره

 جزو نيز نعيم بن حملة كرد، ساالرشان را مغراء و فرستاد را خراسان و شام مردم از هيئتى نصر،: گويد
 خـاطر  آشـفته  سـخت  بود كرده مغراء آنچه از و شد خشمگين قيسيان به نسبت نصر، آن از پس. بود هيئت

 .شد
 در تا بود وى با پيوسته و بود كرده قيام زيد بن يحيى با عبس، بنى وابسته ابار، صالح نميله، ابو: گويد

 و رفـت  نصر نديم بسام بن  عبيداهللا پيش صالح بود، اطرخ آزرده او از نصر سبب همين به شد كشته گوزگان
 :مضمون اين به خواند شعرى

  غمين و زده حيرت بودم مشكلى در«
  برداشت پيش از مرا مشكل  عبيداهللا و

  خوشرويى با و دادم ندايش
  رسيد بزرگوارى اوج به

  »كند مى روشن را ظلمات كه بدر آغاز چونان
 ... آخر تا... 

 ضـعفم،  دستخوش من بدارد، صالح قرين خدايت«: گفت كه برد نصر پيش را نميله ابو ، عبيداهللا: گويد
 :مضمون اين به خواند را وى شعر كه داد اجازه نصر و دهى اجازه مرا روايتگر باشد تو راى اگر

  اما يافت توفيق كلبى«
  كرد سفلگى خود كوشش در مغراء
  كن بيان باز و كن بيان نمير

  است هزاد برده مغراء كه
 آزاده؟ پسر يا

  كفران و خيانت باشد شما از اگر
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  نيست بزرگان خصايل از
  باشد برده از او ريشه اگر و
  ».نرفته ناروايى شما بر وى خيانت از
  ... آخر تا
 .خواستند عذر و آوردند سخن قيسيان آنگاه »گفتى راست«: گفت نصر برد سر به را شعر چون و

 بـاب  ايـن  در شاعران از يكى بود كرده مغراء آنچه سبب به كرد دور و كرده خوار را قيسيان نصر: گويد
 :مضمون اين به گفت شعرى

  داشته شما منفور را بزرگان خدا«
  ».داشت نصر منفور را قيسيان رحمان چنانكه

 .است گفته چنين نيز واقدى .اند آورده معشر ابو از را اين بود، حج ساالر هشام، بن يزيد سال اين در
  .ام كرده يادشان اين از پيش كه بودند پيش سال عامالن همان سال اين در واليتها نعامال
 .آمد در چهارم و بيست و صد سال آنگاه

 بود چهارم و بيست و صد ساله ب كه حادثاتى از سخن

 و. داشـتند  مكه آهنگ و آمدند كوفه به عباس بنى شيعيان از جمعى كه بود اين سال حوادث جمله از
 عجلـى  معقـل  بـن  عيسـى  از را عباسيان دعوتگر  ابومسلم ماهان، بن بكير نويسان، سيرت بعضى فتهگ به نيز

 .خريد

 خريد؟ را  ابومسلم ماهان بن بكير چرا اينكه از سخن

 آمد كوفه به سند عامالن از يكى دبير ماهان بن بكير: گويد سلمى طلحه: اند كرده اختالف باب اين در
 و شد زندانى بكير. گرفتند را آنها كه شد فاش كارشان و آمدند فراهم اى خانه در) عباسى شيعيان( آنجا در و

 كـه  بـود  عيسى با نيز  ابومسلم بود، زندان در عجلى معقل بن عيسى با يونس عاصم ابو. كردند رها را ديگران
 .كرد مى او خدمت

  »كيست؟ پسر اين« :گفت معقل بن عيسى به پذيرفتند، را وى مسلك كه كرد دعوت را آنها بكير
  » .است مملوك«: گفت
   »فروشى؟ مى را او«: گفت
  » .باشد تو آن از«: گفت
  » .بگيرى را او بهاى كه دارم خوش«: گفت
  » .باشد تو آن از خواهى كه بها هر به«: گفت
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 كـه  فرسـتاد  ابـراهيم  پـيش  را  ابومسلم درآمدند زندان از وقتى. داد بدو درم صد چهار بكير پس: گويد
 وى سـرانجام  آن از پـس . پرداخـت  كـردن  حفظ و استماع به وى نزد به كه داد سراج موسى به را او براهيما

 .افتاد خراسان به كه شد چنان
 و قـريظ  بـن  الهـز  و هيـثم  بن مالك و كثير بن سليمان چهارم، و بيست و صد سال به: ديگر قولى به
 يوسـف  بـن  عاصـم  پيش رسيدند كوفه به چون و داشتند مكه آهنگ و بيامدند خراسان از شبيب بن قحطبة
 وى با نيز معقل پسر هردوان ادريس و عيسى. بود زندان به عباس بنى براى دعوت تهمت به كه رفتند عجلى
 بـود  آنها با نيز  ابومسلم. بود كرده زندان به را آنها  عبداهللا بن خالد عامالن ديگر جزو عمر بن يوسف كه بودند

  »كيست؟ اين«: پرسيدند ديدند، لياقت آثار او در. كرد مى خدمتشان كه
  ».ماست همراه كه سراجان محله از است جوانى اين«: گفتند
 چـون  و كردنـد  مـى  سـخن  مسلك اين در ادريس و عيسى كه شنيد مى  ابومسلم كه بود چنان و: گويد

 .پذيرفت كه كردند دعوتش خويش مسلك به بديدند او از را اين چون و. گريست مى شنيد مى را سخنشان
 و سـالمت  بـا  و كـرد  تالقـى  روم شاه اليون با و رفت تابستانى غزاى به هشام بن سليمان سال اين در
 .آمد باز غنيمت
 .درگذشت عباس بن  عبداهللا بن على بن محمد واقدى گفته به سال اين در هم و

 .است گفته چنين نيز واقدى اند آورده معشر ابو از را اين بود، حج ساالر هشام بن محمد سال، اين در
 الملك عبد بن هشام دختر سلمه ام زنش رفت حج به الملك عبد بن حجاج بن العزيز عبد سال اين در

 .بود وى با نيز
 بسيار هداياى و گفت مى سالم كه سلمه ام در بر ديدم را هشام بن محمد: گويد الزناد ابو وابسته يزيد،

 خـويش  هديـه  شـدن  پذيرفته از داشت كه چندان پذيرفت نمى سلمه ام و كردم مى عذرگويى. بود در بر وى
 .بگرفتند را ها هديه تا بگفت آنگاه شد، مى نوميد

 كه بودند سوم و بيست و صد سال و دوم و بيست و صد سال عامالن همان سال اين در واليتها عامالن
  .ايم كرده يادشان پيش از

 .آمد در پنجم و بيست و صد سال آنگاه

 بود پنجم و بيست و صد ساله ب كه حوادثى از سخن

 .بود الملكعبد بن يزيد بن نعمان تابستانى غزاى سال حوادث جمله از
 ماه از رفته روز شش معشر ابو گفته به كه بود سال همين در نيز مروان بن الملك عبد بن هشام وفات

 گفته به روز يك و بيست و ماه هفت بعالوه بود، سال نه همگان قول به وى خالفت اين بر بنا. بود اآلخر ربيع
 .واقدى گفته به روز ده و ماه هفت و معشر ابو گفته به نيم و هشتماه و كلبى، ابن و مداينى

 .اند كرده اختالف سنش مدت درباره
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 .بود ساله پنج و پنجاه وفات وقت به: گويد كلبى محمد بن هشام
 .داشت سال دو و پنجاه وفات وقت به: اند گفته ديگر بعضى

 قبرش. داد رخ رصافه در وى وفات. بود ساله چهار و پنجاه وفات وقت به هشام: عمر بن محمد گفته به
 .بود الوليد ابو اش كنيه. آنجاست نيز

  الملك عبد بن هشام وفات سبب از سخن

 شـد  مـى  او چهره از را اين و بود افسرده كه شد برون الملك عبد بن هشام روزى: گويد العالء ابو سالم
 را خـويش  لبـاس  و شـد  متوجه آنگاه برفت، لختى بود، كرده رها را اسبش عنان بود آويخته لباسش. دانست
  ».بخوان را ابرش«: گفت ربيع به و بگرفت را خويش اسب عنان و آورد فراهم

 تو از زىچي مؤمنان، امير اى« :گفت ابرش. شد روان ابرش و من ميان هشام و شد خوانده ابرش: گويد
  ».كرد غمين مرا كه ديدم

   »ديدى؟ چه«: گفت
  ».كرد غمين مرا كه آمدى برون حالتى به ديدمت«: گفت
 روز سه و سى تا من كه اند گفته دانش اهل كه صورتى در نباشم غمين چگونه ابرش اى تو واى«: گفت

  ».مرد خواهم ديگر
 پـس  كه پنداشت مى فالن و فالن روز به نانمؤم امير كه نوشتم كاغذى در و رفتم خانه به گويد، سالم

  ».كند مي سفر روز سه و سى از
 پـيش «: گفـت  و زد در خادمى ناگهان رسيد در رسيد مى سر به روز سه و سى كه شبى چون و: گويد

  ».بيار همراه را گلو درد دواى و بيا مؤمنان امير
ـ . يافت بهى و كرد معالجه كه بود گرفته گلو درد بار يك: گويد  آن بـا  كـه  بـردم  همـراه  را دوا و رفتمب

 .گرفت آرام آنگاه. شد تر سخت درد و كرد غرغره
 را دوا و بـازگرد  خـويش   كسان پيش گرفت، آرام كمى داشتم كه دردى سالم اى«: گفت من به هشام

  ».واگذار من پيش
  ».درگذشت نانمؤم امير« :گفتند و كردند مى شيون او بر شنيدم كه بود نگذشته چيزى و برفتم: گويد
 و كننـد  گـرم  آن در آب وى غسـل  بـراى  كـه  خواستند مى ظرفى ببستند، را درها داران خزينه: گويد

 بـراى  ايـن «: گفـت  داشت حضور آنجا كه كسانى از يكى و گرفتند عاريه اى همسايه از ظرفى عاقبت نيافتند،
  ».است آموز عبرت باشد، گير عبرت كه كسى

 .كرد نماز او بر هشام بن مسلمة پسرش درگذشت چون و بود گلو درد سبب به هشام وفات: گويد

  هشام روشهاى بعضى از سخن
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 خراسـان  سـوى  مـرا  داشـت،  تـن  به فنك پوست از سبز قبايى رفتم، هشام پيش: گويد شبه بن عقال
  »بينى؟ مى چه«: گفت و دريافت كه نگريستم مى را قبا من و كرد مى سفارش من به داشت و فرستاد مى

 تأمـل  داشـتم  بـودم،  ديـده  تـو  تـن  به سبزى فنك قباى شوى خالفت دار عهده آنكه از پيش«: تمگف
  »است؟ آن غير يا همانست اين كه كردم مى

 كـه  مـال  ايـن  نـدارم،  ايـن  جز قبايى كه همانست اين نيست خدايى او جز كه خدايى به قسم«: گفت
  ».شماست آن از كنم، مى حفاظت و كنم مى فراهم بينيد مى

. بـود  بـوده  مـروان  ابـن  الملـك  عبد اطرافيان جزو عقال پدر شبه بود، هشام اطرافيان جزو عقال: ويدگ
 ».عقل از پر ديدم مردى را او و رفتم هشام نزد به«: گفت مى عقال

 به كه خواند پيش مرا روزى بودم، الملك عبد بن هشام بن محمد اطرافيان جزو: گويد شجاع بن مروان
 .گفت مى دريغ و بود گينخشم رفتم، وى نزد

   »شده؟ چه«: گفتم
 .گرفت گفتن ناسزا را او و »شكسته مرا غالم سر نصرانى مرد يك«: گفت

  » .باش آرام«: گفتمش
   »كرد؟ بايدم چه«: گفت
  » .برى مى قاضى نزد به را قضيه«: گفتم
   »كرد؟ شود نمى كارى اين جز«: گفت
  » .نه«: گفتم
 خبـر  هشام. زد تازيانه را نصرانى و برفت و »رسم مى را حسابش من«: گفت وى آن از اى خواجه: گويد

  ».ندادم دستور تو به«: گفت مى هشام بن محمد. شد پناهنده محمد به كه خواست را خواجه و يافت
   »دادى دستورم خدا به جرا،«: گفت مى خواجه

 .گفت ناسزا را خويش پسر و زد تازيانه را خواجه هشام عاقبت: گويد
 .شد نمى سوار) موكب( دنباله با الملك عبد بن مسلمة بجز كسى هشام ايام در: گويد على

 دنبالـه  بـا  وقـت  هر«: گفت كرد توبيخ را او كه رفت مى دنباله با كه ديد را سالم هشام، روز يك: گويد
 توقـف  سـالم  افتـاد  مـى  راه بـه  وى بـا  و آمد مى بيگانه مرد يك كه شد چنان و» .گفت خواهند من به بروى

 به را هشام او گويى كه بود چنان سالم و. رود راه وى با گذاشت نمى و »خواهى؟ مى چه«: گفت مى و كرد مى
 .بود رسانيده زمامدارى

 غـزا  بـه  شخصـا  آنهـا  از بعضـى  .رود غـزا  بـه  بايد مى گرفت مى مقررى كه مروان بنى از كس هر: گويد
 .فرستادند مى  خويش جاى به را كسى ديگر بعضى و رفتند مى
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 و دينـار  دويست گرفت، مى را هشام مقررى كه يعقوب نام به بود غالمى را الملك عبد بن هشام: گويد
 را خويشـتن  كسـان،  كه بود چنان و رفت مى غزا به و گرفت مى را مقررى. بود عالوه دينار يك كه دينار، يك
 بن على پسران عيسى و داود. شود برداشته اآنه از غزا و شود روا ماندنشان كه كردند مى ديوان دستياران جزو

 و بـود  مشـرق  كـار  در  عبـداهللا  بن خالد. بودند دستيارى به عراق در بودند مادر يك از كه عباس ابن  عبداهللا
 نهاد دستياران جزو را آنها بدارد، نگاهشان توانست نمى بود اين جز اگر و داد مى شان جايزه و ببودند وى پيش

  .نشستند مى صحبت و گفتگو به وى با و شدند نديم كه
 آنـرا  بـاز . آورد بـزرگ  دخلى و كرد آباد آنرا كه سپرد خويش وابستگان از يكى به را ملكى هشام: گويد

 بگفـت  وى بـا  را ملك خبر و آورد هشام پيش كه فرستاد خويش پسر با آنرا كه شد برابر دو دخل و كرد آباد
  ».هست حاجتى مرا مؤمنان امير اى«: گفت ديد روى گشاده را او چون و خواست خير پاداش وى براى كه

   »چيست؟«: گفت
   »شود افزوده مقرريم بر دينار ده«: گفت
 قسـم  ديـنم  بـه  نـه،  اسـت  بـادام  يك قدر به مقررى اضافه دينار ده كه پنداريد مى چنان شما«: گفت

  ».كنم نمى
 سـلطان  و عامـه  صـالح  بـه  و بهتر ديوانى و مآورد فراهم را مروان بنى ديوانهاى: گويد على بن  عبداهللا

 .نديدم هشام ديوان از نزديكتر
 كنجكاوتر و دقيقتر خويش ديوانهاى و ياران كار در مروان بنى از هيچيك: گويد الحميد عبد بن غسان

 .نبودند هشام از
 در. كننـد  مـى  سخن بسيار تو باره در كسان غيالن، اى تو واى«: گفت غيالن به هشام: گويد ابح حماد

  ».بپوشى چشم آن از باشد  باطل اگر و شويم تو پيرو باشد حق اگر كنيم، مناقشه تو كار
 وقتى كه كن پرسش«: گفت بدو ميمون كند، سخن وى با تا خواست را مهران بن ميمون هشام،: گويد

  ».است نزديكتر قوت به بپرسند
   »كنند؟ عصيانش كه خواست مى خدا آيا«: گفت

   »كنند؟ مى عصيانش وى خواست خالف به آيا«: گفت ميمون
 .نگفت را او پاسخ اما »گوى پاسخش«: گفت بدو هشام. ماند خاموش غيالن
 .ببرند را او پاى دو و دست دو تا بگفت و »درگذرم او از اگر نگذرد در من از خدا«: گفت هشام
 يافته بربط و شراب و خوان هآواز كنيزان وى بنزد كه آوردند هشام پيش را يكى: گويد هشام غالم بشر

 .بگريست مرد پير كه بزد را او و» .بشكنيد وى سر بر را طنبور«: گفت. بودند
   »كن صبورى«: گفتم و دادم تسليت را وى: گويد بشر
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 را آن و كـرد  تحقيـر  را بـربط  كـه  گـريم  مى آن براى اند؟ زده مرا كه گريم مى آن براى پندارى«: گفت
  ».ناميد طنبور

  ».كنى درشتى خويش امام با ندارى حق«: گفت كرد، درشتى هشام با كىي: گويد
 نماز به چرا«: گفت. بود نشده حاضر جمعه نماز در كه جست مى را خويش فرزندان از يكى هشام: گويد

  »بودى؟ نيامده
   »بود؟ شده سقط اسبم«: گفت
 .نداد اسب او به لسا يك و »كردى؟ ترك را جمعه نماز كه بيايى پياده توانستى نمى«: گفت
 مؤمنـان  اميـر  رأى اگـر  فرومانـده،  من بردن از استرم«: نوشت خويش پدر به هشام بن سليمان: گويد

 ».فرمايد اسبى مرا باشد
 كرد، فهم بودى كرده ياد خويش مركب ضعف از آنچه با ترا نامه مؤمنان امير«: نوشت بدو هشام: گويد

 مركـب . شـود  مـى  تبـاه  آن علـف  و اى بـوده  كمتر آن علف مراقب كه آنست سبب به اين پندارد مؤمنان امير
  ».كرد خواهد انديشه تو مركوب كار در نيز مؤمنان امير و كن مراقبت شخصا را خويش

 وصـول  مؤمنـان  امير ام فرستاده مؤمنان امير براى زردآلو سبد يك«: نوشت بدو عامالنش از يكى: گويد
  ».بنويسد آنرا

 مؤمنان امير براى. پسنديد را آن و رسيد مؤمنان امير به بودى فرستاده كه وهازردآل«: نوشت بدو هشام
  ».كن محكم را ظرف و بفرست آن از هم باز

 چهل كه رسيد بودى فرستاده مؤمنان امير براى كه قارچهايى«: نوشت خويش غالمان از يكى به: گويد
 مؤمنـان  اميـر  بـراى  قـارچ  وقتـى . بـود  آمـده  ظـرف  داخـل  از تباهى اين و بود شده تباه آن از بعضى بود، تا

  ».نمالد هم به و نخورد تكان تا كن پر خوبى به ريگ از نهى مى آن در قارچ كه را ظرفى داخل فرستى مى
 وى امـالك  از يكى به كه هشام غالمان از يكى: گفت مرا هشام آن از غالمى: گويد يزيد ابى بن حارث

: گفـت  بود، نشسته تختى به خانه حياط در رفتم، وى پيش .فرستاد من نزد به ظريف پرنده دو بود، گماشته
  ».كن رهاشان خانه در«

  »من؟ جايزه مؤمنان امير اى«: گفتم. نگريست بدان. كردم رهاشان: گويد
   »است؟ مقدار چه پرنده دو جايزه تو، واى«: گفت
  » .باشد چه هر«: گفتم
  » .بگير را يكيشان«: گفت
 .دويدم لشاندنبا به خانه در: گويد

   »كنى؟ مى چه«: گفت
  » .برگزينم را بهترين خواهم مى«: گفتم
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 تـو  بـه  درم پنجـاه  يـا  درم چهـل  كـن،  ولشـان  نهـى،  مـى  من براى را بدتر و گيرى مى را بهتر«: گفت
  ».دهم مى

 كه فرستاد آن تصرف براى كس. گفتند مى دورين را آن كه بود شده داده هشام تيول به زمينى: گويد
  »چيست؟ تدبير تو واى«: گفت شام در بود دبيرى كه ذويد به. است ويران شد معلوم

   »دهى؟ مى من به چه«: گفت
  » .دينار صد چهار«: گفت
 بسـيار  چيـز  هشـام  و كـرد  ثبـت  ديوانهـا  در را اين و آن، هاى دهكده و دورين: نوشت دبير پس: گويد

 .گرفت
 بـه ! آن هـاى  دهكـده  و دورين« :گفت هشام فت،ر وى نزد به ذويد رسيد خالفت به هشام وقتى: گويد

 .كرد برون شام از را او و »نشوى من جانب از كارى دار عهده هرگز خدا
 پسر وليد اى«: گفت بودم، طخارى يابوى يك بر كه ديد مرا الملك عبد بن هشام: گويد خليد بن وليد

  »چيست؟ يابو اين خليد،
  » .داده من به آنرا جنيد«: گفتم
 ميان گذشت در الملك عبد وقتى شده بسيار طخارى مركبان خدا به«: گفت و آورد حسد من به: گويد

 آنـرا  كدامشـان  كه داشتند رقابت آن سر بر الملك عبد پسران كه نديديم طخارى يابوى يك بجز وى اسبان
  ».نبرده ارث به الملك عبد از چيزى نگيرد آنرا اگر پنداشت مى كدامشان هر و بگيرد

 خالفـت  طمـع  چگونـه  هسـتى  ترسـو  و بخيل كه تو«: بود گفته هشام به مروان خاندان از ىيك: گويد
  »دارى؟ مى

  ».عفيف و بردبارم مردى كه باشم نداشته خالفت طمع چرا«: گفت
   »آورده؟ بچه تو بزان«: گفت ابرش به هشام روزى: گويد
 »خدا به آرى«: گفت
  ».گيريم بهره آن شير از كه بر خويش بزان پيش را ما شده، تأخير من بزان آوردن بچه اما«: گفت
   »بفرستم؟ پيش از را گروهى آيا خوب،«: گفت
   »نه«: گفت
   »شود؟ بپا ما براى كه بفرستم پيش از اى سراپرده«: گفت
   »آرى«: گفت
 بيامدنـد،  نيز كسان بيامدند، ابرش و هشام بپاشد، كه فرستاد اى سراپرده با را كس دو ابرش پس: گويد

 خـويش  دست به را بز هشام. شد داده بزى آنها از يك هر به و بنشستند اى كرسى بر كدام هر ابرش و امهش
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 خاكسـتر  مقـدارى  تا بگفت آنگاه» .نگفتم 1بس دوشيدن هنگام به من »بگير ياد ابرش اى«: گفت و بدوشيد
 بيفكند را شده خمير كسترخا آنگاه. كرد آماده آنرا و كرد روشن آتش خويش دست به. كردند خمير و آوردند

 آنـرا  و شـد  آمـاده  وقتى تا »بينى مى چگونه مرا همراهى ابرش«: گفت مى و كرد مى رو و زير چنگك با آنرا و
 وقتى گويند كودكان كه است سخنى اين و» .پيشانيت! پيشانيت«: گفت مي و زد، مى چنگك با و آورد برون

 و بخـورد  غـذا  آنگـاه » .فرمـانم  آماده فرمانم، آماده«: گفت مي ابرش و پزند مي نان خاكستر بر آنها براى كه
 .بازگشت و خوردند غذا نيز كسان

 :مضمون اين به خواند شعرى و آمد هشام نزد به ليثى منظور بن علياء: گويد
  كردم سفر آهنگ وقتى«

  است سرگردانى مايه صحرا كه گفت عليه
  همگى خاندانت كه روى مى كجا

  خردسال و بزرگ از
 تواند؟ دوش ربا

  مرغ شتر جوجگان همانند خردساالنى
 .كسان از و مال از دور به

  روم مى شام شاه سوى: گفتم
 .رود مى او سوى محتاجى بنده هر كه
   اى خليفه بخشش از ماندم زنده اگر
   دارد درخشان كارهاى كه
 .ميكنم توانگر ترا
   نرفته ياد از ديوانمان كه هستيم كسانى ما
   شود يار ليفهخ بخشش اگر و
  » .ميشود گشوده نو از

 و بدهنـد  او به درم پانصد تا بگفت و كردى تقاضا خوب بود، همين خواستى مى كه چيزى: گفت هشام
 .بيفزود را او مقررى

» .نيسـت  تـو  براى چيزى من نزد به«: گفت بدو كه آمد هشام پيش خطاب بن عمر نواده محمد: گويد
 مبادا خطابى عمر نواده محمد تو نشناخت ترا مؤمنان امير كه: گويد و دهد فريبت كسى مبادا«: گفت سپس
  ».گرد باز خويش كسان پيش نيست من پيش تو براى اى جايزه كنى، خرج دارى همراه آنچه و بمانى اينجا

                                                           

 .رفت مى كار به حيوان كردن رام براى كه صدايى. 1
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 وى با نيز مرى حيان بن عثمان بايستاد، داشت زيتون كه خويش آن از باغى نزديك هشام روزى: گويد
 تكانيـدن  صـداى  كـه : گفـت  مـى  سخن وى با و بود مؤمنان امير سر مقابل وى سر و بود ايستاده عثمان بود

 هـا  شـاخه  و شـود  لـه  زيتـون  كـه  نتكانند بچينند را زيتون بگو و برو آنها پيش«: گفت يكى به. شنيد زيتون
  ».بشكند

 زندانشـان  به« :گفت هشام .داشتند همراه بربط كه گرفت را مخنث دو ابرش رفت حج به هشام: گويد
 بهارا آمدند، صالح به چون و نهيد المال بيت در آنرا بهاى و بفروشيد چيست دانم نمى كه را كااليشان و كنيد

  ».بدهيد آنها به
 مانـدن  سبب بود قنسرين  سرزمين از كه ماند مى رصافه در الملك عبد بن هشام كه بود چنان و: گويد

 شـدند  مى دور شهر از خليفگان فرزندان و خليفگان كه بود آن اند ردهآو محمد بن على از چنانكه آنجا در وى
 جـاى  رصـافه  در خواسـت  مى هشام وقتى. گرفتند مى جاى كسان از دور صحرا در و گريختند مى طاعون از و

 گرفتـه  طـاعون  كـه  نشـده  ديده اى خليفه كنون تا كه گيرند نمى طاعون خليفگان كه نرو«: گفتند بدو گيرد
  ».باشد

 قصر دو آنجا در و بود صحرا كه گرفت جاى رصافه در و »كنيد؟ آزمايش وسيله مرا خواهيد مى«: تگف
 .بودند كرده بنيان آنرا روميان كه بود بوده رومى شهر يك رصافه. كرد بنيان

 هشـام  پـيش  را خـوانى  1حـدى  ، عبـداهللا  بن خالد كه آمده چنين على روايت در بود لوچ هشام: گويد
 :مضمون بدين خواند وى نزد به را النجم ابو رشع كه فرستاد
  افق در خورشيد«

   لوچ ديده همانند
   دارد غروب به رو

  ».كند نمى عمل اما دارد قصد
 .كرد بيرون را او و شد خشمگين هشام و

 ابـو  نگريستم مى را او كه كرد گذر من بر شريك ابو 2عرصه در هشام پسر معاويه: گويد ضبى عاصم ابو
 مـن  نـزد  بـه  پختم مى نان من بود كشتزارى آنجا .داشت انتساب وى به عرصه كه بود عجمان از يكى شريك
: گفتم. آمدند كسان آن از پس بخورد، كه نهادم شير در و درآوردم را نان آمد فرود »بخور غذا«: گفتم ايستاد

  »كيست؟  اين«
  » .هشام بن معاوية«: گفتند

                                                           

 خوانـده  نيـز  خاص مجالس در خوانند مي حركت اثناى در شتران تحريك براى رجز مايه در خاص آهنگ به كه آوازى. 1
 . م. است عرب موسيقى اصلى مايه حدى آهنگ مورخان ضىبع گفتهه ب. شد مي

 . رحبه: متن كلمه. 2



92  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 آن دنبـال  بـه  دويـد  مـى  او روى پـيش  روباهى. نشست بر و ندداد من به اى جايزه تا بگفت پس گويند
 گفتـه  هشـام . برداشتند را او مرده كه بيفتاد و آمد در سر به اسبش كه بود نرفته ميدان يك اندازه به. تاخت

  ».دويد مى روباه دنبال او و كنم خالفت نامزد را او بودم مصمم خدا به«: بود
 نيمـه  يك بابت هشام و ديگر زنى با داشت زنى به را جرير بن لاسماعي دختر هشام پسر معاويه: گويد

 .داد آنها به هزار چهل هشتم
 از آن طرف دو كه سرخ ياقوت يك با فرستاد هشام نزد به مرا عمر بن يوسف: گويد يوسف دبير قحذم

 او نزديـك  و آمدم در وى نزد به. نداشت مانند درشتى به كه درشت مرواريد دانه يك و زد مى بيرون من كف
 را آن وزن«: گفـت  و گرفـت  را دانـه  و سـنگ . نديـدم  را صـورتش  تشكها بسيارى و تخت بلندى از اما شدم

  »اند؟ نوشته
  ».شود نمى پيدا آن نظير كه بنويسند را وزنش كه است آن از قدرتر واال مؤمنان امير اى«: گفتم
  » .گفتى راست«: گفت
 .بود خريده دينار هزار سه و هفتاد به آنرا كه بود  عبداهللا بن خالد كنيز رايقه آن از ياقوت: گويد
 و شـاهى «: گفـتم  بدو بود، حمام نزديك به كه رفتم اش خانه به على بن محمد با: گويد على بن عمرو

 اى شـاهى  خـويش  پروردگـار  از سـليمان  كه گويند كسان رسيده، بيست نزديك و شده طوالنى هشام سلطه
  ».بود ساله بيست شاهى كه اند گفته و نباشد او از پس كسى خور در كه خواست
 سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  پيمبـر  از علـى  از نقل به پدرم اما گويند مى چه كسان دانم نمى«: گفت من به

 دوام پيمبـر  آن عمـر  مقدار به بوده، او از پيش  كه پيمبرى امت در را پادشاهى هيچ خداوند: فرمود كه آورده
  ».داد نخواهد

 .رسيد خالفت به الملك عبد بن هشام مرگ پس از الملك عبد بن يزيد بن وليد سال اين در
 .پنجم و بيست و صد سال اآلخر ربيع ماه به بود شنبه روز به اين كلبى محمد بن هشام گفته به
 و صـد  سـال  اآلخر ربيع ماه از رفته روز شش شنبه چهار روز به يزيد بن وليد: گويد عمر بن محمد اما

 .است گفته چنين نيز محمد بن على. رسيد خالفت به پنجم و بيست

  مروان بن الملك عبد بن يزيد بن وليد خالفت

 :رسانيد خالفت به را وليد كه موجباتى از سخن
 الملـك  عبـد  بـن  هشـام  پـس  از را خالفت پيمان الملك عبد بن يزيد وليد، پدر چرا كه گفتم پيش از
 زنده يزيد. داشت سال يازده كرد، وى نام به را خالفت پيمان پدرش كه ىبهنگام وليد. نهاد او براى برادرش،

 و شـد  پشـيمان  بود كرده خويش جانشين را هشام برادرش اينكه از و شد، ساله پنج و بيست پسرش كه بود
  »نهاد؟ تو و من ميان را هشام كى باشد، تو و من ميان خدا«: گفت مى ديد مى را وليد خويش پسر وقت هر
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 وليـد  رسيد خالفت به هشام وقتى بود، ساله پنج و بيست پسرش درگذشت الملك عبد بن يزيد وقتى
 نمـودار  شـرابخوارگى  و پروايى بى يزيد بن وليد از تا بود چنين كارشان و داد مى تقرب و داشت مى محترم را

 آمـوز  ادب كـه  انىشـيب  االعلـى  عبد بن الصمد عبد آمده ديگران و اسماء بن جويرية روايت در چنانكه و شد
 .بود كشانيده كار بدين را وى بود وليد

 بـه  را وى شانزدهم و صد  سال به و كند جدا او از را آنها خواست مى هشام كه بود گرفته نديمانى وليد
 از يكـى  آمده محمد بن على روايت در چنانكه و برد همراه صندوقها در سگانى وليد اما گماشت حج ساالرى

 و زدنـد،  سـختى  به را او و افتاد كار به بر كرايه ضد بر ها تازيانه و بود آن در سگى كه بيفتاد شتر از صندوقها
 بود برده همراه نيز شرابى نهاد كعبه بر تا بود كرده آماده كعبه اندازه به كه داشت همراه اى سراپرده وليد نيز
 و تـو  بـر  كسـان  از«: گفتنـد  و دادند بيم ار او يارانش اما بنشيند آن در و نهد كعبه بر را سراپرده خواست مى

 هشام گوش به و شد نمودار دين به نسبت وليد اعتنايى بى و تحقير .نبرد كار به آنرا كه »داريم بيم خودمان
 كـه  آرد موافقت به را او خواست مى گيرد بيعت مسلمه خويش براى و كند خلع را وى كه آورد طمع و رسيد

 تـو  آن از خالفت مسلمه پس از كه دهم مى قرار«: گفت. نپذيرفت اما گيرد بيعت مسلمه براى و كند خلعش
 از گروهى كه كرد كار خويش پسر بيعت براى محرمانه و زد زيان را او و شد متغير هشام نپذيرفت اما »باشد

  .پذيرفتند او
 قعقاع سرانپ و بودند مخزومى هشام پسران ابراهيم و محمد اش دايى دو پذيرفتند كه كسانى جمله از

 .وى خاصان از كسان ديگر و عبسى خليد بن
 اى تـو  واى«: گفـت  بـدو  هشام كرد، افراط لذتجويى كار در و رفت فرو ميخوارگى در وليد: گويد راوى

  ».نكنى علنى و پروا بى كه نيست منكرى هيچ نه؟ يا اسالمى بردين دانم نمى خدا به وليد
 :مضمون بدين نوشت شعرى بدو وليد

  !پرسانى ما دين از كه اى«
   شاكريم ابو دين پيرو ما

   نوشيم مى خالص را شراب
   گرم آب با نيز مخلوط و
  ».ولرم آب با احيانا و

 از تـو  سبب به وليد«: گفت و آورد خشم بود شاكر ابو وى كنيه كه مسلمه خويش پسر بر هشام: گويد
» .شو حاضر جماعت نماز به و باش ادب بند پاى ام، كرده خالفت نامزد ترا من كه صورتى در مگيرد، عيب من

 مالهـايى  مدينـه  و مكـه  در و نمـود  ديندارى و نرمش و وقار كه كرد حج ساالر را او نوزدهم و صد سال به و
 :مضمون بدين: گفت شعرى مدينه مردم آن از اى وابسته و كرد تقسيم

 پرسانى؟ ما دين از كه اى«



94  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

   شاكريم ابو دين پيرو ما
   بخشد مى آن طنابهاى با را اسبان كه
  ».كافر نه و است زنديق نه و

 .داشت وليد به اشاره سخن اين در كه
: گفت شعرى كميت و بود، العاص ابى بن حكم بن يحيى دختر حكيم ام هشام پسر مسلمه مادر: گويد

 :مضمون اين به
   وليد از خالفت«
  »يابد مى انتقال حكم ام پسر به

 بـن  مسـلمة  و» .بيـزارم  دارد شـاكر  ابو كنيه كه اى خليفه از من«: گفت ىقسر  عبداهللا بن خالد: گويد
 هنگـام  نوفل كه را شعرى شاكر ابو بمرد، خالد برادر  عبداهللا بن اسد چون و. آورد خشم خالد به نسبت هشام
 :مضمون بدين نوشت خالد براى بود گفته خالد و او هجاى به اسد مرگ

   را بندگان كه خدايى«
   كرد دهآسو اسد از
   كند هالكش و كند آسوده نيز خالد از

   بود اى فرومايه پدرش
  ».اندام ناقص بندگان زبون بنده
 تسليت برادر مرگ از را وى  پنداشت كه فرستاد خالد پيش بريد اسبان با اى فرستاده با را طومار: گويد

  ».بودم نديده ينا چون تسليتى«: گفت و نيافت هجا بجز طومار در بگشود را مهر چون و داده
 و وى گـرفتن  سـبك  كه چندان كرد مى تحقير را او و: گفت مى وليد عيب هشام كه بود چنان و: گويد

 وى بـا  نيـز  غالمـانش  از گروهـى  و برفت ديد چنين وليد چون و رسيد نهايت به او باره در كوتاهى و يارانش
 بن عياض خويش دبير و گرفت جاى نام اغدف به آبى سر بر فزاره و بلقين سرزمين بين ما ازرق در و برفتند
 براى دهد مى رخ شما نزد به را چه هر«: گفت و نهاد جاى به رصافه در را مروان بن الملك عبد وابسته مسلم

  ».بنويس من
 بگرفتشـان  شراب چون و بنوشيدند روزى بود، برده خويشتن با نيز را االعلى عبد بن الصمد عبد: گويد

 :مضمون اين به: گفت اشعارى او و» .بگوى چند شعرى وهب، ابو اى«: گفت الصمد عبد به وليد
   برود چون ستاره كه اى نديده مگر«
   آيد باز خويش برج سوى شتاب با

   است حيران خويش گذرگاه در
   آنگاه و رسد غروبگاه به كه
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   برآيد طلوعگاه جستجوى به
   كردم شگفتى آن كار از
   شد نمودار چون و

   شد نمودار من بر اميدى
   باشد نزديك وليد شاهى شايد كه
   آيد فراهم او بر كه شود چنان و

   دارد اميد كه زده خشكسالى چون
 .شود سيراب روزى كه

   ايم وابسته او به را استوار كارهاى
  ».هست آن شايسته كه

: نوشـت  بـدو  و بريـد  داد مـى  وليـد  بـه  كه را اى مقررى و رسيد هشام به كه كردند نقل را اشعار: گويد
 محقـق  را اين ام شنيده تو باره در آنچه اى، كرده خويش نديم و صحبت هم و يار را الصمد عبد كه ام شنيده«

  ».مطرود و باد زشت كه كن برون را الصمد عبد. دارم نمى برى بدى از ترا و دارد مى
 :مضمون اين به: گفت شعرى وى باره در و كرد برون را الصمد عبد وليد: گويد

   بزرگ كارى به را وهب ابو«
   بزرگ از بيشتر بلكه

   اند داشته متهم
   شناسد مى نيك را آنها كه كسى چونان

   او باره در كه دهم مى شهادت
  ».اند گفته دروغ
 بـه  آن خبـر  كـه  وى نـديمى  از و كرده بيرون را الصمد عبد كه داد خبر و نوشت هشام به وليد: گويد

 بود يمن مردم از سهيل ابن. دهد رفتن اجازه سهيل ابن به كه خواست او زا و خواست عذر بود رسيده هشام
 بـن  عيـاض . كـرد  تبعيـد  و زد تازيانه را او هشام بود، وليد خواص از وى بود، شده دمشق واليتدار بار چند و

 شـايند  دوب پشمينه و زد بسيار تازيانه و گرفت نويسد مى وليد به را خبرها بود دانسته كه را وليد دبير مسلم
 را شوم لوچ اين پدرم كند؟ مى نيكى كى ديگر كند؟ مى اعتماد مردم به كى ديگر«: گفت و رسيد وليد به خبر

 به بداند وقتى. بينيد مى كه كند مى چنان من با او اما. كرد خويش وليعهد را او و داد، تقدم خويش خاندان بر
 بدو كردم بيرونش كه كن بيرون را الصمد عبد: بود هنوشت من به. كند مى بازيچه را وى دارم دلبستگى كسى

 او بـاره  در مـرا  نظـر  آنكـه  سـبب  به كرد تبعيد و تازيانه را او آيد، من پيش سهيل ابن دهد اجازه  كه نوشتم
 كه است محترم من نزد به و است من وابسته است، من خواص از مسلم بن عياض كه دانست مى. بود دانسته
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 و »بـدار  خـويش  پنـاه  در شـروى  از مرا خدايا. بزند زيان مرا كه بداشت و زد تازيانه را او پس. است من دبير
 :مضمون اين به: گفت شعرى

   بخش نعمت مرد به«
   دهد ناكس مردم به نعمت كه
   دهم مى بيم
   كنند گردنفرازى كنى حرمتشان اگر كه
   ديد خواهى زبونشان كنى اهانتشان اگر و

   داريد ما از نعمت كه شما
 كنيد؟ مى گردنفرازى چگونه

   دانست خواهيد شود ما نوبت كه وقتى
   وى براى اگر و بينديش

   يافت نتوانستى سگ جزه ب مثلى
   بزن او براى را مثل همان

   كند چاقش شكار براى صاحبش كه
   نازد بدو گرفت مايه الغرى پس از چون و

   نزند زيان را صاحبش وى جستن اما
   خورد توانست را او اگر اما

  ».خورد مى
 و يـاران  از را آنچـه  و بريـد  من از را آنچه كرد، مؤمنان امير را آنچه«: نوشت هشام به وليد آنگاه: گويد

 آن از و آرد، امتحـان  اين معرض به را مؤمنان امير  خداى نداشتم گمان بدانستم، بازگرفت، من كسان و حرم
 عمـل . پنـدارد  گرگ مقدار به را خويش نيز گورخر باشد شده كارى چنان مرتكب سهيل ابن اگر. ندارم باكى
 بـود  نرسيده بدانجا نوشتم، مؤمنان امير به وى باره در كه اى نامه و او صالح تقاضاى و سهيل ابن باره در من
 خـداى  دارد، دل به من باره در مؤمنان امير كه بوده چيزى سبب به اين اگر. گويد من ترك مؤمنان امير كه

 خـداى  جـز  هـيچكس  كـه  كرده نصيب روزى و كرده مقرر برايم عمر چندان و نهاده من براى پيمانى چنان
 چيزهـا  باره در خدا تقدير كه داد نتواند تغيير را آن از چيزى و كرد نتواند قطع مدت از پيش را آن از چيزى

 دارد مـدت  آنچـه  و پـذيرد  نمى تأخير آيد شتاب به آنچه شود مى روان مقدار به نخواهند يا خواهند مردم كه
 اميـر . پـاداش  مستحق يا شوند مى خدا گناه مرتكب خويشتن ضد بر يا ميانه اين در مردم و گيرد نمى شتاب

 موفـق  را مؤمنان امير خداى و سپارد خاطر به و بداند را اين كه است تر شايسته خويش امت همه از مومنان
  ».دارد مقرر او بر نيك قضاى كارها در و بدارد
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 وليـد  بـه  كسان دهد، رخ من براى اى حادثه اگر پندارى نسطاس، اى«: گفت الزبير ابى به هشام :گويد
  »دهند؟ مى رضايت

  » .كند دراز ترا عمر خدا مؤمنان، امير اى«: گفت
  »دهند؟ مى رضايت وليد به كسان كه پندارى نيست چاره مرگ از تو، واى«: گفت
  ».دارد مردم گردن به بيعتى وليد مؤمنان امير اى«: گفت
 روز سـه  كـه  هر كه اند آورده كسان كه حديثى كه دانم دهند، رضايت وليد به كسان اگر«: گفت هشام

  ».نيست ياوه جزه ب رود، نمى جهنم به كند خالفت
 نوشـته  ديگـر  چيزهاى و مقررى بريدن باره در را آنچه مومنان امير«: نوشت وليد به هشام آنگاه: گويد

 از خويشـتن  بر مؤمنان امير كه خواهد مى بخشش خدا از بود داده تو به آنچه از مومنان امير. كرد فهم بودى
 تـو  يـاران  از آنچـه  و. است كرده آن قطع باره در كه عملى تا دارد بيم بيشتر داده تو به كه مقرريها آن گناه

 نـاحق  بـه  بود كرده وت خاص كه را مقررى آن دانست مى كه مؤمنان امير آنكه يكى: بود سبب دو به برگرفته
 ساله همه را آنچه اما رسيد مى مرتب روزيهايشان و بودند خويش جاى به تو ياران آنكه ديگر و. كنى مى خرج

 خـويش  سـفاهت  در را آنهـا  كـه  بودنـد  تـو  بـا  كردنـد،  نمـى  كنند مى تحمل سپاهها تعيين هنگام مسلمانان
 نگرانى اين و كرده كوتهى تو با گرفتن تنگ در كه است نگران اين از خويشتن بر مؤمنان امير. كشانيدى مى
 دارد اميـد  كـه  داد تـوفيقى  تـو  مقـررى  بريدن كار در را مؤمنان امير خدا. باشد كرده تعدى بتو كه ندارد را

 .كند جبران كرده مى تو باره در پيش از كه را گناهى
 يـا  خرسـند  وى سبب به آنكه ستهشاي و بود كه بود چنان تو نزد به اگر دينم، به قسم سهيل، ابن اما«

 رقـاص  گـر  نغمـه  يـك  از بيش سهيل ابن مگر خوب، پدرت نداده، شايستگى چنين را او خدا شوى، ناخرسند
 امير كه كارهايى در تواند، همدم كه كسانى ديگر از سهيل ابن اين وجود با رسيده، سفاهت غايت به كه است

 بـدتر  دارى، تـوبيخ  اسـتحقاق  آن سـبب  به قسم خدا دين به و داند مى آن تذكار از برتر را خويشتن مؤمنان
 .نيست

 اميـر  دلخـواه  از كه ندارى حرمت آن تو باشد، تو كردن تباه راغب پندارى كه چنان مؤمنان امير اگر«
 اميـر  بـه  تـو  از پـيش  را ايـن  خداى بودى، كرده سخن كرده آماده تو براى خدا آنچه از. مانى مصون مؤمنان
 پروردگـار  جانـب  از مؤمنـان  اميـر . برد مى انجام به را خويش كار خدا و برگزيد، آن براى را وى و داد مؤمنان
 خـدا  به مربوط اين و نيست خويش زيان و سود مالك شده عطا بدو كه كرامت اين در كه دارد يقين خويش

 كه آنست از رحيمتر و رمهربانت خويش بندگان با خدا و ميكند كناره آن از ناچار به كه دارد يقين نيز و. است
 دارد، خويش پروردگار به كه ظنى حسن از مؤمنان امير. نباشد او رضايت مورد كه سپارد كسى به را كارشان

 باشـد،  مسلمانان و خداى رضايت مورد و باشد آن شايسته كه كسى به را كار اين سپردن كه دارد كامل اميد
 يـا  كـرد  تواند ياد خداى كمك بى كه آنست از  بيش ؤمنانم امير نزد به خداى نعمت كه گذارد وى عهده به
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 اهللا شـاء  ان كـه  خـداى  كرامـت  درگذرد، زودى همين به مؤمنان امير كه شده مقدر اگر. داشت تواند سپاس
 بود، آن در آنچه و بودى نوشته مؤمنان امير به كه اى نامه دينم به قسم. است بهتر دنيا از شود مى وى نصيب

 كـه  هـر  بـه  كه دگرگونيها، و سطوتهاست را خدا كه مرو جاى از و باش آرام. نبود بعيد تو قحم و سفاهت از
 و خطاسـت  از بركنـارى  خواهان خدا از مؤمنان امير .دهد اجازه آن باره در خواهد كه هر به و رساند، خواهد
 .شود مى خرسند آن از و دارد دوست همه از بيشتر كه كارهايى توفيق

  :مضمون اين به نوشت شعرى هشام هب وليد پس: گويد
   بينم مى چنان را رفتارت«

   كوشايى من افكندن جدا در كه
   كردى نمى رفتار چنين بودى خردمند اگر

   انگيزى مى بر باقيماندگان براى اى كينه
   كه بينمشان مى گويى

   است »كاش اى« سخنشان بهترين
  » .كاش اى«: گويند و

   است صلحا بى كاش اى هنگام آن در اما
   اى كرده كفران را رسانى نعمت نعمت

   داشتى مى آنرا سپاس اگر كه
   است منت و فضل صاحب كه رحمان

  »داد مى پاداش ترا
 كـس  رسيد، بدو خالفت كه روزى صبحگاه درگذشت، هشام تا ببود، صحرا آن در همچنان وليد: گويد

 ام رسيده عقل به كه وقتى از الزبير، ابو اى«: گفت دوب و بيامد كه فرستاد عمرو، ابى بن منذر الزبير، ابو پى از
 كـردم  مـى  سخن مرد اين كار از خويشتن با و آورد هجوم من به غمها كه ام نداشته درازتر پيش شب از شبى

  ».بكشيم نفسى و شويم سوار بيا -بود هشام مقصودش -افتاده در من با كه
 ناگهان كه كند شكوه هشام از كرد بنا و بايستاد هىكوتا تپه بر و برفت ميل دو شدند، سوار پس: گويد

 بـر  كـس  دو وقـت  ايـن  در» .باشد خير كه خواهم مى خدا از هشامند فرستادگان اينان«: گفت و ديد غبارى
 جردبـه  ديگـرى  و سـفيانى  محمد ابو بود آن از غالمى يكيشان آمدند، مى پيش كه شدند، نمودار بريد اسبان

 سـالم  بـدو  و شـدند  وى نزديـك  تا دويدند همى و شدند پياده و آمدند وليد وىس شدند، نزديك چون و بود
  »مرد؟ هشام مگر تو واى«: گفت وليد كرد، تكرار را خالفت سالم جردبه ماند، خاموش وليد. گفتند خالفت

  » .آرى«: گفت
   »كيست؟ طرف از تو نامه«: گفت
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  » .لرساي ديوان صاحب الرحمان عبد پسر سالم تو وابسته«: گفت
 دبيـر  بـاره  در و خوانـد  پيش را را سفيانى محمد ابو غالم وليد آنگاه بازگشتند، و بخواند، را نامه: گويد

 خـداى  فرمان تا بود محبوس همچنان مؤمنان، امير اى«: گفت كه كرد پرسش او از مسلم بن عياض خويش
 داران خزينـه  پـيش  كـس  عيـاض  دمان نمى بقا اميد آن وجود با كه رسيد جايى به چون و شد نازل هشام بر

 بـه  اى لحظـه  هشـام . نرساند دست آن از چيزى به كس كه داريد محفوظ داريد دست به را آنچه كه فرستاد
 همانـدم  و »ايـم  بـوده  وليـد  داران خزانـه  تا قرار اين از«: گفت بازداشتند، او از كه خواست چيزى و آمد خود
 ظرفـى  و كشـيدند  زيـر  بـه  تشك از را هشام تا بگفت و زد مهر را ها خزينه در و درآمد زندان از عياض. بمرد

 غالـب  نياوردنـد،  دست به وى براى كفنى ها خزينه از. گرفتند عاريه را آن و كنند گرم آب آن در كه نيافتند
  .كرد كفن را او غالمش

 آنجاست كه را وى فرزندان و هشام  اموال و رود رصافه به كه نوشت وليد بن عباس به وليد آنگاه: گويد
 وارد و نشـود  وى متعـرض  بود نوشته كه هشام پسر مسلمه مگر بگيرد را وى اطرافيان و عامالن و كند شمار
 داشـته  مى باز وليد از را او و كند ماليمت وليد با كه بود كرده مى سخن خويش پدر با بارها كه نشود او منزل

 .بود
 و هشـام  فرزندان كه نوشت هشام به و داد انجام بود هنوشت وليد را آنچه و رفت رصافه به عباس: گويد

 :مضمون اين به گفت شعرى وليد و .است كرده شمار را هشام اموال و گرفته را وى اطرافيان
   ديد مى و بود زنده هشام كاش اى«

  ».است شده پر بزرگترش شيردوش كه
 :بود چنين شعر ديگر روايت به
   ديد مى و بود زنده هشام كاش«

   است شده پر بزرگترش مانهپي كه
   بود پيموده مى كه ظرفى همان با

   پيموديم او براى
   نكرديم ستم او به انگشت يك اندازه به و

   نكرديم بدعت سر از را اين
   من براى آنرا همه فرقان كه

  »است كرده حالل
 هـا  هيئـت  و نوشـتند  نامـه  بدو عامالن و بيامد آفاق از وى بيعت و كرد معين عامالن وليد، آنگاه: گويد

 .آمد وى سوى
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 مؤمنان امير به كه را ها واليت ميراث و خويش بندگان زمامدارى خداى«: نوشت او به محمد بن مروان
 بزرگ خدا كه را مؤمنان امير حق كه بود واداشته بدان را هشام خالفت سرمستى غلبه. كند مبارك او بر داد

 داشـت  خلـل  دينشـان  و رأى كه كسانى و كرد خواست مى دشوار سخت كارى و و شمارد كوچك بود داشته
 خـود  عوامل ترين سخت با مقدر حوادث و يافتند دشوار سخت داشت مى طمع را آنچه اما كردند، وى اجابت

 گرامـى  تـا  بود داشته محفوظ را وى كه بود منزلتى خدا نزد به را مؤمنان امير و. برخاست او از جلوگيرى به
 و داشت كه تكليفى به و كرد عهده داشت مى آن شايسته را وى خدا كه كارى و بست وبد را خالفت كمربند
 مـدت  بـراى  خـويش  مخلوق احوال به نظر با خداى و بود شده ثبت سلف كتب در كه خداى بندگان خالفت

 بـدو  را كارهـا  حفـظ  و خالفت عنان و آويخت وى به را آن طوق خدا كه كرد قيام بود كرده وى خاص مقرر
 كيـد  و برگزيـد  خـويش  ديـن  هـاى  دسـتگيره  استحكام و خالفت براى را مؤمنان امير كه خداى حمد. دسپر

 پـردازد  پسـت  كارهـاى  گونـه  بـدين  كـه  هر. داشت زبون را آنها و برآورد را وى كرد، دفع او از را ستمكاران
 خدا آيد حق به باطل از و آرد پس توبه را كه هر و كند خشمگين را پروردگار و اندازد هالكت به را خويشتن

 .بيند رحيم و پذير توبه را
 خالفـت  تعهـد  بـه  كـه  يـافتم  خبر وقتى من كه دهم مى خبر بدارد گرامى خدايش كه را مؤمنان امير

 آنگـاه . بـودم  كـرده  آماده دغل مردم براى كه آويخته شمشير دو با برخاستم، خويش منبر بر پرداخته خداى
 خوشـدلى  ايـن  به و نهاده منت آنها بر مؤمنان امير خالفت به خداى كه دادم خبر منند نزد به كه را كسانى
 باشيم داشته اميد آن از مؤمنان امير خالفت از بيشتر كه بود نيامده اى خليفه زمامدارى خبر: گفتند و كردند

 .شويم خرسند بدان و
 قسـمهاى  و ميثاقهـا  تكـرار  و پيمانهـا  قيد به و كردم تجديد را آن و گشودم تو بيعت براى دست آنگاه

 .آوردند اطاعت و پذيرفتند خوبى به همگى كه كردم مؤكد سخت
 همگـان  از تـو  كـه  ده پاداششـان  داده تـو  بـه  كـه  خـداى  مال از اطاعتشان سبب به مؤمنان، امير اى
. انـد  داشـته  مـى  تو كرم اميد خويشاوندى  سبب به و اند بوده تو انتظار در كه تر، دست گشاده و ترى بخشنده

 نمايـان  رعيـت  با كرم در سابقان از تو برترى وسيله بدين تا باشد بيشتر تو پيشينيان از كه ده زيادتى را آنها
 كنـد  وادارم مؤمنـان  امير شوق كه بود آن بيم بدارم، بسته آنم بر كه را مرز اين خواهم مى كه نبود اگر. شود
 هر نعمتى هيچ من نزد به كه بيايم مؤمنان امير ارديد براى و كنم خويش جانشين را يكى وى فرمان بى كه
 تـا  آيـم  وى سـوى  كـه  دهـد  اجـازه  مرا باشد مؤمنان امير رأى اگر. كند نمى برابرى آن با كه باشد بزرگ چه

  ».بگويم وى با روبرو نداشتم خوش آنرا نوشتن كه را چيزهايى
 و بپوشـانيد  و داد مقررى را شام دممر كوران و العالج صعب بيماران رسيد خالفت به وليد وقتى: گويد

 بيفزود، بودشان داده مى هشام آنچه بر و داد جامه و خوش بوى را كسان عيال. فرمود خادمى را كدامشان هر
 جـايزه . داد افـزون  درم ده بخصـوص  را شـام  مـردم  درم، ده اين از پس آنگاه افزود درم ده را همگان مقررى
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 بازگشـتگان  از كسانى بود وليعهد وقتى كه بود چنان. كرد برابر دو آمدند مى وى خاندان از كه را هايى هيئت
 غـذا  روز سـه  مـدت  به زبرا نام به منزلى در را حج بازگشتگان نيز و آمدند مى وى پيش كه را تابستانى غزاى

  .گفت نمى نه خواستند مى او از كه چيزى هيچ باره در. داد مى علف نيز را اسبانشان داد، مى
  ».بندد مى دل بدان خواهنده كه است وعده نوعى »بينم به« گويى كه سخن اين«: تندگف بدو 

 :مضمون اين به خواند شعرى و» .دهم نمى عادت ام، نكرده عادت كه چيزى به را زبانم«: گفت
   موانع اگر كه كنم مى تعهد«

   نشود جلوگيرم
   بگردد شما از حاجت آسمان

  ».رسد شما به من جانب از ها اضافه و مقرريها و
 را آنهـا  و خـويش،  پـى  از گرفـت،  بيعـت  عثمـان  و حكـم  پسـرش  دو براى يزيد بن وليد سال، اين در
. نوشت واليتها به باب اين در و داشت مقدم عثمان بر را حكم كه ديگرى پس از يكى كرد، خويش وليعهدان

 .بود عراق بر ليدو عامل وقت آن در كه بود عمر بن يوسف نوشت و بدانها كه كسانى جمله از
 :بود چنين سيار بن نصر به نامه نسخه نوشت، سيار بن نصر به باب اين در يوسف

 كـه  را مؤمنان امير نامه نسخه بعد، اما. سيار بن نصر به عمر بن يوسف از رحيم، رحمان خداى نام به«
 كـرده،  عهد ولى وى پس از را مؤمنان امير پسر عثمان و مؤمنان امير پسر حكم و نوشته من نزديك مردم به

. كننـد  سـخن  بـاب  ايـن  در دادم دسـتور  و فرستادم تو براى قينى الملك عبد و تميمى شبه بن عقال همراه
 بـراى  آنهـا  ميان و شوند جمع آن براى تا بگو. آر فراهم مؤمنان امير نامه خواندن براى را كسان آمدند وقتى

 بـراى  خواهـد  كـه  هـر  و بخـوان  نيز را مكتوب اين يافتى تفراغ چون و خيز، پا به مؤمنان امير نامه خواندن
 آنهـا  از و وى، بركـت  و خـدا  نـام  بـه  كن، بيعت آنها براى مردم با آنگاه. ده اش اجازه خيزد پا به كردن سخن
 مـادر  براى مؤمنان امير كه است همان و ام نوشته تو براى مكتوب اين آخر در كه اى نسخه طبق بگير، پيمان

 اميـر  زبـان  بـه  كـه  را كـارى  كـه  خواهم مى خدا از. بگير بيعت آن مطابق و كن فهم آنرا وشته،ن خويش نامه
 صـالح  قـرين  را عثمان و حكم و كند مبارك وى، رعيت و مؤمنان امير براى داشته مقرر رعيت براى مؤمنان

 .كند مبارك ما براى را آنها و بدارد
  »پنجم و بيست و صد سال شعبان نيمه پنجشنبه روز به نوشت، نضر«

*  *  *  
 مؤمنـان  اميـر  پسر حكم با و كنى مى بيعت مؤمنان امير وليد خدا بنده با رحيم، رحمان خداى نام به«

 بـراى  اگـر  و اطاعـت،  و شـنوايى  بـر  ببـود،  حكم پس از اگر مؤمنان امير پسر عثمان با و ببود وى پس از اگر
 هـر  و دهد تقدم خواهد را كه هر دارد، سلطه خويش يترع و فرزند بر مؤمنان امير داد رخ اى حادثه يكيشان

  »است تو گردن به خدا پيمان و عهد باره اين در. دارد مؤخر خواهد را كه
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 :بود چنين كه دادند بدو را نامه و رفتند نصر نزد به نعيم بن الملك عبد و شبه بن عقال: گويد على
 خـويش  خـاص  را اسالم دين واال، وى ياد و يلجل وى ثناى و باد مبارك وى نامهاى كه خدا بعد، اما«

 با را آنها كه نيز كسان از و برگزيد رسوالن فرشتگان، از آنگاه كرد، خويش مخلوق برگزيده بهترين آنرا و كرد
 بـه  نسـل،  پـى  از نسـل  رفتـه،  نسـلهاى  و گذشته امتهاى و آنها بين ما و داد دستور بدان و فرستاد مسلمانى

 رسـيد،  محمـد  به خداى نبوت كرامت كه وقتى تا خواندند، مى كشانيد مى راست راه هب و بود بهتر كه چيزى
 و بود تفرقه به ما هوسها و بودند افتاده كورى به مردم و بود مانده متروك علم كه بهنگامى عليه، اهللا صلوات

 بـه  و ببرد را بينايىنا و كرد عيان او وسيله به را هدايت خداى. نهان حق هاى نشانه و بود شده مختلف راهها
 بدو را خويش وحى و كرد جهانيان رحمت را او و داد رونق را دين و آورد نجات هالكت و ضاللت از آن سبب

 آنهـا  پس از را وى آورد، فراهم او در بود كرده پيشين پيمبران كرامت موجب كه را چيزها همه و داد خاتمه
 دسـتور  بـدان  و خوانـد  مـى  آن سـوى  و بود آن امين و كرد ىم تصديق بود شده نازل آنها بر را آنچه كه آورد
 كرامتشان آن وسيله به خدا كه دينى به و پذيرفتند را دعوتش كه وى امت از كسانى كه شد چنان تا داد مى

 در و كردنـد  مى تصديق بودند كرده تكذيبشان قومشان كه چيزها آن در را گذشته انبياى .آمدند در بود داده
 ممنـوع  بودنـد  ميداشته روا قومشان كه را محرماتشان از و كردند مى خواهى نيك بودند آورده هك چيزها باره

 يكى بعثت موضوع كه نبود كس محمد امت از. داشتند مى بزرگ بودند ميشمرده كوچك را آنچه و ميداشتند
 رد يا سفاهت به سابانت سبب به را سلف پيمبر يا آورد طعن آن بر يا كند تكذيب و بشنود را سلف انبياى از

 خونش آنكه مگر نماند، كافرى كه شد چنان و. كند انكار بود كرده نازل وى به خداى را آنچه و كند آزار وى
 و شـان،  عشيره يا فرزندانشان يا بودند پدرانشان چه اگر شد، بريده  كسان با وى روابط و شد روا كفر سبب به

 پيمبرى روش بر نهاد خليفگان كرد، ختم بدو را خويش وحى اخد و درگذشت سلم و عليه اهللا صلى او چون
 كـه  دارنـد  محفـوظ  را وى حقـوق  و فرائض و دارند پا به وى حدود و سنت و كنند روان را خدا حكم كه وى

 آنهـا  وسـيله  بـه  را اسـالم  محكم ريسمان و بدارد استوار آنرا هاى دستگيره و كند تأييد آنها سبب به را اسالم
 كـه  او و دهـد  سـامان  را واليتها و آرد عدالت بندگان ميان آنها سبب به و كند دفاع آن حريم از و دهد نيرو

 :فرمايد واال و باد مبارك
»و ال َلو ْفعاهللا د النَّاس مضَهعضٍ بعِبب تدَلفَس ضاْلأَر نَّ وَلى َفضْلٍ ذُو اهللا لكينَ ع251: 2 اْلعالَم«  

 جهـان  اهل با خدا ولى شد، مى تباه زمين كرد نمى دفع ديگر بعضى به را مردم از ىبعض خدا اگر: يعنى
 .است كرم صاحب

 پـى  از بـود  داده قـرار  آنها جانشين و بود كرده خويش پيمبران كار وارثان خدايشان كه خدا خليفگان
 ببريـد،  انجماعتشـ  از كـه  هـر  و آورد در پـاى  از خـدايش  شـد  حقشان متعرض كه هر كه آمدند ديگر يك

 نگريسـت  ترديد ديده به آنها باره در را، خداى حكم و كرد تحقير را خالفتشان كه هر و كرد، هالك خدايش
 كـه  اطـاعتى  از كـه  هر كرد، ديگران اندرز و عبرت مايه را وى و داد تسلطشان او بر و كرد آنها مغلوب را وى
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 اطاعـت  بـه  زمـين  و آسـمانها  كه كرد چنين ىو با خدا بگشت بود آن وابستگى و رعايت و بندى پاى مأمور
 :فرمايد واال، و باد مبارك كه خداى. است وابسته

»َتوى ُثمإَِلى  اس ماءالس و يخانٌ هلَها َفقالَ د ضِ وْلأَريا لعاً اْئتَطو نا قاَلتا َكرْهاً أَوينَ أََتيع11: 41 طائ«  
 بياييـد،  كراهـت  با يا رغبت  به: گفت زمين به و آن به و بود بخارى كه پرداخت آسمان به آنگاه: يعنى

 .آمديم رغبت به: گفتند
 :گويد باد عزيز يادش كه او وهم

»قال إِذْ و كبَكةِ رالئلْملٌ إِنِّي لضِ في جاعيَفةً اْلأَرلُ أَ قاُلوا َخلعيها َتجمن ف دفْسيها يف و كفسي  ماءالـد 
نُ وَنح حبنُس كدمِبح و س؟ ُنقَدإِنِّي قال لَك َلمونَ ال ما أَعلَم30: 2 َتع«  

 آنجـا  در: گفتنـد  كـنم،  مـى  پديـد  جانشينى زمين در من: گفت فرشتگان به پروردگارت چون و: يعنى
: گفـت  گويانيم؟ تقديس ترا و ستاييم مى پاكى به ترا ما و بريزد خونها و كند تباهى كه ميكنى پديد مخلوقى

 .ندانيد شما كه دانم مى چيزها من
 و ملهـم  بنـدگان  و سـپرده  خالفت به را آنها و نگهداشته خالفت وسيله به زمين در را بندگان خداوند

 صالح به و نگيرد قوام چيز هيچ كه داند واال عزيز خداى كه داشته نيكروز خليفه، اطاعت به را خويش منصور
 و كنـد  مـى  اجـرا  را خـويش  امر و دارد مى محفوظ را خويش حق وى وسيله به خدا هآنك اطاعت به جز نيايد

 كـه  هر كند، مى دفاع خويش حريمهاى از و دارد مى باز خويش محارم از و دهد مى عقوبت را خويش معصيت
 نيكـى  از و رسيده خدا رشاد به كه او فرمان مطيع و خداست دوست باشد، داشته اطاعت از را خويش نصيب

 خويش نصيب كند مخالفت آن باره در و كند بيزارى آن از و بگردد آن از كه هر و راست و بهره آينده و الح
 اسـت  كسان آن جمله از و داده باد به را خويش آخرت و دنيا و كرده خويش پروردگار عصيان و كرده تباه را

 انگيز هول آبگاههاى به را شخوي صاحب كه شده گمرهى اسباب دستخوش و شده چيره او بر روزى تيره كه
 پـس  از. بـرد  مـى  حسرت و عذاب سوى و دهد مى نكبتشان و ذلت دنيا در خدا كه رساند مى زشت هالكت و

 و مالك و زمام و باال و اوج و سر اطاعت، داده امتياز همديگر از را بندگان آن وسيله به خدا كه  اخالص كلمه
 مستحق آن سبب به و اند يافته منزلت خداى نزد به اطاعت سيلهو به رستگاران كه است خالفت قوام و حافظ
 وى عـذاب  و خشـم  اسـتحقاق  و شوند مى آن دستخوش و رسد مى ديگران به كه خداى نقمت اند، شده ثواب
 موجب و برد مى بيرون آن از و برد مى تباهى به و كند مى سست را اطاعت كه است عصيان سبب به يابند، مى

 هـالك  بگشـته  پرهيزكـارى  و نيكـى  طرق از كه را گر افراط دل كور متكبر گمراه خدا. شود ىم تغيير و ادبار
 و باشـيد  بنـد  پـاى  خـداى  اطاعت به شويد مى آن دچار و رسد مى شما به و دهد مى رخ كه كارهايى در. كند

 خـدا  بـه  آن سـبب  به و كنيد اخالص آن باره در و بشتابيد آن سوى و زنيد چنگ بدان و باشيد آن نيكخواه
 روشـن  را حجتشان و داده رفعتشان كه ايد ديده اطاعت اهل درباره را خدا مقرر ترتيب شما كه جوييد تقرب
 و بگردانيده آنها از اند داشته خدا نور كردن خاموش آهنگ كه را مزاحمان و دشمنان و مخالفان باطل و كرده
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 بـراى  ايـن  و كشـيده،  نابودى و ذلت و زبونى و كتهال به كارشان و اند شده تحقير و توبيخ دچار عصيانگران
 و زننـد  چنـگ  آن حرمـت  بـه  و گيرند سود آن بداهت از كه است آموز عبرت اندرزپذير و راى صاحب مردم
 خالفت پس از اوست خاص فضيلت و منت و حمد كه خداى. بشناسند اطاعت اهل باره در را خدا نيك تقدير

 پيوسـتگى  و خونها حفظ و سالمت مايه كه چيزى بهترين به را امت است امت امور قوام و كار نظام مايه كه
 آن و فرمـود  هـدايت  اسـت  آخـرت  و دنيـا  نعمت ذخيره و توده اصالح و ستون استقرار و نظر وحدت و الفت

 در مسـلمانان  امـور  فيصـل  براى و بدارند استوار آنرا كه داشته ملهم را خود خليفگان خداى كه است پيمانى
 و دريـدگى  ترميم و كار مرجع و باشد خطر پناهگاه بود، اى حادثه خليفگان براى چون كه بينديشند آن باره

 و ديـن  ايـن  تلـف  كار به را خويش ياران كه شيطان هاى وسوسه قطع و اسالم قلمرو ثبات و بين فيما اصالح
 نبيننـد  مكـروه  جـز  اىخـد  از امـا  انگيزد برمى و دارد وامى جماعتشان اختالف و مردمش ميان شكاف توسعه

 را كـه  هر و كرده محكم را خويش بندگان امور رشته خويش اراده به خداى كه بدانند و نيايد بر آرزوهايشان
 بـه  و كـرده  محكـم  خدا را آنچه يا دهد اعتبار برده ادبار به خدا را آنچه يا كند دغلى و خيانت آن در بخواهد
 اطاعـت  امانتـدار  كـه  را خـويش  نيكوكار حزب و خليفگان كار نآ سبب به و داشته دور به آنها از برد سستى

 اسـالم  عافيـت  مايه پيمان اين كار. شده ثباتشان و رفعت و كرامت و عزت حرمت موجب و برده بكمال اويند
 به آن كننده اجرا كه چيزهاست جمله از و است محقق اسالم اهل بر را خدا كه عظيم منتهاى اكمال و است
 بهتـرين  مسـلمانان  نـزد  بـه  و دارد، نيكـو  ذخيره خداى نزد به بايد آن تعهد توفيق كه هر و زبان به يا عمل

 شوند مى در آن پناه به و كنند مى تكيه آن نيروى به و رسد مى مسلمانان به آن منفعت آنكه سبب به يادگار،
 پراكنـدگى  و اخـتالف  از را مسـلمانان  و دارد مـى  مصون هالكت از و كند مى حفاظشان وسيله را آن خدا كه

 پيمـان  گونـه  بدين كارهايتان در را شما كه كنيد، ستايش را خويش پروردگار مهربان خداى كند، مى بركنار
 بريـد  مى پناه آن سايه به و كنيد مى اعتماد بدان كه است گاهى تكيه و شماست آرامش مايه كه كرد هدايت

 بـزرگ  بسـيار  نعمتـى  اين كه دارد مى معلوم را هايتانپيشاني تالقيگاه و توجهتان محل و اطاعتتان مرجع كه
 تأمـل  خـويش  اعمـال  عواقـب  در كـه  خـرد  و همـت  صاحبان كه نكوست ترتيبى عافيت، بسط براى و است
 بـدين  كـه  بداريـد  را خـدا  ستايش بايد حقا. ميشناسند آنرا ميدارند مشخص را رشاد روشن طرق و كنند مى

 و گوييـد  احمـد  را او و بشناسيد را وى مسلم حق كنه و دارد مى وظمحف را جماعتتان كار و شما دين سبب
 كـه  اهللا، شـاء  ان باشد متناسب خداى نكوى منت با دلهايتان در آن فضيلت و شما نزد به اين منزلت بايد مى

 .نيست خدا وسيله به جز نيرويى
 نداشـت  توجـه  پيمان اين همانند چيز هيچ به رسانيد خالفت به خدايش كه هنگام آن از مؤمنان امير

 و خـويش  بـراى  و دانسـت  مـى  فرمـوده  مقـرر  برايشـان  خدا كه مكرمتها و مسلمانان كار در را آن منزلت كه
 حكومـت  كه خويش موالى و خداى از مسلمانان و خويش براى و گزيد برمى  خويش توان اندازه به مسلمانان
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 باب اين در كه داشت مسئلت و جست مى يتهدا تواناست چيز همه بر و اوست نزد به غيب و اوست دست به
 .كند كمك است رشاد مايه بيشتر عموما مسلمانان براى و بخصوص او براى كه روشى به را وى

 چـون  آن سـبب  بـه  نيز شما كه پيمانى پس از كند پيمانى شما براى كه ديد چنان مؤمنان امير پس،
 آنـرا  خداى كه را خالفت جايگاه و بين، فيما صالح حال به و باشيد خاطر آسوده و اميدوار خويش پيشينيان

 و ديـن  ايـن  نـابودى  پـى  در كـه  منافقـانى  براى و بشناسيد كرده اهلش حيات و صالح و نجات و حفظ مايه
 اميـر  پسـر  حكم به را خالفت مؤمنان امير اين بر بنا. شود خسران و واماندگى و ذلت مايه مسلمانانند تباهى

 خدايشـان  دارد اميد مؤمنان امير كه چنانند ان دو هر و وى، پى از مؤمنان امير پسر عثمان به و داد مؤمنان
 صـحت  و عهد به وفاى از را خليفگان صفات بهترين و باشد كرده آماده آن براى و باشد آفريده كار اين براى
 از خويشـتن  و شـما  بـراى  مؤمنـان  اميـر . باشـد  رسانيده كمال به آنها در امور مصالح معرفت و مروت و دين

 .است نكرده كوتهى باره اين در كوشش
 و شـنوايى  بـر  كنيـد،  بيعت وى پى از برادرش با و مؤمنان امير پسر حكم با خداى بركت و نام به پس

 در هـا  گذشـته  در خـداى  كـه  را بـزرگ  فضـل  و عام خير و وسيع گشايش نمونه بهترين كار اين با و اطاعت
 و نعمـت  و امنيت و رفاه و اميد در و شناسانيده مى و رسانيده مى و داده مى و نموده مى شما به موارد اينگونه
 و خواسـتيد  مـى  شـتاب  بـه  و دانسـتيد  مى شده دير را كار اين كه نهيد، ذخيره ايد بوده وى حفاظ و سالمت
 خويش اقبال را اين و كند مقرر برايتان و دارد روان را آن كه داشتيد مى سپاس و كرديد مى ستايش را خداى

 باب اين در كه كنيد، ادا داشتيد عهده بر كه را خدا حق كه كوشيديد مى و بوديد راغب بدان كه دانستيد مى
 بـه  بـدان  شما عالقه و رغبت كه هست آن جاى و ايد داشته را خدا نكوى قسمتهاى و كرامت و نعمت سابقه
 .است دهكر انجام برايتان و داده شما به آن سبب به كه باشد نعمتى مقدار

 جـاى  به كه تواند مؤمنان امير دهد، رخ اى حادثه مؤمنان امير وليعهد دو از يكى براى اگر اين وجود با
 وليعهـد  بـر  را او خواهد اگر و نهد خواهد كه را خويش فرزندان يا امت از كس هر بوده، را او كه مقامى و وى
 .كنيد فهم و بدانيد را اين پس. كند مؤخر يا دارد مقدم مانده جا به

 كه را كار اين كه داريم مسألت رحيم رحمان و شهود و غيب داناى نيست، خدايى او جز كه خدايى از
 خرمى و مسرت و سالمت آنرا عاقبت و بدارد مبارك شما و وى براى فرموده مقدر و داشته مقرر وى زبان بر

 بـا  شـما  بر سالم و. خواست توان نمى وى از جز و ندارد آن قدرت كسى او جز و اوست دست به اين كه كند
  ».خداى رحمت

  ».پنجم و بيست و صد سال رجب از مانده روز هشت شنبه سه روز به نوشت سمال«
 .كرد وى خاص را آنجا و كرد خراسان همه واليتدار را سيار بن نصر وليد، سال، اين در
 خراسـان  واليت وليد و خريد او از را وى عمال و نصر و آمد وليد نزد به عمر بن يوسف سال، همين در

 .داد پس بدو را
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 هديه تواند مى چه هر و رود وى پيش داد دستور و نوشت سيار بن نصر به عمر بن يوسف سال، اين در
 .ببرد خويشتن با مال و

  اموال و هدايا بردن و يوسف نزد به سيار بن نصر رفتن خبر از سخن

 عيـال  همـه  كـه  داد دسـتور  و نوشـت  را ايـن  نصر، به يوسف كه گويد، خويش مشايخ از نقل به على،
 و كـرد  مقـرر  هـا  هديـه  خويش عامالن و خراسان مردم بر رسيد نصر به وى نامه وقتى نبرد، همراه را خويش

 اسـب  بـر  و داد سالحشان و خريد غالم هزار يك. نكرد آماده كه نبود خراسان در خوبى اسب و غالم و كنيز
 .نشانيد

 قـوچ  و درنـدگان  سـر  و آهـوان  مجسـمه  و هـا  كاسه تا بگفت و كرد آماده خادمه نصدپا قولى به: گويد
  .كند شتاب كه نوشت بدو وليد يافت فراغت كارها اين از چون و بسازند نقره و طال از ديگر چيزهاى و وحشى

 بـربط  چند كه نوشت بدو وليد. رسيد بيهق به آن قسمت نخستين و فرستاد را ها هديه نصر پس: گويد
 :مضمون اين به گفت شعرى شاعران از يكى و بفرستد وى براى طنبور و

   بشارت خداى، امين اى«
   است بار آن بر ها مال كه شترانى به
   انبارها مقدار به
   است بار آن بر شراب كه استرانى و

   طنبورهاست چون آن مشكهاى كه
   بربر كنيزان عشوه و
   بم و زير صداى با
   مزمارها رد دميدن و دفها زدن و

   دارى دنيا در را اينها
  »شادمانيهاست بهشت در و

 بـه  را يزيـد  بـن  وليد«: گفت بدو و آمد نصر نزد به ترمذ از مسمعى، قره بن ازرق هشام، ايام در: گويد
 از چيـزى  و نوشيد عسل كه ديدم تختى بر را وى بود، گريزان هشام از بود وليعهد كه حالى در ديدم، خواب

  ».داد نم  به را آن
 ازرق. نوشـت  نامـه  بـدو  و فرسـتاد  وليد پيش را او و جامه يك با سپرد بدو دينار هزار چهار نصر: گويد

 ازرق،. كـرد  مسـألت  نيـك  پاداش نصر براى و شد خرسند اين از وليد بداد، را جامه و مال و رفت وليد پيش
. بـود  خبـر  بى بود كرده ازرق آنچه زا نصر. رسيد بدو هشام مرگ خبر رسد نصر بنزد آنكه از پيش و بازگشت

 فرستاده به و نوشت نامه نصر به و ازرق به رسيد خالفت به وليد وقتى. بگفت وى با را خبر و بيامد ازرق پس،
 .كند تسليم بدو را وى نامه و كند آغاز ازرق از گفت و داد دستور خويش
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 و بخواند، را خويش نامه ازرق داد، بدو صرن نامه با را وى نامه و رفت ازرق پيش شبانگاه فرستاده: گويد
 و بـربط  چنـد  وى بـراى  كـه  بود داده دستور بود نوشته نصر به كه وليد نامه در. برد نصر پيش را نامه دو هر

 و بـاز  چه هر و آورد مى دست به خراسان در زن سنج كنيز چه هر و كند مهيا نقره و طال هاى كاسه و طنبور
 .رود وى پيش خراسان سران همراه چيزها اين همه با وى خود و آرد، فراهم خوب، يابوى

 نصـر . اسـت  پـيش  در كه دادند مى خبر اى فتنه از را نصر منجمان، از جمعى: گويد باهله مردم از يكى
 .ببود وى نزد به و بلخ در بود منجمى كه خواند پيش را وثاب بن صدقه و فرستاد كس

 وى پيش را يكى يوسف. كرد مى تأخير همچنان او اما كند، حركت نصر كه كرد مى اصرار يوسف: گويد
 .است شده معزول نصر كه دهد ندا مردم ميان يا و وادارد حركت به را او و باشد وى با داد دستور و فرستاد

 دار اكنون كه رفت خويش قصر سوى و كرد خشنودش و داد چيز او به نصر بيامد فرستاده وقتى: گويد
  عبـداهللا  بـن  عصـمة  و رفـت  ماجـان  در خويش قصر به نصر و داد رخ فتنه كه نگذشت ىچيز و است االماره
 عامـل  را ناجى ورقاء بن موسى. گماشت خراج بر را عدوى اياس بن مهلب كرد، جانشين خراسان بر را اسدى

 لآمـ  عامـل  را سغدى على بن مقاتل. كرد سمرقند عامل بود صغانيان مردم از كه را اسدى حسان .كرد چاچ
 وراء مـا  بـر  كه كشانند خويش طرف به را تركان يافتند خبر وى حركت از وقتى كه داد دستور آنها به و كرد
 .بازگردد آنها سوى دستاويز اين به حركت از پس كه آرند حمله النهر

 صبحگاهان. رسيد وى پيش ليث بنى آن از اى وابسته شبانگاه رفت، مى عراق راه به كه اثنا آن در: گويد
: گفـت  آنگـاه  كـرد  او ثنـاى  و گفـت  خداى حمد و فرستاد وليد فرستادگان پى از كس و داد اجازه كسان هب

 خبـر  و آمـد  من پيش فالنى شبانگاه اما فرستادم هدايا ديديد چنانكه و كردم حركت من دانيد، مى چنانكه«
 ما. گريخته عمر بن يوسف و آمده عراق به جمهور بن منصور و افتاده فتنه شام در و شده كشته وليد كه داد
  ».است بسيار دشمن و ايد دانسته آنرا وضع كه هستيم واليتى در

 قسـم  او و است راست آورده خبر آنچه كه داد قسم را وى و خواند پيش بود آمده كه را كس آن آنگاه،
 .كرد ياد

 از ايـن  كه باشم تگوراس كنم ياد قسم اگر بدارد، صالح قرين را امير خداى«: گفت احوز بن سلم: گويد
  ».مينداز بليه در را ما و برو كنند، دار خلل ترا اطاعت اند خواسته كه است قرشيان هاى حيله

 امـا  اى، اميه بنى مطيع كامال حال عين در و مطلع، جنگ كار از هستى مردى تو سلم اى«: گفت نصر
  ».است شكسته دندان كنيز يك رأى همانند كارها گونه اين در تو رأى

  ».شد مى كار من راى مطابق داد رخ انگيزى هول حادثه هر خازم ابن پس از«: گفت نصر آن از پس
 ».است تو رأى رأى«: گفتند كسان

 و فرسـتاد،  مدينـه  واليتـدارى  به را ثقفى محمد بن يوسف خويش دايى يزيد بن وليد سال، همين در
 كرد تسليم بدو بودند بند به و داشتند تن به جبه كه را مخزومى اسماعيل بن هشام پسر دو محمد و ابراهيم
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 مدينـه  در را آنها و پنجم، و بيست و صد سال شعبان ماه از مانده روز دوازده شنبه روز به آورد، مدينه به كه
 .داشت بپاى مردم تعرض براى

 بر ىو عامل هنگام آن در كه فرستد عمر بن يوسف پيش را آنها كه داد دستور و نوشت بدو وليد آنگاه
 داده خبـر  وليـد  بـه  آنهـا  باره در. دادند جان تا كرد شان شكنجه آوردند يوسف نزد به را آنها وقتى. بود عراق
 .اند گرفته بسيار مالى كه بودند

 انصارى سعيد بن يحيى و برداشت مدينه قضاى از را محمد بن سعد محمد، بن يوسف سال، همين در
 .گماشت آنجا قضاى كار به را

 محرابـى  بالل بن اسود و فرستاد غزا به را يزيد بن عمر خويش برادر يزيد، بن وليد سال، اين در هم و
 سوى خواهند اگر كه كند مخير را آنجا كسان و رود قبرس سوى كه داد دستور بدو و كرد دريا سپاه ساالر را

 را آنهـا  اسـود  و گزيدنـد بر را مسـلمانان  مجـاورت  آنها از گروهى. شوند روميان سوى خواهند اگر و روند شام
 .يافتند انتقال بدانجا كه برگزيدند را روم سرزمين ديگران و فرستاد شام سوى

 و رفتند مكه به شبيب بن قحطبة و قريظ بن الهز و هيثم بن مالك و كثير بن سليمان سال، همين در
 او از كه چيزهايى با گفتندب وى با را  ابومسلم حكايت و ديدند را على بن محمد نويسان سيرت بعضى گفته به

 .بودند ديده
   »برده؟ يا است آزاد وى«: گفت آنها به محمد
  ».است آزاد كه گويد مى او خود اما است، برده او كه پندارد عيسى«: گفتند
 ».كنيد آزادش و بخريد«: گفت
 نـدارم،  نگمـا «: گفت بدانها كه دادند على بن محمد به جامه درم هزار سى و درم هزار دويست: گويد

 بـدو  مـن  كـه  اسـت  محمـد  بـن  ابراهيم شما يار داد، رخ شما براى اى حادثه اگر ببينيد، مرا سال اين از پس
  ».ام كرده وى به نيز را شما سفارش. كنم مى نيك سفارش شما به وى باره در و دارم اعتماد

 درگذشت بين ما .درگذشت سالگى سه و شصت در قعده ذى آغاز در وى. برفتند محمد پيش از: گويد
  .بود فاصله سال هفت على پدرش درگذشت و وى

 .اند آورده معشر ابو از را اين بود، حج ساالر ثقفى محمد بن يوسف سال اين در 
 .شد كشته خراسان در علوى زيد بن يحيى سال، اين در

  خراسان در زيد بن يحيى شدن كشته از سخن

 كشـته  سـبب  اكنـون  ايم، كرده ياد آن سبب با خراسان به را زيد بن يحيى رفتن حكايت اين، از پيش
 :داد رخ سال اين در كه بگوييم را وى شدن

 درگذشـت  الملك عبد بن هشام تا بماند عمرو بن حريش نزد به بلخ در زيد بن يحيى: گويد مخنف ابو
 بن نصر براى تداش كه منزلگاهها با را زيد ابن يحيى حركت عمر بن يوسف. رسيد خالفت به يزيد بن وليد و
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 سختى به بگير، را او و بفرست كس«: گفت و است حريش نزد به وى كه داد خبر بدو عاقبت. نوشت مى سيار
  ».تمام

 او از و بگيـرد  را حريش كه داد دستور و فرستاد عجلى معقل بن عقيل پيش كس سيار بن نصر: گويد
 دربـاره  و فرسـتاد  حـريش  پـيش  كس عقيل .آرد وى پيش را زيد بن يحيى يا شود، بدر جانش تا نشود جدا

 .زد بدو تازيانه ششصد كه ».ندارم خبر او از من«: گفت كه كرد پرسش يحيى
 بن قريش چون و» .دارم نمى بر وى از قدم تو خاطر به باشد من قدمهاى زير اگر خدا به«: گفت حريش

  »دهم مى نشان تو به را يحيى من مكش، مرا پدر«: گفت و آمد عقيل نزد به ديد چنين حريش
 را او كـه  اطـاقى  دل در بود اطاقى در كه داد نشان را يحيى كه فرستاد قريش همراه كس عقيل: گويد

 پـيش  و بگرفـت  وى بـا  بود، آمده وى همراه كوفه از كه نيز القيس عبد وابسته فضل و عمر بن يزيد. بگرفت
 بـه  را ايـن  نيز يوسف داد، خبر حادثه از را او و نوشت عمر بن يوسف به و بداشت را او كه آورد سيار بن نصر
 را وى ياران. كند رها و دهد امان را يحيى كه داد دستور و نوشت سيار بن نصر به وليد. نوشت يزيد بن وليد
 .كند رها نيز

 كـه  بگفـت  و داد بيم فتنه از و خواند خدا از ترس به را وى و خواند پيش را يحيى سيار بن نصر: گويد
 سرخس به تا برفت خويش ياران با كه استر دو با دادند او به درم هزار دو تا بگفت و رود يزيد بن وليد پيش
 روانـه  آنجـا  از را يحيـى  كـه  نوشت بدو سيار بن نصر بود، قيس بن  عبداهللا سرخس عامل بماند آنجا و رسيد
 وقتـى  و باش زيد بن ىيحي مراقب نوشت بود طوس عامل كه تميم بنى ساالر تميمى زيد ابن حسن به. كند

 يحيـى  وقتى كه داد دستور آنها به و. كند حركت آنجا از بايد كه بماند طوس در كه نگذارش گذشت شما بر
 .كنند تسليمش زراره ابن عمرو به ابرشهر در تا نشوند جدا او از گذشت آنها بر

 داد دسـتور  بـدو  كه گذشت زيد بن حسن بر كه كرد روانه سرخس از را يحيى قيس بن  عبداهللا: گويد
 .بود سوار دسته يك با كه گماشت او بر را عنبرى فروخ بن سرحان و كند حركت

 آنـرا  گـويى  كه بود داده بدو كه چيزى و آورد سخن سيار بن نصر از رفتم، يحيى نزد به: گويد سرحان
 سـخن  خـويش  ياران نآورد از آنگاه. گفت او ثناى و آورد سخن يزيد بن وليد مؤمنان امير از دانست، مى كم

 تعـريض  بـه  يوسف از» .شود بداشته يا مسموم داشته بيم كه آورده خود با را آنها سبب اين به«: گفت و كرد
 .كرد دارى خود اما كند بدگويى او از خواست مى گويى دارد بيم او از گفت و آورد سخن

 تـو  بـا  نيسـتم،  تو چنين خبر من كه بگوى خواهى مى چه هر بدارد، رحمت قرين خدايت«: گفتم بدو
  ».كنى سخن آن باره در دارى حق كه اند كرده چنان

  ».است عجيب بانان، كشيك كار و نهد، مى بان كشيك كه اين«: گفت آنگاه
 .آوردند مى بند در را او و فرستادم مى كس خواستم مى اگر خدا به گفت، مى سخن صريح روز آن: گويد
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 المال بيت كه كنند مى رو آن از را كار اين ولى. نيست روا تو با رىرفتا چنين خدا به«: گفتم بدو: گويد
  ».اينجاست

 تـا  بـرفتيم . رفتم مى وى پى از فاصله فرسخ يك با كردم، خواهى عذر رفتم، مى او همراه اينكه از: گويد
 رسيد بيهق به تا كرد روانه را او آنگاه. دادند او به درم هزار يك تا بگفت كه رسيديم زراره بن عمرو قلمرو به
 و برفت بود، قومس نزديك و خراسان سرزمين انتهاى كه بيهق از. بكشد غافلگيرى به را او يوسف كرد بيم و
 و بگرفـت  را آنهـا  اسـبان  كـه  گذشـتند  او بر بازرگانان از چند تنى. رسيد زراره بن عمرو پيش كس هفتاد با

  ».ماست عهده به آن بهاى«: گفت
 سـوى  كه نوشت زيد بن حسن و قيس بن  عبداهللا به نصر نوشت، سيار بن نصر به زراره بن عمرو: گويد

 .كنند نبرد وى با و كنند مقابله يحيى با و آنهاست ساالر كه روند زراره بن عمرو
 سـوى  يحيى. شدند كس هزار ده كه آمدند فراهم و رسيدند زراره بن عمرو پيش تا بيامدند آنها: گويد

 .گرفت بسيار اسبان و بكشت را زراره بن عمرو و كرد هزيمتشان اما نداشت كس تادهف از بيشتر آمد، آنها
 متعرض هيچكدامشان و بود عامرى زياد بن مغلس آن عامل كه گذشت هرات به تا برفت يحيى: گويد

 هرات به وقتى كه فرستاد يحيى پى از را احوز ابن سلم سيار بن نصر. گذشت هرات از يحيى و نشدند ديگرى
 كـه  رسـيد  بدو گوزگان هاى دهكده از يكى در تا رفت وى تعقيب به و بود شده برون آنجا از يحيى كه يدرس

 .بود آن عامل سغدى عمرو بن حماد
. شد كشته وى با روز آن در و رسيد زيد بن يحيى به العجالن ابو نام به حنيفه بنى مردم از يكى: گويد

 .بريد را او پاى و دست رنص آن از پس و پيوست بدو نيز ازدى حسحاس
 بـر  را سـغدى  عمـرو  بـن  حماد و نهاد خويش ميمنه بر را كندى محمد بن سورة احوز، بن سلم: گويد

 .كرد سخت نبردى يحيى با و نهاد خويش چپ پهلوى
 بـه  كـه  زد يحيـى  بـه  تيـرى  عنزى سليمان بن عيسى وابسته عيسى نام به عنزه مردم از يكى: گويند

 .خورد وى پيشانى
 بـن  سـورة  و نمـود  بيمـارى  امـا  دهد آرايش را سپاه گفت بدو سلم داشت، حضور روز آن محمد: يدگو

 .شدند كشته همگى يحيى ياران و كردند نبرد آن از پس. بياراست را سپاه كندى محمد
 اما برگرفت، را وى پيراهن و سالح عنزى مرد. برگرفت را او سر و گذشت زيد بن يحيى بر سوره: گويد

 .نداد او به را رس سوره
 بـن  موسـى  روايـت  در چنانكـه  رسيد يزيد بن وليد به آن خبر و شد كشته زيد بن يحيى وقتى: گويد

 و بسـوزان  آنرا و بنگر عراق گوساله كار در رسيد تو به نامه اين وقتى«: نوشت عمر بن يوسف به آمده حبيب
  ».بريز شط در
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 آنگـاه  بسـوخت  آتـش  به و آورد فرود درخت تنه زا را زيد تا بگفت را حوشب بن خراش يوسف،: گويد
 .ريخت فرات در و نهاد اى كشتى در و ريخت زنبيلى در و بكوفت

  .ايم كرده يادشان اين از پيش كه بودند پيش سالهاى عامالن همان سال اين در واليتها عامالن
 .آمد در ششم و بيست و صد سال آنگاه

 بود ششم و بيست و صد سال به كه مهمى حوادث خبر از سخن

 .بكشت را يزيد بن وليد خواندند مى ناقص را او كه وليد بن يزيد كه بود آن سال حوادث جمله از

 كشت؟ را يزيد بن وليد وليد، بن يزيد چرا اينكه از سخن

 وى الابـالگيرى  و اعتنايى بى از آنچه با را وى سبكسرى و پروايى بى و يزيد كار از چيزى اين، از پيش
 وى افراط شد وى با خالفت كار و رسيد خالفت به وقتى. ايم كرده ياد اند، گفته خالفتش از پيش دين كار در
 .بيفزود فاسقان همدمى و خوارگى مى و شكار به اشتغال و لذتجويى و سرى بيهوده كار در

 و رعيت بر ىو رفتار اين. شود دراز آن تذكار با كتاب نخواستم كه كردم رها را زمينه اين در وارد اخبار
 كه بود اين كرد خويش ضد بر كه كارها بزرگترين جمله از نيز و. داشتند ناخوش را وى كار و بود گران سپاه
 خـويش  ضد بر را مروان، بن الملك عبد پسران دوان هر وليد، فرزندان و هشام فرزندان خويش عموهاى پسر

 .برانگيخت خويش ضد بر بودند شام سپاه بيشتر كه را يمانيان نيز و برانگيخت

 را وليد و هشام: خويش عموزاده دو وليد برانگيختن بارهدر اخبار بعضى از سخن

 را جاهايى رسيد خالفت به وقتى بود، لذتجويى و شكار و عياشى مرد وليد: گويد الملك عبد بن منهال
 بـر  تـا  كرد مى شكار و شد مى جا به جا همچنان وى شد، كشته كه وقتى تا داشت ناخوش بودند مردمان كه

 و سـر  زد تازيانـه  يكصـد  را هشام بن سليمان. كرد سختى هشام پسران با. شد گران خويش سپاه بر و مردم
 .شد كشته وليد تا بود زندان به آنجا همچنان و بداشت آنجا و فرستاد عمان به و بسترد را او ريش

 را او«: گفت كه كرد سخن وى با كنيز ارهب در وليد بن عمر. گرفت را وليد خاندان آن از كنيزى: گويد
  ».دهم نمى پس

  ».گيرد مى ميان در ترا اردوگاه كش شيهه اسبان صورت اين در«: گفت
 عثمـان  و حكم خويش پسر دو براى خواست مى و كرد زندان به را افقم به ملقب هشام بن يزيد: گويد

 نـواده  عتيـق  بـراى  نابالغنـد،  پسر دو آنها هك مكن،«: گفت بدو كرد، مشورت بيهس بن سعيد با بگيرد، بيعت
  ».بگير بيعت مروان بن الملك عبد

 به را  عبداهللا بن خالد خواست مى .بمرد زندان در كه كرد زندان به را سعيد و شد خشمگين وليد: گويد
 ود بـا  كـه  خواسـت  مى مؤمنان امير«: گفتند بدو قومش از گروهى نپذيرفت كه كند وادار پسرش دو با بيعت

  ».نپذيرفتى تو و كنى بيعت پسرش
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 »كنم؟ بيعت پذيرم نمى را شهادتش و كنم نمى نماز سرش پشت كه كسى با چگونه شما، واى«: گفت
  »پذيرى؟ مى است فاسق و پروا بى كه را وليد شهادت«: گفتند
  ».است كسان گفته بلكه دانم، نمى يقين به را آن و است نهان من از وليد كار«: گفت
 .آورد خشم خالد بر وليد جهت دينب: گويد
: گفـت  بازگشـتم  وى نـزد  بـه  وقتـى  فرستاد وليد پيش مرا عمر بن يوسف: گويد ثقفى سعيد بن عمرو

  »ديدى؟ چگونه را فاسق«
  »بشنود؟ تو از را اين كسى مبادا«: گفت سپس. بود وليد فاسق، از مقصودش: گويد
 آنـرا  گوشـم  ام زنـده  وقتـى  تـا  اگـر  باشد القىط جبير بن الرحمان عبد دختر حبيبه«: گفتمش: گويد

 .بخنديد او و ،»بشنود
 كنيـزان  بـا  آميخـتن  در و كفـر  بـه  را وى وليـد  پسران و هشام پسران شد، گران كسان بر وليد: گويد

 را اميـه  بنـى  از يكى نام غلى هر بر و كرده آماده غل يكصد«: گفتند و داشتند منسوب خويش پدر فرزنددار
 از تر سخت الملك عبد بن وليد بن يزيد. داشتند منتسب زندقه به را وى» .بكشد غل آن با را وى كه نوشته

: گفـت  مى و كرد مى تواضع و نمود مى زاهدى كه بودند متمايل او گفتار به كسان و كرد مى بدگويى او از همه
 .كرد وادار وى كشتن به را مردم تا »دهيم، رضايت وليد به توانيم نمى«

 هشـام  تـا  ببـوديم  آنجا و بود كرده تبعيد دهلك به را ما الملك عبد بن هشام: گويد شراحيل بن عمرو
 نكرده كارى هشام خدا به«: گفت و نپذيرفت كه كردند سخن وى با ما باره در. رسيد خالفت به وليد و بمرد

  ».شد تواند وى غفران موجب تبعيدشان و قدريان كشتن از بيشتر من نظر به كه
 ماه هيجده از بيشتر وليد«: گفت مى پيوسته و بود گماشته ما بر ديلمى فيروز بن بشر بن اجحج: گويد

 ».شود مى خاندانش فناى مايه شدنش كشته و شود مى كشته و نيست زنده
 و حريـث . شدند همسخن وى كشتن باره در دمشق يمانيان مخصوصا و قضاعه قبيله از جماعتى: گويد

 نصر بن حميد و عمرو بن حبال و الرحمان عبد بن يعقوب و جمهور بن منصور و غسانى مالك ابى بن شبيب
 خويش كار به را او و رفتند  عبداهللا بن خالد پيش زياد بن سرى و حارثه بن طفيل و ذواله بن اصبغ و لخمى

 .دارد مكتوم را قضيه كه خواستند او از و نكرد اجابتشان اما خواندند،
  » .برم نمى منا را شما از هيچيك«: گفت
: گفت و رفت وليد پيش بكشند، غافلگيرى به را او راه در كه كرد بيم خالد. كرد حج آهنگ وليد: گويد

  » .واگذار آينده سال به را حج مؤمنان، امير اى«
   »چرا؟«: گفت
 بـه مطال داشت عهده به عراق مال از را آنچه و بدارند را او تا بگفت وليد و نگفت چيزى خالد اما: گويد

 .كنند
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 عامل را حجاج بن محمد بن الملك عبد و كند معزول را يوسف شد مصمم وليد: گويد نعمان بن حكم
 سـخن  نصـرانى  زن پسر وسيله به واليت ويرانى از و بودى نوشته مؤمنان امير به تو«: نوشت يوسف به و كند

 كـرده  آبـاد  را واليـت  بايـد  مى ،نفرستادى هشام پيش چندانى خرج بودى گفته آنچه وجود با و بودى، آورده
 وى نـزد  بـه  واليت كردن آباد نتيجه از كه مالى با و اى مؤمنان امير پيش. بود كه باشى كرده چنان و باشى

 مؤمنان امير و تو ميان كه بداند، ديگرى بر ترا برترى مؤمنان امير كه برآر خويشتن از را وى انتظار آورى مى
 دسـتور  مؤمنـان  اميـر  كـه  دانى مى تر، شايسته همه از وى صرفه برعايت و اويى دايى تو هست، خويشاوندى

 بسـيار  هشـام  كه رو آن از داده، ها جايزه را خويش خاندان و بيفزايند را ديگران و شام مردم هاى مقررى داده
  ».است زده زيان را المالها بيت كار اين و بود كرده جفا آنها با مدت

 و كـاال  و مـال  از و كـرد  جانشـين  را محمـد  بن يوسف خويش موىع پسر و كرد حركت يوسف: گويد
. بود محبوس  عبداهللا بن خالد رسيد آنجا وقتى .بود نشده حمل عراق از آن مانند كه برد همراه چندان ظروف
 بـن  محمـد  بـن  الملـك  عبـد  كـه  دارد آن آهنگ وليد كه داد خبر بدو و بديد را يوسف شبانگاه نبطى حيان
 .بدهد را وى وزيران كار ترتيب بايد ناچار يوسف و كند ارواليتد را حجاج

  » .ندارم درم يك«: گفت يوسف
 پـس  بـود  ميسـر  وقتـى  خواستى اگر تست آن از خواهى اگر هست، من پيش درم هزار پانصد«: گفت

  ».دهى مى
 را بلغم اين خويش اطالع ترتيب به شناسى، مى بهتر خليفه نزد به را منزلتشان و قوم تو«: گفت يوسف

  ».كن پخش آنها ميان
 بـدو  حيـان  داشـتند،  مى بزرگ را وى قوم رفت، مى خليفه پيش يوسف وقتى و كرد چنان حيان: گويد

 ايـن  بـه  بنـويس  خودت به اى نامه خويش جانشين زبان از و برو شب هنگام مرو، وليد پيش صبحگاه«: گفت
 زده مهر را نامه روى، مى وليد پيش وقتى و »مدار تسلط قصر بر فقط نويسم مى را نامه اين وقتى كه مضمون

 هـزار  هزار چهل با را خالد تا بگوى نميرى الرحمان عبد بن ابان به و بخوان وى براى و ببر همراه بسته سر و
  ».بخرد او از

  » .گرد باز خويش عمل سوى«: گفت بدو وليد. كرد چنان يوسف: گويد
  » .دهم مى تو به درم هزار هزار چهل من و كن تسليم من به را خالد«: گفت بدو ابان

   »شود؟ مى تو ضامن كى«: گفت
  ب» .يوسف«: گفت

   »شوى؟ مى وى ضامن«: گفت يوسف ه
 را خالد وليد، پس: گويد» .كنم مى وادار هزار هزار پنجاه بپرداخت را او من و بده من به را خالد«: گفت

 .ببرد فرش بى محملى در را او كه داد يوسف به
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 ديگـر  و خشـك  نـان  از بود ما همراه كه ها تحفه از چيزى و آوردم رحمت او بر: گويد محمد نب محمد
 خالـد  بـه  و بـرفتم  شـتاب  بـا  و كردم غافل را يوسف بودم تيزرو شترى بر. دستمالى در آوردم، فراهم چيزها
 .انداختم وى محمل در را دستمال و شدم نزديك

   »ت؟اس عمان كاالى از اين«: گفت من به: گويد
 خـويش  بـا  بـود  فرستاده من براى بسيار مالى و بود عمان عامل فيض من برادر كه بود اين مقصودش

  » .گذرد نمى در اين، از هم باز و است حال اين در«: گفتم
   »گفتى؟ چه نصرانى زن پسر به«: گفت و شد من متوجه يوسف: گويد
  » .دهم انجام دارد حاجتى اگر گفتمش«: گفتم
  » .است اسير وى ردىك خوب«: گفت
 خالد رسيد كوفه به وقتى كرد، مى آزار مرا بود دانسته بودم انداخته خالد نزد به كه را چيزى اگر: گويد

 .كشت شكنجه زير را
 يـارى  از چـرا  كه بود گفته يمانى مردم مالمت به اشعارى يزيد بن وليد عدى، بن هيثم گفته به: گويد

 .دبودن مانده باز  عبداهللا بن خالد
 كـه  بـود  گفته او زبان از يمانى شاعران از يكى را اشعار اين كلبى عامرى سعيد بن محمد روايت به اما
 :است چنين اشعار مضمون. كند تحريك وى ضد بر را يمانيان
   را وصال كه اى نيامده بهيجان مگر«
   ببريد اما بود پيوسته كه اى رشته با

 كنى؟ ياد

 يزدر مى پيوسته تو اشك زيرا چرا،

   است روان همى كه باران آب چون
   بپوش چشم سعدى خاندان يادآورى از

   بيشتريم رومال شما به ما كه
   داريم سلطه كسان بر زور به كه ماييم

   كنيم مى تحميل آنها بر را زبونى و ذلت و
   كرديم پايمال چنان را اشعريان قيسيان، نيروى با

   نرود ميان از هرگز آن آثار كه
   است اسير ما ميان كه است دخال اينك

   بودند مرد اگر
   نكردند دفاع او از چرا
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   بود سرورشان و بزرگ پيش روزگار به
   افكنديم او بر سايه چون را زبونى كه
   بودند نيرومند قبايل اگر

   شدند نمى ياوه آن برآوردگان
   اسير و سالح بى و

   ما سنگين زنجيرهاى در
   شدند نمى رها

   نكردند جويى رهچا سكون و كنده
   نشدند برون خود جاى از سوارانشان و

   بوديم كوفته درهم را كسان آنها كمك به
   بوديم داده ويرانى به را كوه و دشت و

   بلرزانيد را آنها حوادث ولى
 »بينداخت كار از و شكست درهم و

 :مضمون اين به گفت اشعارى وى پاسخ به كلبى هلباء بن عمران
   باش جا به خويش مركب بر حالل اى«
   بريد، را وصال كه را كسى رشته و

   كن قطع
   نشدى غمگين مگر
   را يمانيان سرور كشتن كه

   اند ندانسته ناروا
   مرج جنگ پس از

   نزارى قبايل براى
   آورديم پديد دراز روزهاى

   قريش شاهان كه بود ما كمك به
   يافتند پادشاهى

   فتبر جاى از و شد نابود مخالفان نيروى و
   بينى خشمگين را كلب و سكون قبيله وقتى

   دارد زوال خطر اى پادشاهى
   نبيند همسنگ وقتى كه است چنين مرد
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  شود او بال و مايه گفتارش
   اند خوانده را شما كه كنون حميرا آل اى

   را دراز هاى نيزه و هندى شمشيرهاى
   كنيد مهيا

   پيكر درشت شتران با
   نر نشيرا و آويخته يال اسبان و

  نبردگاهى هر در كه
   نهند جاى به كشتگان

   نشيند آن بر پرندگان كه
   گيريد عيب ما بر ايم كرده ما را آنچه اگر
   ايد گفته ناروا سخنى سوگند بختتان به

   كشتند كه را اشعث برادران
   عقوبتى نه و ديدند تعرض نه
   بوديم ما مهلب فرزندان حوادث در
   كرديدن كوششى شما و كوشيديم كه

   بودند خويش برادر ضد بر جذاميان
   كشتند مى دسته دسته را لخميان و

   كنيم كمك آنها ضد بر را شما نخواستيم
   شد زبون و كردند خطا شما ياران و

   هست بران شمشيرهاى را ما آييد باز اگر
   دهيم مى صيقل آنرا نو از كه
   ريخت خواهيم اشك خالد بر شمشيرها وسيله به
   شد نخواهد ياوه وى گانپرورد و

   كجا هر كه نبود خالد مگر
   بود اميدشان مايه بودند يتيمان
  بودى كرده الغرشان تو كه همانها
   داد مى كفن را نزار مردگان خالد

   داد مى مال و خواسته را زندگانشان و
   بودند او قوم قلمرو در وى ستمگران اگر
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 ميشدند كسان عبرت

   ديد خواهى زده داغ اسبان بمانى اگر
  »نروند نبردگاه از كه گرگان چون
 ابـيض  ابن و شد افزون وليد به نسبت كسان كينه افتاد دهانها در شعر اين وقتى: گويد محمد بن على

 :مضمون اين به گفت شعرى
   بودى گفته كه پس آن از«

   شود مى برداشته ما از سختى آسمان
   پيوستى سختى به را، سختى آسمان

   برد مى راه به را ما و بود زنده هشام كاش اى
   بوديم كه همچنان و

  ».داشتيم مى طمع و اميد
 حمـص،  بـر  را قعقاع بن الملك عبد و بود گماشته قنسرين بر را قعقاع بن وليد هشام، كه بود چنان و 

 شدند گريزان او از قعقاع بنى رسيد، خالفت به وليد وقتى بود، زده تازيانه يكصد را هبيره ابن قعقاع، بن وليد
 كه كرد تسليم هبيره بن عمرو بن يزيد به را آنها و فرستاد كس وليد .بردند پناه الملك عبد بن يزيد قبر به و

 زيـر  قعقاع خاندان از كس دو با قعقاع پسران الملك عبد و وليد. كرد شكنجه را آنها يزيد .بود قنسرين عامل
 نيز، يمانيان و گرفتند دل به را وليد كينه قعقاع خاندان و هشام خاندان و وليد خاندان و دادند جان شكنجه

 .بود كرده  عبداهللا بن خالد باره در آنچه سبب به
 يزيـد  بن عمرو با وى. كنند بيعت وى با خواستند و آمدند وليد بن يزيد پيش يمانيان پس: گويد راوى

 مشـورت  وليد بن عباس برادرت با ،كنند نمى بيعت تو با كسان ترتيب اين با«: گفت كه كرد مشورت حكمى
 مـردم  كنـد  مخالفت تو با اگر و نكند مخالفت تو با يكى كند بيعت تو با اگر و است مروان بنى سرور كه كن

  ».است كرده بيعت تو با عباس كه وانماى چنان دارى اصرار خويش كار در اگر كنند، مى او اطاعت
 عباس بود، بيابان در وليد بن يزيد .بودند رفته بيابانها وىس كسان و بود وبايى شام هنگام، آن در: گويد

 .بود فاصله ميانشان ميل چند فقط كه بود قسطل در نيز
 وليـد  عيب و كرد مشورت او با و بگفت وى با را خبر و رفت عباس خويش برادر پيش يزيد: گويد على

  ».دنياست و دين ىتباه خدا پيمان شكستن كه باش آرام يزيد، اى«: گفت بدو عباس. گفت
 احنـف  بـن  يزيـد . كردنـد  بيعت و آمدند وى سوى نهانى كسان بازگشت، خويش جايگاه به يزيد: گويد

 بـه  نهـانى  بودنـد  قوم بزرگان و سران از كه را خويش معتمدان از جمعى و سكسكى عنبسه بن يزيد و كلبى
 .بود وى با نيز شان وابسته قطن. رفت خويش برادر عباس پيش سپس. فرستاد كسان دعوت

 .كنند بيعت وى با خواهند مى و آيند مى وى پيش گروهى كه گفت و كرد مشورت وى با بيعت باره در
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 پـيش  و كنم مى بند به ترا كنى سخن گونه اين از ديگر اگر«: گفت و كرد مالمت را او عباس اما: گويد
  ».فرستم مى مؤمنان امير

 را يزيد آيا تو واى قطن اى«: گفت و فرستاد قطن طلب هب كس عباس شدند، بيرون قطن و يزيد: گويد
  »بينى؟ مى جدى

 در كسـان  از آنچـه  و وليد بنى و هشام بنى با وليد رفتار از اما ندارم، گمان چنين شوم، فدايت«: گفت
  ».است شده خاطر آشفته شنود، مى دين به نسبت وى اعتنايى بى و تحقير باره

 دارد كينـه  مـا  با كه وليد شتابزدگى از اگر است، مروان بنى بزغاله نشومتري كه پندارم خدا به«: گفت
 ».دارد شنوايى تو از كه بازدار كارش از را وى. فرستادم مى وى پيش و كردم مى بند به را يزيد نداشتم بيم

 خدا به«: گفت كه بگفت وى با قطن »گفت؟ چه تو با ديد ترا وقتى عباس«: گفت قطن به يزيد: گويد
  ».دارم نمى رب دست

 زبان خويش مؤانست با مؤمنان امير اى«: گفت و يافت خبر كسان گفتگوهاى از عمرو بن معاوية: گويد
 دارم بيم تو بر چيزها از شنوى نمى تو كه شنوم مى چيزها ام، بازداشته زبان تو، مهابت از من اما اى گشوده مرا
 تـو  از دو هـر  كـه  مـانم  خاموش اطاعت به يا كنم نسخ نيكخواهى به آيا دارى اطمينان آن از بينمت مى كه

 سنگها كه دانستند مى مروان بنى اگر. رويم مى آن سوى كه دارد ما باره در معلوم غيبى خداى. باشد پذيرفته
  ».توايم شنواى و بريم مى پناه خدا به كردند، نمى چنين افكنند مى خويش شكم در و كنند مى داغ را

 كند مى دعوت وليد خلع به و انگيزد برمى را مردم يزيد كه يافت خبر ارمينيه در محمد بن مروان: گويد
 .دارد باز و كند منع را مردم كه گفت بدو و نوشت الملك عبد بن سعيد به اى نامه و

 :بود چنين مروان نامه بود، مشغول خدا به سعيد: گويد
. مانند دور به خطرها از آن وسيله به و كنند تكيه آن بر كه نهاده ركنها خاندانى هر مردم براى خداى«

 كـارى  خانـدانت  مـردم  خـردان  كـم  از جمعى ام شنيده. خويشتنى خاندان ركنهاى از يكى تو كه خداى حمد
 را درى گيرد، انجام اند كرده اتفاق آن بر كه خويش بيعت شكستن باره در مقصودشان اگر كه اند گرفته پيش

 مسـلمانان  مـرز  بزرگتـرين  بـه  مـن . بريـزد  آنها از بسيار خونهاى تا بست نخواهد آنها بر خداى كه اند گشوده
 سبب به. كردم مى ترميم خويش زبان و دست به را كارشان تباهى نشاندى، مى فراهم آنها با مرا اگر .مشغولم

 سبب به قومى هر قدرت كه دارم خبر دنيا و دين تباهى در تفرقه عواقب از كه دارم بيم خدا از كار اين ترك
 آنهـا  بـه  مـن  از تـو . آرد طمـع  آنهـا  در دشمنشـان  شـدند  پراكنـده  چون كه شود مى منقرض پراكندگيشان

  مطلب از چون و كنى مى پيرويشان كه وانماى چنان آنها به كن، تدبير مطلب اين از اطالع براى ترى، نزديك
 تهديدشـان  كار عاقبت از و كن سخن آنها با و كرد خواهى فاش را اسرارشان كه كن تهديدشان يافتى اطالع
 از و است نعمت تغيير موجب آنها كوشش كه دهد بازشان گرفته آنها از كه را عقلشان و دين خدا شايد كن،

 كـن  شـتاب  كار اين در است محفوظ مرزها و آرامند مردم و است استوار الفت ريسمان تا. دولت رفتن دست
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 و حادثـات  و رود مى كاهش به شمار. است فراخدستى نكمي در فقر و است پراكندگى معرض در جماعت كه
 ها امت همه كه ايم داشته پياپى نعمت چندان خاندان ما. است روان دنيا مردم بر نقصان و زيادت و ايام تغيير

 در اميد چنان قوم. شد برون بهشت از ابليس حسد نتيجه در آدم. آنند متوجه حسودان و ها نعمت دشمنان و
 پيشـگان  شـئامت  را خانـدانى  هر. افتد هالكت به اميدشان به وصول از پيش جانشان شايد كه اند بسته فتنه
 خدا كن، مطلع آنها كار از مرا بدارد، پناه در اين، از خدايت دهد مى تغيير آنها سبب به را نعمت خدا كه است
 دارد مغلـوب  را نفس وسوسه خردمنديت، و آرد برون اى افتاده آن در آنچه از و بدارد محفوظ برايت ترا دين
  ».است همين نيكروزى بزرگترين كه

 و خواند پيش را يزيد عباس فرستاد، عباس پيش را مروان نامه و داد اهميت سخت را اين سعيد: گويد
 حسـد  ما نعمت بر كه دشمنان از يكى دارم بيم برادر،«: گفت و كرد بيم او از يزيد. كرد تهديد و كرد مالمت

  .داشت باور او از عباس و نكرده كارى كه كرد ياد قسم و »افكند اختالف ما ميان هخواست. برد مى
 وى با يزيد بيعت و وليد خلع باره در و آمد، در عباس عمويم نزد به بشر پدرم: گويد وليد بن بشر پسر

 چنان: گفتم مى خويشتن با و بودم خرسند من كرد مى رد را سخنش و كرد مى منع را وى عباس. كرد سخن
 .كند رد را او سخن و كند سخن عمويم با كه دارد جرئت پدرم كه دانم

 عمويم كه بود آن صواب كه صورتى در گويد، مى پدرم كه است آن در صواب كه پنداشتم چنان: گويد
 تمثيل به شعرى و. است داده را شما هالك اجازه خدا  كه پندار چنان مروان، بنى اى«: گفت عباس. گفت مى

 :مضمون اين به خواند
   دهم مى پناهتان خدا به«
   كوهها چون كه هائى فتنه از

   آيد مى جنبش به آنگاه گيرد، مى اوج
   اند شده خاطر آزرده شما سياست از مردم

   آييد باز ناروا از و زنيد تكيه دين ستون به
   درنياويزند شما با جمع گرگان

   شوند جايگيرى درآويختند وقتى گرگان كه
   كنند مى پاره را شكمهاتان خويش اىدسته با

  ».ندهد سود زارى و حسرت ديگر وقت آن كه
 -داشـت  فاصـله  روز چهـار  دمشـق  تـا  و بـود  بيابان در وقت آن و -گرفت سامان يزيد كار وقتى: گويد

 يزيـد  آمـد،  فـرود  دمشـق  منزلى يك جرود، در و بودند، خران بر كه كس هفت با آمد دمشق سوى ناشناس
  »بخريم؟ تو از كه دارى غذايى«: گفتند زياد ابن عباد غالم به جمع. رفت خواب هب و بيفتاد
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 چنـد  و مرغ يك و» .كنم مهمان را شما كه هست من نزد به غذا چندان ولى نه، فروختن براى«: گفت
 .بخوردند كه آورد آنها براى ادويه و روغن و عسل و جوجه

 بيعـت  يزيـد  بـا  نهـانى  دمشـق  مردم بيشتر شد، دمشق وارد شبانگاه و شد روان يزيد آن از پس: گويد
 همـان  يزيد. بود آنجا مردم سرور كه كلبى مصاد بن معاوية بجز. بودند كرده بيعت نيز مزه مردم بودند، كرده
 راه بيشـتر  يا ميل يك مزه تا دمشق از. رفت مصاد بن معاوية منزل به پياده خويش ياران از چند تنى با شب
 شـدند،  وارد و گشود آنها بر را در كه زدند در رسيدند معاوية منزل به وقتى. گرفت آنها به سخت بارانى. بود
 ».بيا تشك روى بدارد، صالح قرين خدايت«: گفت يزيد به

  ».كنم تباه ترا بساط ندارم خوش و است آلود گل پايم«: گفت يزيد
  ».است تر تباه خواهى مى ما از آنچه«: گفت
 يزيـد  آنگـاه . كرد بيعت او با مصاد بن هشام قولى به و مصاد بن معاوية و كرد سخن وى با يزيد: گويد

 در. آمـد  فـرود  خشنى سليمان بن ثابت خانه به و بود سياه خرى بر گرفت، قنات راه و بازگشت دمشق سوى
 بـه  را خـويش  سالح پس. سالح با مگر نشود دمشق وارد كه كرد ياد قسم و شد برون روح بن وليد وقت اين
 .رسـيد  يزيد منزل به تا برفت بود، سوار ابلق اسبى بر گرفت، نيرب راه و داشت نهان لباس زير آنرا و كرد تن

 گماشته دمشق برد را خويش پسر بود، شده برون با و بيم از كه بود ثقفى محمد بن الملك عبد دمشق عامل
 شـهر  عامـل  بـه  كند، قيام شد مصمم يزيد .بود سلمى بن  عبداهللا بن كثير العاج ابو وى نگهبانان ساالر و بود

 .نداشت باور اما »كرد خواهد قيام يزيد«: گفتند
 خـويش  يـاران  پـيش  كـس  يزيـد  ششـم  و بيست و صد سال به عشاء و مغرب ميان جمعه شب: گويد

 نمـاز  و شـدند  مسـجد  وارد شـد  گفتـه  عشاء نماز اذان چون و كردند كمين الفراديس باب نزد به كه فرستاد
 كردنـد  نمـاز  كسان وقتى. كنند برون مسجد از را كسان بودند مأمور كه بودند مسجد در كشيكبانانى. كردند

 درون بـه  ديگـر  در از و شدند مى برون اطاقك در از كه رفتند طفره يزيد ياران زدند، بانگ آنها به كشيكبانان
 عنبسـه  بـن  يزيـد  .گرفتنـد  را نكشـيكبانا  كه نماند كس يزيد ياران و كشيكبانان بجز مسجد در تا شدند مى

 و يـارى  از و برخيـز  مؤمنـان  اميـر  اى« :گفـت  و بگرفت را دستش و داد خبر بدو و رفت وليد بن يزيد پيش
  ».باش خوشدل خداى كمك

 جز اگر و ده استواريم و كن يارى مرا است تو رضاى مورد اين، اگر خدايا«: گفت و برخاست يزيد: گويد
  ».بازدارد نآ از مرگ به مرا است اين

 خـويش  يـاران  از كـس  چهـل  بـه  رسـيد  خـران  بـازار  نـزد  به چون و بيامد كس دوازده با آنگاه: گويد
 سـوى  كـه  رسـيدند  آنهـا  به يارانشان از  كس دويست به نزديك رسيدند گندم بازار نزد به چون و برخوردند

  ».وليديم نفرستادگا«: گفتند و گرفتند را اطاقك در و شدند آنجا وارد و رفتند مسجد
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 و گرفتنـد  بـود  مسـت  كه را العاج ابو و شدند وارد و گرفتند را او كه گشود آنها بر را در خادمى: گويد
 رفـت  مـى  او از خطـر  بـيم  را كس هر و فرستاد كس يزيد. گرفتند را بريد متصدى و المال بيت داران خزينه

 را او و بـود  بعلبـك  عامـل  كه رستادف عاص بن سعيد وابسته عبيده بن محمد پيش كس شب همان. گرفتند
 گردنه سوى كس آنگاه. بگرفت را او و فرستاد ثقفى محمد بن الملك عبد سوى كس شب همان نيز و گرفت

 كـه  كسـانى  روى بـه  جز را در صبحگاهان« :گفت دربانان به. آيند وى سوى كه خويش ياران نزد به فرستاد
 .واگذاشتند زنجير با را هادر دربانان و »نكنيد باز بگويند، را ما شعار

 ضـبط  هنـوز  داران خزينه و بود آورده جزيره از هشام بن سليمان كه بود بسيار سالح مسجد در: گويد
 نشـده  نيمروز هنوز بيامدند، عصام ابن با مزه مردم صبحگاهان. افتاد آنها دست به بسيار سالح و بودند نكرده

 :مضمون اين به خواند يلتمث به شعرى يزيد و كردند بيعت كسان كه بود
   آرند فرو نبرد براى را آنها خواهند وقتى«

  ».شتابند مرگ سوى« سركش شتران چونان
 اينـك  و گفـت  مـى  تسـبيح  صبح از پيش كه ببينيد را اين«: گفتند مى و كردند مى شگفتى يزيد ياران

  ».خواند مى شعر
 كـس  پانصـد  و هـزار  نزديـك  شـديم  روان مصـاد  بن الرحمان عبد با صبحگاهان: گويد ماجد بن رزين

 گروه اين و وضع اين«: گفت كه بود آنجا وليد فرستاده يافتيم، بسته را آنجا رسيديم جابيه در به وقتى. بوديم
 راه آنگاه آمديم، در جابيه در از. كشت را او مزه مردم از يكى و »دهم مى خبر مؤمنان امير به خدا به چيست،

 فـراهم  مسـجد  در بـر  آنگـاه  گرفتند، گندم بازار راه ما از كسانى بود، تنگ يمانبرا كه گرفتيم كلبيان كوچه
 حـدود  در آمدنـد،  سكاسـك  مـردم  كـه  بود نگفته سالم بدو آخريمان هنوز. شديم وارد يزيد نزد به و آمديم
 يعقـوب  آن از پس. شدند وارد الدرج باب از رسيدند مسجد به چون و شدند، وارد شرقى در از و كس، سيصد

 مـردم  با نيز تغلبى شبيب بن عيسى. شدند وارد دمشق كوچك در از كه بيامد داريا مردم با عبسى عمير بن
 وسـطرا  ره از و المـران  ديـر  مـردم  بـا  لخمى حبيب بن حميد. شدند وارد توما در از كه بيامد حرستا و دومه
 در از كـه  بيامـد  ديرزكـا  و ديثهح و جرش مردم با جرشى عمر بن نضر شدند وارد الفراديس باب از كه بيامد

 شـدند،  وارد تومـا  در از كه بيامدند، سالمان و عذره بنى جماعت با حارثى هاشم بن ربعى. شدند وارد شرقى
 .شدند وارد سعيد بن طلحة با مجاورانشان و جهينه

 :مضمون اين به گفت شعرى قوم شاعران از يكى: گويد
   بيامدند يارانشان صبحگاهان«

   معتبر خاندانهاى اهل سكاسك مردم
   آمدند لوازم و اسبان با كه كلبيان نيز و

   بودند سنت كنندگان تجديد گرامى چه
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   داشتند محفوظ منكران از آنرا حرمتهاى كه
   آمدند پياپى ازديان با آمدند قوم دو
   مدافع و بودند حمايتگر كه لخم و عبس و

   بودند شاهى صاحب صبحگاه همان
  ».بودند آورده تسلط زير را سركش گردنفرازان و

 سـوى  حـدود،  اين در يا سوار، دويست با را مصاد بن الرحمان عبد وليد، بن يزيد: گويد ماجد بن رزين
 بـدو  الرحمـان  عبـد  بود، شده حصارى خويش قصر در وى بگيرند، را محمد بن الملك عبد كه فرستاد قطن
 .بود دينار هزار سى كدام هر در كه آورديم دست به كيسه دو و شديم قصر وارد ما و آمد برون كه داد امان

 خانه به را دو هر يا كيسه دو اين از يكى«: گفتم مصاد بن الرحمان عبد به رسيديم مزه به وقتى: گويد
  ».گرفت نخواهى يزيد از را آن مانند هرگز كه ببر خويش

 كـس  نخستين من كه بگويند انعرب نبايد خدا، به ام، آورده شتاب خيانت كار در صورت اين در«: گفت
 .برد وليد بن يزيد پيش را آن و» .ام كرده خيانت كار اين در كه ام بوده

 و بايستاد جابيه در بر كه داد دستور بدو و فرستاد حجاج بن العزيز عبد پى از كس وليد بن يزيد: گويد
 عبد بن وليد پسران ،»دارد كمك رمد هزار ندارد، مقررى كه هر و بگيرد آنرا بيايد دارد مقررى كه هر«: گفت

 آنهـا  و ببينند را شما كه شويد پراكنده كسان ميان«: گفت بودند وى نزد به آنها از كس سيزده كه را الملك
  .كرد چنان او و »رو راهب محل به«: گفت نيز روح بن وليد به »كنيد ترغيب را

 رود مـى  فاسق طرف به كى« :داد ندا وليد نب يزيد دستور به بانگزنى: گويد سالمانى صالح بن عالقة ابو
 فاسـق  طرف به كى«: داد ندا كه گفت را يكى و آمدند فراهم او نزد به كس هزار از كمتر »بگيرد درم هزار و

  .شدند داوطلب كس پانصد و هزار يك وقت آن در» .بگيرد درم پانصد و هزار و رود مى
 گروهـى  سـاالر  را كلبـى  الرحمـان  عبد بن يعقوب. دكر گروهى ساالر را جمهور بن منصور يزيد،: گويد

 كرد ديگر گروه ساالر را لخمى حبيب بن حميد كرد، ديگر گروه ساالر را دحيه بن  عبداهللا بن هرم. كرد ديگر
 .زد اردو حيره در و شد برون العزيز عبد پس،. كرد همگيشان ساالر را الملك عبد بن حجاج بن العزيز عبد و

 خـويش  اسب بر وى، وابستگان از يكى كرد، قيام وليد بن يزيد وقتى: گويد وليد بن مابراهي بن يعقوب
 به تازيانه كه بگفت وليد با را خبر و شد سقط اسب رسيد، وى نزد به وقتى. رسيد وليد پيش همانروز و بيامد

 .فرستاد دمشق سوى و داد جايزه و خواند پيش را معاويه نواده محمد ابو آنگاه .كرد زندانش به و زد او
 را مصـاد  بن الرحمان عبد وليد، بن يزيد. بماند آنجا رسيد ذنبه به چون و كرد حركت محمد ابو: گويد

 .كرد بيعت وليد بن يزيد با و كرد مسالمت وى با كه فرستاد او سوى
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 يزيـد  قـولى  بـه  و كالبى زميل بن بيهس عمان، سرزمين از بود، اغدف در كه رسيد وليد به خبر وقتى
 فرسـت  يزيد سوى سپاهها و است استوار آنجا كه برسى حمص به تا برو مؤمنان امير اى«: گفت معاويه نواده

  ».شود اسير يا كشته كه
 كرده را خويش كوشش و كند نبرد آنكه از پيش خليفه كه نيست روا«: گفت عاصى عنبسه بن  عبداهللا

  ».است نانمؤم امير مؤيد خدا كند، رها را خويش زنان و سپاه باشد
 پسـر  كـه  آيـد  مـى  وى سوى حجاج بن العزيز عبد كه نيست خطرى وى زبان بر«: گفت خالد بن يزيد

  »آنهاست عموى
 است استوار تدمر مؤمنان امير اى« :گفت كلبى سعيد بن ابرش گرفت، را عنبسه ابن سخن وليد: گويد

  ».كنند مى حفاظت تو از كه هستند آنجا من قوم و
 بـر  كـه  كسـانى  همان هستند، آنجا عامر بنى مردم كه رويم تدمر سوى كه نيست آن من رأى«: گفت

  ».بده نشان من به را استوارى جايگاه اند، كرده قيام من ضد
  » .گيرى جاى دهكده در كه است اين من رأى«: گفت
  » .ندارم خوش را آنجا«: گفت
 ».هزيم اينك«: گفت
  1».ندارم خوش آنرا نام«: گفت
  » .بشير بن نعمان قصر اء،بخر اينك«: گفت
  2».است زشت چه شما آبهاى نام تو، واى«: گفت
 گفت شعرى و داشت همراه كس دويست وقت اين در. كرد رها را روستا و گرفت سماوه راه آنگاه: گويد

 :مضمون اين به
   يافت نخواهى نيكخواهى« نباشد خيرى شر، همراه وقتى«
   ازدبس كارى كه را كسى خطر، هنگام به نه و

   را خود حادثات از يكى بخواهند آنها وقتى
   آورند پديد

   كنم برهنه را خويش سر
  ».ندارم بر سالح و

                                                           

 .م .بود هزيمت همسنگ كه روز آن از. 1
 .م. است بو بد دهانش كه زنى معنىه ب. 2
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 آنجـا  وى نوادگـان  و فرزنـدان  از كس چهل كه گذشت فهرى قيس بن ضحاك چاههاى بر آنگاه: گويد
 و شمشـير  امـا  »هندبد ما به سالح گويى اگر شود چه سالحيم، بى«: گفتند و كردند حركت وى با كه بودند
 .نداد آنها به اى نيزه

 كـه  بخـرا  قلعـه  اينك روى تدمر و حمص سوى نخواستى كه اكنون«: گفت بدو زميل بن بيهس: گويد
  ».آى فرود آنجا است، عجمان بناى و است استوار

  » .ترسم مى طاعون از«: گفت
 .آمد فرود بخرا قلعه در پس »است بدتر طاعون از ميخواهند، تو براى آنچه«: گفت
 وى بـانگزن  و كننـد  حركـت  وليد سوى العزيز عبد همراه كه كرد دعوت را كسان وليد بن يزيد: گويد

 و داد هزار دو كدامشان بهر كه شدند داوطلب كس هزار دو» .بگيرد هزار دو برود وى همراه كه هر«: زد بانگ
 آبگيـر  گاهتـان  وعده«: گفت آن از پس. آمدند ذنبه به كس دويست و هزار اما ،»ذنبه در گاهتان وعده«: گفت
 آنرا و برخوردند وليد بنه به. كرد حركت او و آمدند آنجا كس هشتصد كه »صحرا در وليد بن العزيز عبد بنى

 .آمدند فرود وليد نزديك و گرفتند
 بياوردند تختى »بياريد تختى«: گفت وليد روانم، تو سوى من كه بيامد وليد، بن عباس فرستاده: گويد

  ».گيرم مى دست به را ها افعى و تازم مى شير به من تازند؟ مى من بر كسان«: گفت و نشست آن بر كه
 پهلـوى  بر سكسكى حوى بن عمرو كرد نبرد آنها با العزيز عبد بود، عباس منتظر كه اثنا اين در: گويد

 .بود دگانپيا ساالر ازدى كلثوم ابى بن عمارة بود مقدمه بر جمهور بن منصور بود، راست
 فرسـتاد  آنهـا  سوى را كلبى حصين بن زياد و برنشست و خواست را خويش رنگ تيره استر العزيز عبد

 هزيمـت  يزيـد  يـاران  و بكشـت  را او وليد غالم قطرى اما كند، دعوتشان وى پيمبر سنت و خدا كتاب به كه
 .شدند

 پيش را سرهاشان كه شدند كشته انشيار از اى عده بردند، حمله وى ياران شد، پياده العزيز عبد: گويد
 از بود، برافراشته بود، بسته جابيه جنگ در كه را حكم بن مروان پرچم و بود بخراء قلعه در بر كه بردند وليد
 خشـبيان  از يكى فرزند جناح. كشت را او كلبى نعيم بن جناح شد، كشته خشبى عثمان يزيد بن وليد ياران

 .بودند بوده مختار با كه بود
 و فرسـتاد  سـوار  گروهى با را جمهور بن منصور و يافت خبر وليد بن عباس حركت از العزيز عبد: گويد

  ».بگيريد را آنها هستند، وى با نيز فرزندانش كنيد، مى تالقى دره در عباس با«: گفت
 افتند،ي آنجا فرزندانش از كس  سى با را عباس رسيدند، دره به چون و شد روان سواران با منصور: گويد

 -را حرزت بروى پيش اگر خدا به«: گفت بدو منصور. گفت ناسزا آنها به كه »بيا العزيز عبد پيش«: گفتند بدو
  ».درم مى -را ات زره يعنى
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 كلبـى  الرحمـان  عبـد  بن يعقوب رفت وليد بن عباس مقابله به كه كسى: گويد سكسكى عمرو بن نوح
 نپـذيرى  اگـر  قسـطنطين  پسـر  اى«: گفت بدو كه نپذيرفت اما برد، العزيز عبد پيش را او خواست مى كه بود

  ».زنم مى آنست بر چشمانت كه را چيزى
  »كيست؟ اين«: گفت و نگريست  عبداهللا بن هرم به عباس: گويد
  » .الرحمان عبد بن يعقوب«: گفت
  ».داشت نفرت بايستد، جايى چنين در پسرش اينكه از پدرش خدا به«: گفت
 جلـو  آنها از خويش پسران با كه نبودند وى با عباس ياران برد، العزيز عبد اردوى طرف به را وى: گويد

 بيعـت  وليـد  بـن  يزيـد  برادرت با«: گفت بدو بردند العزيز عبد پيش را او وقتى گفت، هللا انا عباس. بود افتاده
 بـا  كه است، ليدو بن عباس پرچم اين«: گفتند و برافراشتند وى براى پرچمى. بايستاد و كرد بيعت كه »كن
  ».است كرده بيعت مؤمنان امير

  ».افتادند هالكت به مروان بنى شيطان، هاى خدعه از اى خدعه هللا، انا«: گفت عباس
. داشت تن به زره دو وليد. آمدند العزيز عبد و عباس سوى و شدند پراكنده وليد اطراف از كسان: گويد

 بكشـيد  را خدا دشمن«: زد بانگ يكى كرد، سخت نبردى هاآن با. آوردند پيش را زائد، و سندى وى، اسب دو
 عبـد . ببسـت  را در و شـد  قصـر  وارد بشنيد را اين چون و »بيندازيد او طرف به سنگ لوط، قوم كشتن چون
 داشته وحيا حرمت كه شريف مرد يكى«: گفت و آمد در نزديك وليد گرفتند ميان در را قصر يارانش و العزيز
  »كنم؟ سخن وى با هك هست شما ميان باشد

  ».كن سخن من با«: گفت سكسكى عنبسه بن يزيد
  »هستى؟ كى تو«: گفت
  ».ام عنبسه بن يزيد من«: گفت
 مگـر  برنداشـتم،  شما از را خرج زحمت مگر نيفزودم، را شما مقرريهاى مگر سكسكى، برادر اى«: گفت

  ».نگرفتم العالج صعب بيماران بخدمت را كسان مگر ندادم، مقررى را فقيرانتان
 و خداسـت  محرمـات  ارتكـاب  دربـاره  مـن  اعتـراض  نـداريم،  اعتراض تو به خودمان باره در ما«: گفت

  ».خدا دستور تحقير و پدرت فرزنددار كنيزان با آميختن در و شراب نوشيدن
 بـه  نيـازى  اند داشته روا من به آنچه كردى افراط و گفتى بسيار كه كن بس سكسكى برادر اى«: گفت

  ».ندارد فتىگ آنچه
 و »عثمـان  روز همانند است روزى«: گفت و برگرفت مصحفى و نشست و رفت خانه سوى آنگاه: گويد

 .كرد آغاز خواندن و گشود را مصحف
 بـود  سكسـكى  عنبسه بن يزيد رفت، باال ديوار از كه كسى نخستين رفتند، ديوار باالى مخالفان: گويد

  ».كن دور را شمشيرت«: گفت بدو يزيد بود، لويشپه وليد شمشير رفت، پايين وى نزد به كه
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  ».بود اين جز حالتى ترا و من داشتم شمشير آهنگ اگر«: گفت وليد
 ديوار از كس ده. كنند مشورت وى باره در تا بدارد را او خواست مى كه گرفت را وليد دست پس: گويد

 الملك عبد بن يزيد وابسته عجالن بن الرحمان عبد و كلبى عمرو بن جبال و جمهور بن منصور: آمدند پايين
 .لخمى السالم عبد و زياد، بن سرى و لخمى نصر بن حميد و

 كـه  كشـيدند  را او كـس  پـنج  زد صـورتش  بـه  ضـربتى  سرى و زد او سر به ضربتى السالم عبد: گويد
 عالقـه  ابـو . نـد نبرد بيرونش و بداشتند دست او از كه برآورد فرياد بود خانه در وى با كه زنى ببرند، بيرونش
 پـيش  را سـر  مقبـل  بن روح. بدوخت بود وى چهره بر كه را زخمى و برگرفت زهى و ببريد را سرش قضاعى

 عبـاس  و وى با كه كسانى همه و شد كشته فاسق وليد كه باش خوشدل مؤمنان امير اى«: گفت و برد يزيد
  »شدند اسير بودند

 عنبسـه  بـن  يزيـد . كردنـد  سجده بودند وى با كه ىكسان و وى. خورد مى ناشتا يزيد وقت آن در: گويد
 دلخـوش  خـداى  نصـرت  از و خيـز  پـا  به مؤمنان امير اى«: گفت و گرفت را يزيد دست و برخاست سكسكى

  ».باش
 استوار مرا است تو رضاى مورد اين اگر خدايا«: گفت و كشيد وى دست از را خويش دست يزيد: گويد

  »كرد؟ سخن شما با يدول«: گفت عنبسه بن يزيد به و »بدار
 كنم؟ سخن وى با كه هست محترم يكى شما ميان: گفت و كرد سخن من با در پشت از آرى،«: گفت

 خـدا  بـه  گفتـى،  بسيار و كردى افراط خدا به كه كن بس: گفت كه كردم توبيخش و كردم سخن وى با من
  ».نگيرد قوام جمعتان و نگيرد سامان كارتان و نشود رفو دريدگيتان
 و ديدم مى را ريگها من نبود، مهتاب كه رفتم وليد نبرد براى شبهايى در: گويد سكسكى عمرو بن نوح

 .شناختم مى سفيد از آنرا سياه
 پهلوى بر عامر، بنى مردم با بود يزيد بن وليد چپ پهلوى بر كلبى ابرش برادرزاده خالد بن وليد: گويد

 و نكـرد  نبـرد  العزيز عبد راست پهلوى با وليد چپ پهلوى رو ناي از بودند، عامريان بنى نيز العزيز عبد راست
 .رفتند حجاج بن العزيز عبد سوى همگى

 گرفتند مى را كسان دست  كه ديدم را وى اطرافيان و خادمان شد، كشته يزيد بن وليد كه روزى: گويد
 .بردند مى وى نزد به و

 كه گفت عباس بن مومل و خويش پسر حكم به آمد فرود لولوه در و بيامد وليد: گويد معاويه بن مثنى
 اردوى به محمد بن سليمان عمويم پسر و من كنند، معين مقررى دينار شصت آيد مى آنها سوى كه هر براى
 تا كنم مى سخن وى با و برم مى مؤمنان امير پيش ترا«: گفت و برد نزديك و داد تقرب مرا مومل رفتيم وليد
  ».كند معين دينار يكصد تو براى
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 وى پـيش  حمص از قيس بن عمرو فرستاده آمد، فرود مليكه در و شد بيرون لولوه از وليد: گويد مثنى
. اسـت  فرستاده او سوى بهرانى الجنوب ابى ابن الرحمان عبد ساالرى به سوار پانصد عمرو كه داد خبر و آمد
 بود غوير در كه رود الجنوب واب پيش: گفت و خواند پيش بود عوف بنى مردم از كه را ايمن بن ضحاك وليد

 .آيد وليد پيش مليكه در سپس وادارد، شتاب به را او و
 و حريـر  قبـاى  افتـاد،  راه بـه  رنـگ  تيره استرى بر و داد حركت دستور را كسان شد صبح وقتى: گويد

 بـاالى  تداش ها شانه بر زردى پارچه بود بسته كمر به بود پيچيده هم به را نازكى پارچه داشت، حرير عمامه
 بـا  بشـير  بـن  نعمان پسران و پيمود راه كمى رسيدند، او به سوار شانزده با كيسان بن سليم پسران شمشير،

 مركب بدو وليد آمد، وى پيش كلب عامر بنى مردم با ابرش برادرزاده وليد آن از پس رسيدند او به سوار چند
 .پوشانيد جامه و داد

 مـردم  همـراه  الجنوب ابى ابن. كرد كج راه مشبهه نام به اى تپه زدن به و برفت راه در وليد آنگاه: گويد
  ».نداريم علف خويش اسبان براى«: گفتند و بناليدند اردو مردم رفت، بخرا سوى آن از پس. رسيد بدو حمص

 .است خريده را دهكده اين كشتهاى مؤمنان امير كه داد ندا يكى تا: بگفت وليد
 .خواستند مى  درهم كه» .شود مى ما اسبان ضعف مايه كه كرد توانيم مى چه را قصيل«: گفتند
 نهادنـد  او روى پيش را غذا وقتى خواست غذا آمدم، در سراپرده عقب از رفتم، وليد پيش: گويد مثنى

 در حجـاج  بن العزيز عبد كه داد خبر بدو و بيامد مره بن عمرو نام به يزيد بن  عبداهللا دختر كلثوم ام فرستاده
 .نكرد بدو توجهى اما آمده، رودف لولوه

 بـن  حارثـة  بنـى  از يكى بود وى نگهبانان ساالر كه مخراش به ملقب عثمان بن خالد آن از پس: گويد
 را پانصـد  و هـزار  ايـن  ام، آورده خبر تو براى بودم دمشق به العزيز عبد با«: گفت كه آورد وى پيش را جناب
 آنجا از فردا و آمده فرود لولوه در اينك«: گفت و داد نشان بدو و بگشود خويش كمر از را اى كيسه و »گرفتم
  ».آيد مى تو سوى

 يكى از. نشنيدم كه گفت وى با سخنى و كرد رو بود وى پهلوى كه يكى به و نداد بدو جوابى اما: گويد
 گفت؟ چه كه پرسيدم بود او و من ميان كه

  »است؟ باقيمانده آن از مقدار چه كه كرد پرسش كند مى حفر اردن در كه نهرى از«: گفت
 را جمهـور  بن منصور. آورد تصرف به را آنجا و آمد مليكه سوى و كرد حركت لولوه از العزيز عبد: گويد

 بن عباس. بگرفت بخراء و نهيا راه بر ريگزار زمينى در بود بلند اى تپه كه را ها دهكده شرق سمت كه فرستاد
 نـام  بـه  را ناجيـه  بنى از يكى و بود شده مهيا خويش فرزندان و المانغ از كس پنجاه و يكصد حدود با وليد

 .رود وليد بن يزيد پيش يا بباشد، وى با و بيايد كه كرد مخير را او و فرستاد وليد پيش حبيش
. باشـد  وى بـا  و آيد وى پيش كه داد دستور و فرستاد او پيش كس و شد بدگمان عباس از وليد: گويد

 بـه  بگـوى  بـدو «: گفت منصور. داد خبر بدو كه پرسيد او از را قضيه و برخورد فرستاده به جمهور بن منصور
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 كجـا  هـر  شود صبح چون و كشم مى همراهانت با ترا كردى حركت خويش محل از  صبحدم از پيش اگر خدا
  ».رود خواهد كه

 بخرا سوى كه ديمشني را العزيز عبد ياران تكبير شد سحرگاه چون و شد مى آماده و بماند عباس: گويد
 كـه  وقتـى  تـا  نرفـت  ميانـه  در نبردى. بياراست را كسان و بيامد مخراش به ملقب عثمان بن خالد. آمدند مى

 را شما ما كه مضمون اين به بود آويخته اى نيزه بر كه بود وليد بن يزيد ياران همراه اى نوشته. برآمد خورشيد
 .شود شورى به كار اينكه و كنيم مى دعوت سلم و عليه اهللا صلى او پيمبر سنت و خداى كتاب به

. شـدند  كشته كس شصت نزديك وليد ياران از شد، كشته خشبى عثمان كردند، نبرد آن از پس: گويد
 در وى رسـيد  وليـد  پـيش  وقتـى  آمـد،  در وليـد  اردوى سر پشت از و شد روان نهيا راه از جمهور بن منصور

 .نبود چكسهي منصور و وى ميان و بود خويش سراپرده
 عبـد  ياران شديم، برون مخراش، جانشين معافرى، هبيره بن عاصم و من بديدم را منصور وقتى: گويد

 عبد پيش منصور شد، كشته و بيفتاد پا از مغيره بن سمى نشستند، عقب منصور ياران و شدند هزيمت العزيز
 خـويش  ريـش  زيـر  آنـرا  كـه  داشت سر به دوگوشى كاله اديم، نام به بود خويش اسب بر ابرش رفت، العزيز
: گفت كه ببر پيش را خويش پرچم بدبو زن پسر اى كه زد مى بانگ خويش برادرزاده به كرد بنا و كرد محكم

  ».عامريانند بنى اينان يابم، نمى رفتن پيش جاى«
ـ   عبـداهللا  بن سليمان غالم شدند، وى مانع العزيز عبد ياران و بيامد وليد بن عباس وقت اين در  نـام  هب

 رفت العزيز عبد سوى عباس بيفتاد، اسب از كه زد او به ضربتى نيزه با و برد حمله عباس بن حارث به تركى
 العزيـز  عبـد  پـيش  را خالـد  بـن  وليد يزيد، بن وليد. شدند شكسته و ماندند فرو خويش كار در وليد ياران و

 هـر  قبـال  در و باشد وى آن از حمص يتدارىوال هست كه وقتى تا و بدهد او به دينار هزار پنجاه كه فرستاد
 .نداد را وى جواب و نپذيرفت العزيز عبد اما بدارد، دست و گردد باز كه. دهد امان را وى رخدادى

 نشنيد جوابى اما رفت وى پيش باز خالد بن وليد »بگوى او با ديگر بار و گرد باز وى پيش«: گفت وليد
 پنجهـزار «: گفـت  و شد نزديك العزيز عبد به و بگردانيد را خويش سبا كه بود نشده دور چندان و آمد باز و

 در تـو  بـا  و باشـم  داشته خاص منزلتى خويش قوم همه از من و ابرش به آن همانند و دهى مى من به دينار
  »شوم؟ وارد اى، شده وارد كه كارى

  .كرد انچن او و» .برى حمله وليد ياران به اكنون هم آنكه شرط به«: گفت العزيز عبد
 دينار هزار بيست«: گفت العزيز عبد به بود، وليد راست پهلوى بر يزيد، بن سفيان ابو بن معاوية: گويد 

  »شوم؟ شما جزو كه دهى مى من به را كار اين در شركت و شرقى اردن واليتدارى و
  ».برى حمله وليد ياران به هميندم آنكه شرط به«: گفت
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 و بيامد العزيز عبد شد، بخراء وارد و برخاست وليد. شدند هزيمت وليد ياران و كرد چنان معاويه: گويد
 السـالم  عبـد  گرفتند، شدن وارد زنجير زير از ديگرى پس از يكى كسان. بود آن بر زنجيرى كه ايستاد در بر
  ».شوم مى تسليم تو حكم به گويد مى«: گفت و آمد العزيز عبد پيش لخمى بكير بن

. بسـازند  را او كـار  كسـان  بگذار الزم، چه او آمدن بيرون گفتند بدو برفت چون و »بيايد بيرون«: گفت
  ».نيست نياز كرده پيشنهاد بدانچه مرا«: گفت بدو و خواست را السالم عبد پس

 درون بـه  و رفت آن باالى و شد نزديك قصر ديوار به بود اسبى بر كه قد بلند جوانى كردم، نگاه: گويد
 .رفت قصر

 بـا  نقشـدار،  اى جامـه  زيـر  و  قصـب  پيراهن در بود ايستاده ديدم را وليد شدم، قصر وارد نيز من: گويد
 قصـر  ديوار از همانكه عمير، بن كنانة وابسته شيبان بن بشر. گفتند مى دشنام بدو كسان و نيام در شمشيرى

 العزيـز  عبـد  سوى خواست مى دارم گمان داشت در آهنگ و شد روان وليد آمد، وى سوى بود آمده درون به
 و زد سرش به ضربتى بشر. بود چپش طرف در قيس بن عمرو فرستاده بود، وى راست طرف السالم عبد رود،

 را سـرش  و افكنـد  وى روى را خويشـتن  السـالم  عبـد . شد كشته كه تاختند بدو خود شمشيرهاى با كسان
 .بريد مى

 قسرى  عبداهللا بن خالد وابسته االسد، ابو. بود كرده معين هزار يكصد وليد سر براى وليد بن يزيد: گويد
 .بود محبوس وليد اردوگاه در كه برد خالد بن يزيد پيش آنرا و بكند وليد پوست از دست كف يك اندازه به

 دختـرش  كه عليمى يزيد البطريق ابو. كردند غارت را وى هاى خزينه و وليد اردوگاه كسان آنگاه: گويد
 كـه  چيـزى  بـه  هـيچكس  و »كـن  حفاظـت  مرا دختر كاالى«: گفت و مدآ من پيش بود وليد بن حكيم زن
 .نيافت دست است او آن از گفت مى

 وليـد  بـن  يزيـد  پـيش  و بريدنـد  را چـپش  دسـت  شـد  كشته وليد وقتى: گويد كلبى مروان بن عمرو
 سـر  و كرد، نصب مردم ديدن براى نماز از پس كه رسانيدند آنرا جمعه شب. رسيد زودتر سر از كه فرستادند

 بـه  وليـد  سـر  چون و بودند كرده گويى شايعه العزيز عبد باره در دمشق مردم كه بود چنان و. رسيد بعد روز
 .كردند دارى خود و ماندند خاموش رسيد آنها نزد

 .كنند نصب را سر تا بگفت يزيد: گويد
 خليفه و بود تو عموى پسر اين كنند، مى نصب را خارجيان سر« گفت مروان بنى وابسته فروه بن يزيد

  ».آرند خشم وى سبب به خاندانش مردم و آرد رقت بدو نسبت مردم دل كنى نصب را آن اگر دارم بيم بود،
 دمشـق  شـهر  در و ببـر  آنـرا «: گفـت  آنگـاه . نهاد اى نيزه بر را سر و »كنم مى نصب آنرا خدا به«: گفت

 ».ببر پدرش خانه به و بگردان
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 بـه  آنـرا «: گفـت  كـه  برد باز يزيد پيش را سر آنگاه. كردند فغان نهخا اهل و كسان و كرد چنان: گويد
 سـليمان  »بده سليمان برادرش به آنرا«: گفت آنگاه. ببود وى نزد به سر ماه يك نزديك و» .ببر خويش خانه
 .بود كوشيده خويش برادر ضد بر كه بود كسانى جمله از وليد برادر

: گفت و نگريست آن در سليمان آورد، سليمان پيش و نهاد اى جعبه در و بشست را سر فروه ابن: گويد
  ».داشت بد قصد من باره در فاسق بود، فاسق و الابالى و ميخواره كه دهم مى شهادت دورباد،«

 ناسـزاهاى  بدو تو، واى«: گفت بدو كه رسيد بدو وليد، وابسته زنى آمد، در خانه از فروه ابن آن از پس
  »بود داشته بد قصد وى درباره كه پنداشت. گفت سخت

 عمـل  بود، داشته قصدى وى باره در اگر نبوده، چيزى چنين. گويد مى دروغ خبيث خدا به«: گفت زن
  ».نداشت مقاومت قدرت كه بود كرده

 وقتـى  كـه  بود چنان و فرستاد، سفيانى محمد ابو پيش مرا وليد بن يزيد: گويد مصاد بن الرحمان عبد
 به او خبر و آمد ذنبه سوى كه بود فرستاده دمشق واليتدارى به را محمد ابو بود، هيافت خبر يزيد كار از وليد
 .كرد بيعت يزيد با و كرد مسالمت و رفتم وى نزد به كه فرستاد او سوى مرا و رسيد يزيد

 كه فرستادم بود، آمده مى بيابان طرف از كه آوردند ما پيش را يكى كه بوديم نكرده حركت هنوز: گويد
 مـن  آنكه از پيش كه ديدم و بازگشتم يزيد سوى من. شده كشته وليد كه داد خبر و آوردند من نزد به را او
 .است رسيده بدو بد خبر رسم، او نزد به

 شمشير با عامرى هلباء بن بشر كه ديدم شد كشته وليد كه روزى: گويد عامرى كلبى شماخ بن دكين
 :مضمون اين به خواند مى شعرى و زد مى بخراء در به

  ريخت خواهيم اشك خالد بر شمشيرها وسيله به«
  ».شد نخواهند ياوه وى پروردگان و

 .داشتند وليد كشتن دعوى كس ده: گويد زيادى عاصم ابو
 را پوسـت  ايـن  و كشـتم  را او مـن «: گفـت  مى كه ديدم الفلس وجه دست به را وليد سر پوست: گويد

 .بود الرحمان عبد الفلس وجه نام» .ماند من دست هب پوست اين و بريد را سر و آمد يكى» .كندم
 يزيـد  پيش كس ده با را وليد سر جمهور بن منصور: گويد الملك عبد بن وليد وابسته نعمان بن حكم

 عبـاس  اسـارت  و فاسـق  شـدن  كشته از مؤمنان امير اى«: گفت روح بود جمله آن از مقبل بن روح كه آورد
  ».باش خوشدل

 كنانـه  وابسـته  بشـر،  و بـود  الفلـس  وجه الرحمان عبد بودند آمده سر همراه كه كسانى جمله از: گويد
 .داد هزار ده آنها از يك هر به يزيد كه كلبى،

 پانصد بيارد سرى كه هر« :گفت كرد مى نبرد مخالفان با كه حالى در شد، كشته وليد كه روز آن: گويد
  ».بنويسيد را اننامهايش«: گفت وليد آوردند، سرهايى كسانى» .دارد درم



 131    مهدجلد 

 نسـيه  كـه  نيست روزى اكنون مؤمنان امير اى«: گفت بود آورده سرى كه وى وابستگان از يكى: گويد
  ».كنند كار

 پراكنـده  وى دور از وليـد  يـاران  وقتـى  بودند، وليد با وادى عمرو و گر نغمه السمح ابى بن مالك: گويد
  ».برويم« :گفت عمرو به مالك شد، محصور او و شدند

 توانيم نبرد كه نيستيم كسى ما كه شود نمى ما متعرض كسى است، وفادارى مخالف اين«: گفت روعم
  ».كرد

 را او سـر  شود، نمى كشته تو و من از پيش هيچكس يابند دست ما بر اگر خدا به! تو واى«: گفت مالك
 او بـر  اين از سختتر عيبى و» !اند بوده وى با كيها حال آن در ببينيد: گويند كسان به و نهند ما سرهاى ميان

 .گرفت نتوانند
 .بگريختند دو هر پس: گويد

 و بيسـت  و صـد  سـال  االخر جمادى از مانده روز دو پنجشنبه روز به يزيد بن وليد معشر، ابو گفته به
 .شد كشته ششم

 مـدت  دربـاره  اما .اند گفته چنين نيز مداينى محمد بن على و واقدى عمر بن محمد و محمد بن هشام
 .بود ماه سه و سال يك خالفتش مدت: گويد معشر ابو: اند كرده اختالف خالفتش

 .بود روز دو و بيست و ماه دو و سال يك وى خالفت: گويد محمد بن هشام
 :هست اختالف شد كشته كه روزى به وى سن باره در نيز و

 كشته وقتى: ويدگ عمر بن محمد. بود ساله هشت و سى شد كشته وقتى: گويد كلبى محمد بن هشام
 يك و چهل: ديگر قولى به. بود ساله دو و چهل شد كشته وقتى: اند گفته ها بعضى. بود ساله شش و سى شد،
 .بود ساله پنج و چهل: اند گفته ديگر بعضى. بود ساله

 و بـود  نيرومند مردى. بود ثقفى يوسف بن محمد دختر الحجاج، ام مادرش. بود العباس ابو وليد، كنيه
 پـاى  بـه  كه بود بدان ريسمانى و كوفتند مى زمين به را آهنين اى تيغه كه بود چنان. بود دراز پايش انانگشت

 .خورد نمى اسب به وى دست و نشست مى اسب بر و كند مى را تيغه و جست مى اسب روى بستند، مى وى
 او نكـوهش  و آوردنـد  سـخن  وليد از بود، وى نزد به نيز زهرى بودم، هشام نزد به: گويد الزناد ابى ابن

 داد ورود اجازه كه خواست ورود اجازه وليد نگفتم، باب آن از چيزى من گفتند، وى عيب سختى به و كردند
 .برخاست آنگاه نشست كمى. بديدم وليد چهره در را خشم من و

 اى«: گفـت  و گفـت  آمد خوش من به بردند، وى پيش مرا نوشت، من باره در بمرد، هشام وقتى: گويد
 زهرى كه دارى ياد به را لوچ روز«: گفت آنگاه. پرسيد همى من از تلطف با و »است؟ چون حالت ذكوان، بنا

  »گفتند؟ مى من عيب و بود وى  پيش نيز فاسق
  ».نگفتم چيزى باب آن از و دارم، ياد به«: گفتم
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  »دارى؟ ياد به بود ايستاده هشام سر باالى كه را غالمى گويى، مى راست«: گفت
  ».آرى«: مگفت

  ».كشتمش مى بود، مانده زنده فاسق اگر خدا به داد، خبر من به بودند گفته را آنچه وى«: گفت
  » .ديدم تو چهره در را خشم درآمدى وقتى«: گفتم
  » .كرد تلف مرا عمر لوچ، ذكوان، ابن اى«: گفت سپس
  ».كند ور هبهر تو بقاى از را امت و كند دراز را عمرت خدا مؤمنان، امير اى«: گفتم
 »دهيـد  شرابم«: گفت بنشست، او و بكرديم نماز. شد مغرب. خورديم شام كه خواست شام آنگاه: گويد

 بـاز  برفتند كنيزان و بنوشيد آنگاه گرفتند جاى او و من ميان و بيامدند كنيز سه بياوردند، سرپوشيده ظرفى
 .بودند كرده اول بار كه كردند چنان و خواست شراب

 جامهـاى  من و دميد صبح تا كردند مى چنان و خواست مى شراب و كرد مى سخن بود، انبدينس: گويد
 .بود هفتاد كه كردم شمار را او

 .شد كشته قسرى  عبداهللا بن خالد سال، اين در

  آن سبب و قسرى  عبداهللا بن خالد شدن كشته از سخن

 بـر  را عمر بن يوسف و كرد معزول خراسان و عراق واليتدارى عمل از را خالد هشام كه گفتيم پيش از
 چنانكـه  زيـرا  بـود،  بوده ناحيه اين بر هشام عامل  كم ماه چند سال، پانزده وى: گويند چنانكه. گماشت عراق
 معـزول  بيسـتم  و صد سال االول جمادى در و شد عراق واليتدار هشام جانب از پنجم و صد سال به اند گفته
 آنگـاه  كـرد،  محبوس آنجا و بگرفت را او آمد وى نزد به واسط در سفيو و كرد معزول را او هشام وقتى. شد

 اش بـرادرزاده  و يزيد پسرش و اسماعيل خويش برادر با تمام ماه هيجده خالد و رفت حيره به عمر بن يوسف
 .بود زندان در اسد بن منذر

 اما كند شكنجه را او و باشد مختار وى باره در كه خواست اجازه هشام از يوسف آن از پس: گويد راوى
 هشـام  كـه  رفتـه  دسـت  از اموال و گرفته كاهش خراج كه آورد بهانه و كرد اصرار يوسف تا نداد اجازه هشام
 ايـامى  در خالـد  اگر كه كرد ياد قسم و باشد آن شاهد كه فرستاد را بانى كشيك و داد اجازه او به يكبار براى

 .كشت خواهد را او بميرد است يوسف دست در كه
 سـخنان  وى بـا . يافتنـد  حضور كسان و نشست سكويى بر حيره در خواند، پيش را خالد يوسف،: يدگو

 كـاهن  صعب بن شق كه» !كاهن پسر اى« :گفت و داد دشنامش يوسف تا نگفت كلمه يك او اما گفت سبك
 .داشت منظور را

 شـراب  پـدرت  فـروش،  شـراب  پسر اى تو ولى ميگيرى عيب مرا شرف كه احمقى تو«: گفت بدو خالد
  ».فروخت مى
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 و نوشت بدو يكم و بيست و صد شوال در هشام آن از پس. برد باز زندان به را خالد يوسف آنگاه: گويد
 خالـد  بـن  يزيد. گرفت جاى كوفه پل پشت هايى خانه در اسماعيل قصر در خالد. كند رها را خالد داد دستور

 نيـز  وليـد  و اسماعيل شد، روان خالد آن از پس. رسيد دمشق به تا گرفت طى ديار راه و شد روان تنهايى به
 مقاتل بنى قصر سوى را ها بنه و آورد فراهم را سفرشان لوازم عاصى عنبسه بن الرحمان عبد. بودند وى همراه

 كه گرفتند بودند آنجا كه را خالد وابستگان و شتران و ها بنه و توشه كه بود فرستاده سوارانى يوسف. فرستاد
 قصر به خالد وقتى. برد باز بردگى به را وابستگان بعضى و بفروخت بود گرفته آنها از را آنچه و زد شان تازيانه
 كـه  بردنـد  دهكـده  سـوى  را آنها سپس رفت، هيث سوى او پس بود، شده گرفته  چيزشان همه رسيد مقاتل
 بـه  داد نمـى  اجـازه  هشام كه ودب آنجا را صفر و محرم و الحجه ذى و شوال ماه بقيه و بود الرصافه باب مقابل

 .شد كشته و كرد قيام على بن زيد اثنا اين در. كرد مى مكاتبه خالد با ابرش و بروند وى نزد
 از كـه  بودنـد  چنـان  هاشـم  بنـى  خانـدان  ايـن  مـردم  كه نوشت هشام به يوسف: گويد عدى بن هيثم

 واليتـدار  خالـد  وقتـى  بـود،  خويش العي قوت غم در كدامشان هر چنانكه بودند، افتاده هالكت به گرسنگى
. بـود  خالـد  نظـر  با زيد خروج افتادند، خالفت انديشه در و گرفتند نيرو بدان كه داد ايشان به مال شد عراق
 .باشد آنجا اخبار مراقب كه است عراق گذرگاه كه گرفته جاى دهكده در خالد آنكه سخن اين دليل

 گـروه  سـاالر  كـه  قينـى  حزن بن حكم به آنگاه برد، سر به را نامه خواندن تا ماند خاموش هشام: گويد
 و گفتى دروغ«: گفت بدو كرد، چنان و كند تأييد را وى نامه مضمون بود، گفته بدو يوسف و بود فرستادگان

 بـدگمانى  او اطاعـت  بـاره  در باشيم داشته خالد باره در كه اى بدگمانى هر گفته، دروغ نيز فرستاده ترا آنكه
 .بكوفتند را او گردن تا بگفت و» .نداريم

 غزا به و رسيد تابستانى غزاى وقت تا بماند آنجا و شد دمشق وارد تا برفت و رسيد خالد به خبر: گويد
 بـا  كـه  بـود  دمشق عامل قسرى عياض بن كلثوم وقت آن در. بودند وى با نيز پسرانش و هشام و يزيد. رفت
 .بود مخالف خالد

 عـراق  مردم از يكى كه داد مى روى حريقى دمشق هاى خانه در شب هر د،برفتن پسرانش و خالد وقتى
. زدنـد  مى دست سرقت و غارت به داد مى رخ حريق چون و آوردند مى وجود به وى ياران و العمرس ابو نام به

 كـه  اى حادثه سبب به بودند، ساحل در خالد پسران محمد، بن سعيد و اسد، بن منذر و  عبداهللا بن اسماعيل
 اين و نبوده هرگز  كه گفت و آورد سخن حريق از و نوشت نامه هشام به كلثوم بود، داده رخ روميان طرف از

 .بتازند المال بيت بر خواهند مى كه است خالد وابستگان كار
 بـه  زنـان  و وابسـتگان  و بـزرگ  و كوچك از را خالد خاندان داد دستور و نوشت يوسف به هشام: گويد

 كـه  وابستگانشـان  بـا  را آنهـا  و گرفـت  سـاحل  در را سـعيد  و محمـد  و منذر و اسماعيل يوسف،. كند زندان
 زنـدان  به كودكان و زنان همه و رايقه با را خالد دختر جرير ام. بياوردند آهنين بندهاى در بودند همراهشان

 .كرد
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 عامـل  لرحمـان ا عبـد  ابـن  وليـد . بگرفت يارانش با را او و يافت دست العمرس ابى به آن از پس: گويد
 و بـرد  نام را آنها يكايك و داد خبر را وى همراهان و العمرس ابو شدن گرفتار و نوشت هشام به دمشق خراج

 .نبرد نام آنها جزو را خالد وابستگان از هيچيك و داشت منسوب واليتهاشان و قبايل به
 محبوسـان  همـه  كـه  داد دسـتور  و كرد سرزنش و داد دشنام را او و نوشت نامه كلثوم به هشام: گويد

 از خالـد  وقتـى  كه اميد اين به بداشت همچنان را وابستگان اما كرد آزاد را همه كه كند آزاد را خالد خاندان
 .كند سخن وى با آنها درباره بازگشت تابستانى غزاى

 تياف خبر خود كسان شدن زندانى از خالد شدند، برون روم سرزمين از و بيامدند كسان چون و: گويد
 خالـد  و رسيد حمص به تا بيامد عادى مردم جزو خالد بن يزيد. بود نرسيده او به شدنشان آزاد خبر هنوز اما

 را عاتكـه  و زينـب  خـويش  دختـر  دو وى رفتند وى پيش كسان صبحگاهان .گرفت جاى دمشق در تا بيامد
 .شدند خرسند اين از آنها و »شويد دار عهده مرا خدمت كه خواهم مى و ام شده پير من«: گفت و خواند پيش

 اجـازه  را كسـان  تـا  بگفـت  خالد. آمدند وى نزد به پسرانش سعيد و يزيد و خالد برادر اسماعيل: گويد
 چـرا  كشـاند  مـى  زندانشـان  بـه  هشـام  روز هـر  كـه  آنها«: گفت بروند كه برخاستند دخترش دو. دهند ورود
 »روند؟ مى

 براى«: گفت خالد. دارند مستور را وى دختران كه تندبرخاس خالد پسران و اسماعيل شدند وارد كسان
 را خانـدانم  حـرم  و مـن  حـرم  گماشتم، كس باقيماندگانم به مطيع، و بودم شنوا بودم رفته خداى راه در غزا

 بگوييـد  و نخاستيد پا به شما از گروهى چرا كنند مى مشركان با چنانكه كردند زندان به مجرمان با و گرفتند
  ».كند ترسان خدايتان بكشند؟ را تان همه داشتيد بيم ايد؟ كرده زندان به را مطيع شنواى ينا حرم چه براى

 شـامى  مسـلك  عراقـى  يك سوى به يا بدارد دست من از يا دارد، چكار من با هشام«: گفت آن از پس
 ايـن  دهم مى اجازه) بود عباس بن  عبداهللا بن على بن محمد منظورش( كنم مى دعوت االصل حجازى مسكن

  ».دهيد خبر هشام به را
  ».شده خرف الهيثم ابو«: گفت رسيد هشام به وى گفتار چون و: گويد

 شـامى  كنـد  بـدى ) بـود  هشـام  منظـورش ( رصـافه  صاحب اگر خدا به«: گفت خالد: گويد الخطاب ابو
  ».آيد پاسخ سوى هر از بغرد اگر كه داريم مى منصوب را عراقى حجازى

  »ترسانى؟ مى زبون اندك بجيله از مرا گويى، ياوه بدگوى تو«: نوشت بدو و رسيد هشام به خبر گويد
 بـه  گفـت  شـعرى  كه عبس مردم از يكى مگر نداد يارى را او گفتار يا عمل به هيچكس خدا به: گويد 

 :مضمون اين
   شد تيره جود درياى كه بدانيد«

   زنجيرها در بسته و است ثقفيان اسير كه
   دكني زندان به را قسرى اگر
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   را وى نام
   كرده قبايل با كه را اى نيكى و

 ».كرد توانيد نمى زندان به
 را يزيد كه خواست مى هشام از اصرار با يوسف. بودند دمشق در وى خاندان مردم و يزيد و خالد: گويد

 .فرستد يوسف پيش را او و بگيرد را يزيد كه داد دستور و نوشت عياض بن كلثوم به هشام. فرستد وى پيش
 گشودند او براى راه كه برد حمله سواران به و بود خويش منزل در كه فرستاد يزيد سوى سوار گروهى كلثوم

 سـوار  گروهـى  يزيد، رفتن از پس روز. دادند خبر بدو و آمدند كلثوم پيش سواران. برفت خويش اسب بر او و
: گفـت  آنهـا  از يكـى . برآوردنـد  انفغ زنان كرد، تن به و خواست را خويش لباسهاى خالد فرستاد، خالد سوى

  ».شوند خاموش زنان اين گفتى مى اگر شد مى چه«
 چنـين  مـن  بـه  نسبت كه دانست مى قسر بنى بنده نبود اطاعت سبب به اگر خدا به چه، براى«: گفت

  ».كند تالفى من از است عرب گويى مى چنانكه اگر بگوييد وى با مرا سخن. كرد نبايد
 .شد محبوس دمشق زندان در و برفت نسوارا با آنگاه: گويد
 ابـو . رفـت  وى حاجـب  الزبير ابى نزد به و رسيد هشام بنزد رصافه در تا برفت همانروز اسماعيل: گويد

 گفتـه  كـه  را كسـى «: گفت و كرد سرزنش را او و نوشت كلثوم به كه داد خبر بدو و رفت هشام نزد به الزبير
 كـه  داد دسـتور  و» .كـردى  زندان به كنى زندان به بودم نگفته كه را كسى و كردى، رها كنى زندان به بودم
 .كرد رها را او كه كند رها را خالد

 بـدو  ابـرش . بنويسـد  خالـد  به كه گفت مى ابرش به داشت منظورى هشام وقتى كه بود چنان و: گويد
: گفتـه  و استهخ پا به تو پيش سعدى ضنى ثويب بن الرحمان عبد كه رسيده خبر مؤمنان امير به كه نوشت

 تـو  است، بخشنده خداى كريمى، نيز تو است، كريم خداى دارم، دوست صفت ده سبب به ترا من خالد اى«
 را صـفت  ده تـا  و بردبـارى  نيـز  تـو  اسـت  بردبـار  خـداى  رحيمى، نيز تو است، رحيم خداى اى، بخشنده نيز

. كند مى حالل ترا خون شود،  محقق وى دنز به اين اگر كه كند مى ياد قسم خدا نام به مؤمنان امير. برشمرده
  ».دهم خبر مؤمنان امير به كه بنويس من براى داده رخ چنانكه را قضيه

 بتوانـد  بـدكار  و سركش مردم از يكى كه بود كس آن، از بيشتر مجلس آن در«: نوشت بدو خالد: گويد
 اى: گفـت  و. كـرد  مـن  بـه  روى ثويب بن الرحمان عبد. كند تحريف ديگر صورتى به داده رخ آن در را آنچه
 تـرا  خـدا  پـس  دارد دوسـت  را كريمان همه و است كريم خداى دارم، دوست صفت ده سبب به ترا من خالد

 اين از ولى شمرد بر را صفت ده تا دارد، دوست ترا خداى اينكه سبب به دارم دوست ترا نيز من دارد دوست
 تـو  جانشـين  مؤمنان امير اى«: گفت و خاست پاى به انمؤمن امير نزد به حميرى زاده شقى كه بود آن بدتر
 زاده شقى و. كسانم ميان جانشينم: گفت مؤمنان امير و ات؟ فرستاده يا است، تر گرامى تو نزد به كسانت ميان
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 گمراهى به اگر بجيله، مردم از يكى گمراهى دينم به قسم. اوست فرستاده محمد و خدايى جانشين تو: گفت
  ».است مؤمنان امير گمراهى از آسانتر خواص، براى هم و عامه راىب باشد، افتاده

  ».شده خرف الهيثم ابو«: گفت و بخواند كه داد هشام به را وى نامه ابرش: گويد
 وليـد  و درگذشـت  هشام چون و درگذشت، هشام تا ببود دمشق در هشام خالفت مدت در خالد: گويد

 و شد بيمار خالد نداد، ورود اجازه را آنها از هيچيك كه رفتند وى سوى خالد جمله از واليتها سران پاگرفت،
 اميـر  كـه  نوشـت  بـدو  وليـد  آنگـاه . ببود آنجا ماه يك و بازگشت دمشق به كه. داد اجازه بدو خواست، اجازه

 بـدو  كـه  بيـا  وى نـزد  بـه  مؤمنان امير فرستاده با دانى، مى توهم داند، مى را هزار هزار پنجاه كيفيت مؤمنان
 ندارد؟ باز لوازم آوردن فراهم از ترا و نيارد شتاب كه شده داده وردست

 را نامه و خواند پيش را ازدى  كلثوم ابى بن عمارة جمله آن از و خويش معتمدان از كسانى خالد: گويد
  ».دهيد مشورت مرا«: گفت و بخواندند تا بداد

 را هـا  المـال  بيـت  و شوى دمشق اردو كه است اين درست رأى نيستى، امان در وليد خطر از«: گفتند
  ».كند نمى مخالفت تو با كس دو و تواند قوم از كسان بيشتر كه كنى دعوت خواهى كه هر سوى و بگيرى

   »چه؟ ديگر«: گفت
  »گيرى؟ پيمان خويش براى تا مانى مى و گيرى مى را المالها بيت«: گفتند
  »چه؟ ديگر«: گفت

  »شوى؟ مى نهان يا«: گفتند
 مـن  دست به اختالف و تفرقه كه ندارم خوش كنى، دعوت خواهى كه هر سوى: گفتيد كه اين«: گفت

 امـان  در وليـد  خطـر  از مـرا  نـدارم  گنـاهى  كـه  اكنون گيرى، مى پيمان خويش براى: گفتيد اينكه اما. باشد
 بـيم  از هرگـز  اخد به شدن، نهان اما. نگهدارد مرا گرفتم را المالها بيت وقتى كه داريد اميد چگونه دانيد نمى

 كمـك  خـداى  از و روم مـى  ام، رسـيده  سـن  ايـن  بـه  كـه  اكنـون  رسـد  چه ام، نپوشانيده را خويش سر كسى
  ».خواهم مى

 و وابسـتگان  بـا  خالد نكرد، سخن وى با و نخواست را او اما رفت، وليد نزد به و كرد حركت پس: گويد
 رواقـى  در را كسـان  كه بياوردند، خراسان از را زيد بن يحيى سر كه وقتى تا ببود خويش خانه در خادمانش

 .بايستاد و بيامد نيز حاجب. نشست مجلس به وليد و آوردند فراهم
  ».برند مى اى كرسى بر مرا ندارم، رفتن راه توان و بينى مى كه است چنين من حال«: گفت بدو خالد

  ».نشود وارد وى نزد به نرود پاى به كه هيچكس«: گفت حاجب
  ».برخيز خالد اى«: گفت سپس. داد اجازه كس سه به حاجب آنگاه: گويد
 ».گفتم تو با كه چنانست من حال«: گفت خالد
  ».برخيز خالد اى«: گفت باز و داد اجازه كس دو يا يك به آنگاه
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  ».گفتم تو با كه چنانست من حال«: گفت
 تـا  بگفت و داد اجازه سپس» .برخيز خالد اى«: گفت آنگاه داد، اجازه كس ده به تا بود چنين و: گويد

 كسـان  و بود نهاده خوانها و بود نشسته خويش تخت بر كه بردند وليد نزد به و برداشتند كرسيش با را خالد
 نهـاده  را زيـد  بـن  يحيـى  سـر  و كرد مى سخن شبه بن عقال يا عقال بن شبه بودند، صف دو وى روى پيش
 روانـه  را كسان و برخاست وليد يافت، فراغت سخنگوى چون و بردند صف دو از يكى طرف به را خالد. بودند
 .بردند كسانش پيش نيز را خالد و كردند

 در بـه  چـون  و بـرد  پـس  را او و بيامـد  وليـد  فرسـتاده  آورد، در را خـويش  جامه خالد همينكه: گويد
 خالـد  بـن  يزيـد : گويـد  مـى  مؤمنـان  اميـر « :گفـت  و آمد وى پيش وليد فرستاده. بايستاد رسيد گاهها خيمه

  »كجاست؟
 به كه پنداشتيم چنان ما و گريخت او از كه برآمد وى پى از آنگاه بود، يافته دستى او بر هشام«: گفت

 قوم واليت در پنداشتم نشد نمودار يزيد چون و رسانيد خالفت به را او خدا كه وقتى تا است مؤمنان امير نزد
  ».اطراف و شراة سرزمين از است خويش

  ».فتنه منظور به اى نهاده جاى به را او تو نه،«: گفت و آمد باز وى يشپ فرستاده: گويد
  ».جدم و پدرم و من ايم، بوده اطاعت خاندان ما كه داند مؤمنان امير«: گفت فرستاده به خالد
  ».شنود مى مرا گفته چنانكه است، نزديك وليد كه بدانستم فرستاده بازگشت سرعت از: گويد خالد
 ».اندازم مى زحمت به ترا يا بيار را او يا: گويد مى مؤمنان امير«: گفت و زگشتبا فرستاده: گويد
 باشـد  مـن  قدم زير اگر خدا به آنى، پى از و خواهى مى را همين بگو او به«: گفت و برداشت بانگ خالد

  ».بكن خواهى مى چه هر دارم، نمى بر او از پاى
 مـن  گـوش  بـه  را صـدايش « :گفـت  بدو و پردازد بدو كه گفت را خويش كشيكبانان ساالر وليد: گويد

  ».برسان
 بـه «: گفـت  و رفـت  وليد پيش غيالن ماند، خاموش كه كرد شكنجه زنجير با و ببرد را او غيالن: گويد

  ».نالد مي نه كند مى سخن نه خدا به كنم، نمى شكنجه را اى آدمى خدا
  ».بدار خويشتن نزد به و بدار دست او از«: گفت
 روى و زير همديگر با و بيامد عراق از مالى با عمر، بن يوسف كه وقتى تا بداشت را او نغيال پس: گويد

 نميـرى  الرحمـان  عبد بن ابان بود، وى نزد به نيز يوسف نشست مجلس به وليد آن از پس. نگريستند را كار
  ».خرم مى هزار هزار پنجاه به را او من«: گفت يوسف آورد، سخن خالد درباره

 كنـى  مى تعهد را مبلغ اين اگر خرد، مى هزار هزار پنجاه به ترا يوسف كه فرستاد خالد يشپ كس وليد
  ».كنم مى تسليم او به ترا نه گر و هيچ، كه
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 از چـوبى  و -كـنم  تعهد را اين بخواهى من از اگر خدا به بفروشند، را عربان كه نبود رسم«: گفت خالد
  ».بكن خواهى مى چه هر كنم، نمى تعهد -برداشت زمين

 ديگر اى جبه و كرد وى تن به جبه و آورد در را اش جامه كه كرد تسليم يوسف به را او وليد پس: گويد
 عامـل  هشـام  جانـب  از كـه  تليـد  بن وليد برادرزاده مرى قحافه ابو. داد جا فرش بى اى كجاوه در و آن، روى

 پيش را وى آنگاه. وليد اردوگاه منزلى يك رسيد، محدثه به تا ببرد را وى بود، وى كجاوه هم بود، بوده موصل
 .آورد سخن مادرش از و خواند

 بـه  را او پـس . گفـت  نخـواهم  تو با كلمه يك هرگز خدا به كنى، مى سخن مادران از چرا«: گفت خالد
 قينـى  تمـيم  بـن  زيد راه در ببرد، را وى آنگاه نگفت وى با كلمه يك اما داد عذاب بسختى و كشيد شكنجه

 زيد و رسيد يوسف به خبر كه فرستاد او براى انار دانه از سويقى شربت نفاط، سالم نام به خويش غالم همراه
 .هزار را سالم و زد تازيانه پانصد را

 را خالـد  هشـام،  پسـر  دو محمـد  و ابـراهيم  با خواند، پيش را خالد رسيد، حيره به يوسف وقتى: گويد
 زيـر  روز يـك  خالـد . بناليد هشام بن محمد و كرد صبورى هشام بن ابراهيم نگفت، اى كلمه كه كرد شكنجه
 به كه اى جبه در حيره بيرون و كشت را او شب تا كه نهاد اش سينه روى را 1دار دندانه ابزار آنگاه بود شكنجه

 .بود ششم و بيست و صد سال محرم در عدى بن هيثم گفته به اين و. شد گور به داشت تن
 .زد بدو تازيانه هفتصد يوسف و كرد پى قبرش بر را خالد اسب و امدبي اشعرى سهله بن عامر: گويد

 وى پاى و برد و خواست چوبى داشتم، حضور آورد را خالد يوسف وقتى«: گفت مرا يكى: گويد نعيم ابو
 از پس. نياورد چهره به چين و نگفت كلمه يك خدا به بشكست پايش دو تا ايستادند آن بر كسان آنگاه نهاد،

 تـا  اش سـينه  بـر  آنگـاه  تهيگاههايش، بر آنگاه نهادند، رانهايش بر آنگاه بشكست، تا نهادند وى ساق ود بر آن
  ».آورد چهره به چينى نه گفت، كلمه يك نه خدا به بمرد،

 :مضمون اين به گفت شعرى خليفه بن خلف شد كشته يزيد بن وليد وقتى: گويد
   مذحج پيشروان و كلب«

   زد مى بانگ شب همه كه را روحى
 .كردند خاموش نداشت خواب و

   خالد جاى به را مؤمنان امير
   خويش بينى بر كه وانهاديم چنان
   نبود سجده به اما بود، افتاده

   بريديد را ما از اى قالده بند اگر

                                                           

ـ  كـه  متـونى  در آن مشخصات از بوده روزگار آن شكنجه لوازم از كه پيداست مضرسه،: متن كلمه. 1  داشـتم  دسـترس ه ب
  . م. ردمنياو بدست چيزى
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  بريديم شما از ها قالده بند آن جاى به
   بازداشتيد مان بخشنده مرد از را ما اگر
   فرزنددار كنيزان آواز از را وليد نيز، ما

   بازداشتيم
 .رفت هالك سفر به قسرى اگر
  .ندارد حضور نيز العباس ابو

 :مضمون اين به گفت شعرى خليفه بن خلف تكذيب به جعفرى جعده بن حسان
   وليد عموهاى بجز كس هر«

   باشد داشته را او كشتن دعوى
   است دروغ از پر جانش كه است شخصى

   بود رسيده مرگش كه بود مردى وى
  ».رفتند او سوى عربان با مروان بنى و

 :مضمون اين به گفت شعرى خالد وابسته محجن ابو
   بپرس او اردوى مردم و وليد از«

   ريخت او بر ما سرد باران كه صبحگاهى
   بود پيوسته مرگ غبار زير اسبان كه هنگامى

 كند؟ دفاع او از كه آمد مضريان از كسى آيا

 گويد اراهجام شعر، از خبر بى كه هر

   بشكنيم را او شمشير ما
   گوييم مى هجا آن وسيله به ما كه
  ».كنيم مى قصاص و

 آن از نـاقص  يزيد را وى .كردند بيعت) آور كاستى( ناقص يزيد به ملقب وليد، بن يزيد با سال، اين در
 كشته از پس بود، ادهد بيشتر ده را كس هر و بود افزوده كسان مقررى بر يزيد بن وليد را آنچه كه گفتند رو

 .برد باز بود بوده الملك عبد بن هشام ايام در كه وضعى به را هايشان مقررى و بكاست وليد شدن
 .بود محمد بن مروان ناميد، نام بدين را او كه كسى نخستين: گويند

 به نكسا و »وليد بن ناقص« :گفت و داد دشنام را وليد بن يزيد محمد، بن مروان: گويد محمد بن على
 .ناميدند ناقص را او سبب اين

 .گرفت باال فتنه كار و شد آشفته مروان بنى كار سال، همين در

 داد رخ ششم و بيست و صد سال به كه هايى فتنه خبر از سخن
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 .خاست پا به عمان در هشام بن سليمان يزيد، بن وليد شدن كشته پس از كه، بود آن ها فتنه جمله از
 زنـدان  از بـود،  زنـدان  بـه  عمـان  در كه هشام بن سليمان شد، كشته وليد تىوق: گويد محمد بن على

 كفـر  بـه  را او و گفت مى لعن را وليد كرد بنا و شد روان دمشق سوى و بگرفت بود آنجا كه را اموالى و درآمد
 .داشت مى منسوب
 بـه  و نـد كرد ويـران  را او خانـه  و تاختنـد  وليـد  بـن  عبـاس  كسان به حمص مردم سال، اين در هم و

 .برخاستند يزيد بن وليد خونخواهى

 وليد خونخواهى به حمص مردم قيام از سخن

 .بود حمص عامل وليد جانب از الملك عبد بن  عبداهللا بن مروان: گويد على
 كشـته  خبـر  و شـد  كشته وليد وقتى. بود مروان بنى سران از جمال، و عقل و كرم و بزرگوارى به وى

 كشـته  چگـونگى  از و نهادند گرى نوحه و كن گريه و ببستند را شهر درهاى رسيد حمص مردم به وى شدن
 چيره آنها بر و كرديم مى مقاومت قوم با پيوسته ما«: گفت بود داشته حضور آنجا كه يكى. پرسيدند وى شدن
  ».رفت حجاج بن العزيز عبد طرف به و بيامد وليد بن عباس كه وقتى تا بوديم

 را وى حرمتهاى و دادند غارت به و كردند ويران را عباس خانه و خاستند اپ به حمص مردم پس: گويد
 .رفت وليد بن يزيد سوى كه برآمدند وى پى از و كردند زندان به و بگرفتند را پسرانش و شكستند

 .پذيرفتند كه كردند دعوت وليد خونخواهى به را آنها و كردند مكاتبه واليتها با آن از پس: گويد
 وليـد  وليعهـد  دو اگـر  نيايند، در يزيد اطاعت به كه نوشتند مكتوبى خودشان ميان حمص مردم گويد

 از را مقرريشـان  آنكه شرط به شناسند مى كه دهند كسى بهتر به را خالفت وگرنه كنند بيعت آنها با اند زنده
 .دهد مقررى نيز را فرزندانشان و دهد محرم تا محرم

 در كـه   عبداهللا بن مروان به او و كردند خويش ساالر را حصين نب يزيد بن معاوية حمص، مردم: گويد
 و» .شده نوشته خدا رضاى به كه ايست نامه اين«: گفت بخواند آنرا چون كه نوشت نامه بود حمص االماره دار
 .شد آنها پيرو خواستند مى آنچه در

 يعقـوب  كه كرد روانه آنها  سوى فرستادگانى يافت، خبر حمص مردم كار از وليد بن يزيد وقتى«: گويد
 .كند مى دعوت شورى به بلكه كند نمى دعوت خويش به كه نوشت آنها به و بود جمله آن از هانى بن

 .بود يزيد بن وليد پسر منظورش »دهيم مى رضايت خويش وليعهد به«: گفت سكونى قيس بن عمرو
 آنكـه  برفتـه،  عقلـت  كـردى،  خطـا  مردنى پير اى«: گفت و بگرفت را وى ريش عمير بن يعقوب: گويد

» .امـت  كـار  بـه  رسـد  چه تا كنى، تسليم بدو را مالش كه نبود روا تو سرپرستى زير بود يتيمى اگر گويى مى
 و شـد  يزيد بن معاوية با حمص كار و راندند بيرون را آنها و تاختند وليد بن يزيد فرستادگان به حمص مردم

 .نبود  عبداهللا بن مروان دست به كارشان از چيزى
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 محمـد  ابـو  نبـود،  گرم يزيد بن معاوية با وى مناسبات كه بود حمص مردم با نيز ثابت بن سمط: گويد
 نمـي  مخالفـت  من با كسى بنگرم، را آنجا مردم و روم دمشق سوى اگر«: گفتشان كه بود آنها با نيز سفيانى

  ».كنند
 بنـى  از بيشترشـان  كـه  فرسـتاد  انبوه ىگروه با را روح بن وليد و وليد بن مسرور وليد، بن يزيد: گويد

 حرمت را او كه رفت يزيد پيش هشام ابن سليمان آن از پس. گرفتند جاى حوارين در و بودند كلب بن عامر
 گرفتـه  اموالشـان  از وليد كه را آنچه و گرفت زنى به را الملكعبد بن هشام دختر هشام ام وى خواهر و كرد
 او شـنواى  و مطيـع  كـه  داد دسـتور  و فرسـتاد  روح بـن  وليد و وليد بن ورمسر پيش را او و داد پس بدو بود

 .آمدند فرود معاوية بن يزيد بن خالد آن از اى دهكده در و بيامدند نيز حمص مردم. باشند
 نبرد براى شما كسان، اى«: گفت و خاست پا به  عبداهللا بن مروان: گويد بهرانى الرحمان عبد بن يحيى

 و دهـد  بزرگ پاداش خدايتان اميدوارم كه ايد آمده راهى به و ايد شده برون تان خليفه ىخونخواه و دشمنتان
 دنبالـه  ببريد آنرا اگر كه برآمده آنها از گردنى و شده نمايان شما براى آنها از شاخى اينك. شود نيكو برايتان

 و شـويد  دمشـق  سوى كه نيست اين من راى. باشد آسانتر برايتان و باشيد تر آماده آن براى و آيد پى از آن
  ».نهيد جاى به خويش سر پشت را سپاه اين

 را شـما  جمـع  خواهـد  مـى  و اسـت  نزديـك  اش خانه كه است دشمنى اين خدا به«: گفت سمط: گويد
  ».است متمايل قدريان به وى بشكند،

 را رهايشـان س و بكشـتند  نيـز  را پسرش بكشتند را او و تاختند  عبداهللا بن مروان به كسان پس،: گويد
 .كردند بلند مردم ميان

 كشـته   عبـداهللا  بن مروان وقتى. بود داشته منظور را يزيد بن معاوية مخالفت سخن آن از سمط: گويد
 روانيم، تو سوى ما كه فرستاد هشام بن سليمان پيش كس و كردند خويش واليتدار را سفيانى محمد ابو شد
 .بماند خويش جاى به او و باش، خويش جاى به

 خبر رفتنشان از سليمان رفتند، دمشق سوى و كردند رها چپ سمت به را سليمان اردوگاه پس: گويد
 آن الملـك  عبـد  بـن  سـليمان  آن از بـود  اى مزرعه كه رسيد آنها به سليمانيه در و شد روان شتاب با و يافت
 .داشت فاصله دمشق با ميل چهارده كه عذرا سوى

 بـا  و خوانـد  پيش را حجاج بن العزيز عبد يافت خبر حمص مردم كار زا يزيد وقتى: گويد على بن وليد
 هزار با و خواند پيش نيز را مصاد بن هشام. كند توقف العقاب ثنية در كه گفت بدو و كرد روانه كس هزار سه

 .كنند مدد را همديگر كه گفت آنها به و بماند السالمه عقبة در گفت و كرد روانه كس پانصد و
 آمـده  فـرود  سليمانيه در كه رسيديم حمص مردم به بودم، سليمان اردوى در من گويد ادمص بن يزيد

 يـك  از جـز  و سـر،  پشت را چاهها و چپ سمت را كوه و بودند نهاده خويش راست سمت بر را زيتون. بودند
 شـب  همه ما. بودند داده استراحت را خويش اسبان و بودند آمده فرود شب آغاز. نبود راه آنها طرف به سوى
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 بـر  آهن و بود خسته ما  اسبان گرفت، شدت گرما و برآمد روز چون. بوديم رسيده آنها به تا بوديم پيموده راه
 تـرا «: گفـتم  بدو شنيد مى مرا سخن سليمان كه حالى در و رفتم وليد بن مسرور نزديك. كرد مى سنگينى ما
  ».نبرد نبرد طرف به را خود سپاه حال اين در امير سعيد، ابو اى خدا به

 خواهـد  چـه  هـر  خـدا  تـا  آيم نمى فرود خدا به باش، صبور پسر، اى«: گفت و آمد پيش سليمان: گويد
  ».كند حكم آنها و من ميان

 بر حبشى زراره بن طفيل .بود وى راست پهلوى بر كلبى حارثه بن طفيل رفت، پيش آن از پس: گويد
 سـليمان . رفت عقب تيررس دو از بيشتر چپ پهلوى و راست پهلوى كردند، حمله ما به. بود وى چپ پهلوى

 محلشان به را آنها و بردند حمله حريفان به سليمان ياران آن از پس. بود نرفته خويش جاى از و بود قلب در
 از كـس  دويسـت  به نزديك. برديم مى حمله آنها به پياپى ما و بردند مى حمله ما به همچنان آنها. راندند پس
 پنجـاه  نزديـك  نيـز  سـليمان  ياران از بود جمله آن از معاويه بن يزيد بن  عبداهللا بن حرب كه شد كشته آنها

 .شد كشته كس
 كلبـى  سـالمه  بن حية خواست، هماورد و بيامد بود حمص مردم سوار يكه كه بهرانى الهلباء ابو: گويد

 حملـه  بدو دمشق مردم از يشقر وابسته جعده ابو بيفتاد، اسب از كه زد بدو ضربتى نيزه با و رفت وى سوى
 از كـه  سـغدى  ايـراك . خواسـت  همـاورد  و بيامـد  بهرانـى  يزيد بن ثبيت آن از پس .بريخت را خونش و برد

 و تنومند، ايراك و بود قامت كوتاه ثبيت. رفت او مقابله به بود هشام بن سليمان خاصان از و سغد شاهزادگان
 وى ساق عضله كه انداخت وى سوى تيرى و بايستاد يراكا. بكرد پشت رود، مى وى سوى كه ديد ثبيت چون

 .دوخت نمد به را
 كسـان  و شـد  اردوگاهشان وارد و برد حمله آنها به و بيامد العقاب ثنية از العزيز عبد اثنا اين در: گويد

 .رسيد ما نزد به و بكشت
 بـه  بديـد  را حمص ردمم  اردوى وقتى. بودم حجاج بن العزيز عبد با من: گويد غسانى زياد بن سليمان

 را گـردنش  ماند جاى به كه هر خدا به است، اردوگاهشان ميان كه اى تپه شما گاه وعده«: گفت خويش ياران
  ».زنم مى

 كـه  هر و برديم حمله وى با نيز ما برد، حمله آنگاه ،»برو پيش«: گفت خويش پرچمدار به آنگاه: گويد
 .شدند هزيمت و بشكافت اردويشان و رسيديم تپه روى تا شد كشته گرفت را ما راه

 كسـان  و» .آر بيـاد  خـويش  قـوم  دربـاره  را، خدا را، خدا«: گفت قسرى  عبداهللا بن خالد بن يزيد: گويد
 بنـى  بـا  سـليمان  و ذكوانيان ميان بود نزديك .داشت ناخوش را العزيز عبد و سليمان رفتار و بداشتند دست
 .كنند بيعت وليد بن يزيد با آنكه شرط به اشتندبد آنها از دست اما دهد رخ شرى كلب عامر

 بـر  و گرفتندشـان  كـه  فرسـتاد  خالد بن يزيد و سفيانى محمد ابو سوى كس هشام بن سليمان: گويد
» .دهـيم  مـى  قسـم  خويشـاوندى  و خدا به ترا جان، دايى اى«: زدند بانگ بدو كه دادند گذر حارثه بن طفيل
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 آنهـا  از جمعـى  و بكشدشـان  كـه  كردند بيم عامريان بنى بداشت را اآنه كه رفت سليمان سوى آنها با طفيل
 پسـر  دو با را آنها كه فرستاد وليد بن يزيد سوى را آنها سپس. بماندند پردهسرا در يزيد و محمد با و بيامدند

 .بداشت آنها با نيز را وليد بن عثمان دايى سفيان، ابو نواده يزيد و بداشت الخضراء در وليد
 دمشـق  مـردم  كـار . گرفتند جاى عذرا در و آمدند دمشق سوى العزيز عبد و سليمان آن از پس: گويد

 و داد مقررى را آنها يزيد رفتند، حمص و دمشق سوى كسان آنگاه. كردند بيعت وليد بن يزيد با و آمد فراهم
 صفوان بن صقر و حوى ابن و قيس بن عمرو و ثابت بن سمط و حصين بن معاوية كه داد جايزه را بزرگانشان

 از پس كه .ببودند دمشق در باقيمانده كرد، عامل را يزيد بن معاوية حمص، مردم جمله از. بودند جمله آن از
 .رفتند فلسطين و اردن مردم مقابله به آن

 .بود شده كشته كس سيصد حمص مردم از روز آن در
 .بكشتند را او و تاختند خويش عامل به اردن و فلسطين مردم سال اين در

 آنها با وليد بن يزيد كار و اردن و فلسطين مردم قيام خبر از سخن

 مـردى  وى. بـود  فلسـطين  عامـل  وليـد  جانب از الملك عبد بن سعيد: گويد زنباع بن روح نواده رجاء
 مقـيم  فلسطين در الملك عبد بن سليمان پسران بود، خويش برادران سرور سليمان بن يزيد. بود نكوسرشت

 .داشتند دوست را آنها مجاورت سبب به فلسطين مردم و بودند
 بـن  يزيـد  بـه  بـود،  فلسـطين  مردم سر وقت آن در كه زنباع، بن روح بن سعيد شد، كشته وليد وقتى

 .سپاريم تو به را خويش كار كه آى ما پيش شد، كشته خليفه كه نوشت سليمان
 سـبع  در وقت آن در كه الملك عبد نب سعيد به آورد، فراهم وى براى را خويش قوم سعيد پس: گويد

 وى كـار  بـه  كه ايم سپرده كسى به را خويش كار ما و شده آشفته كار كه برو ما پيش از كه نوشت بود مقيم
 .رفت وليد بن يزيد سوى او پس. داريم رضايت

 كار از اردن مردم. كرد دعوت وليد بن يزيد نبرد به را فلسطين مردم سليمان بن يزيد آن از پس: گويد
 و روح بـن  سـعيد  با نيز فلسطين مردم كار سپردند الملك عبد بن محمد به را خويش كار و يافتند خبر آنها

 بـا  كـه  حمـص  مـردم  و دمشق مردم با را هشام بن سليمان و يافت خبر كارشان از يزيد. بود روح بن ضبعان
  .فرستاد آنها مقابله به بودند بوده سفيانى
 بـه  هشام بن سليمان پس، .بودند كس هزار چهار و هشتاد دمشق مردم: دگوي خزاعى راشد بن محمد 
 .شد روان جمع آن مقابله

 راشـد،  و حكـم  سوى و روح پسر دو سعيد، و ضبعان سوى مرا هشام بن سليمان كه بود چنان و: گويد
 آنها و آيند، در وليد بن يزيد اطاعت به كه كردم اميدوارشان و دادم وعده كه فرستاد بلقينى جرو ابن پسر دو

 .پذيرفتند
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 عبـد  بـن  محمـد  سـوى  سـعيد  بن حذيفة همراهى به مرا وليد بن يزيد: گويد خوالنى داود بن عثمان
 .كرد اميدوار و داد وعده و كرد دعوت خويش اطاعت به را آنها و فرستاد سليمان بن يزيد و الملك

 آمدنـد،  فـراهم  محمد نزد به آنها از عىجم كرديم، آغاز الملك عبد بن محمد و اردن مردم از ما: گويد
 امـا  ،».بكـش  را خبيـث  قدرى اين بدارد، صالح قرين را امير خداى«: گفت شان يكى. كردم سخن وى با من

 فرسـتاده  من«: گفتم و كردم خلوت وى با من و شد پا به نماز آنگاه. بداشت من از را آنها جروقينى بن حكم
 درمى و بود تو قوم مردان از يكى سر باالى مگر شد نمى بسته پرچمى نم سر پشت خدا به تو، نزد به يزيدم

  ».فرستد مى چنان و چنين نيز تو براى رسيد، مى آنها از يكى دست به مگر شد نمى برون المال بيت از
  »كنى؟ مى تعهد را اين«: گفت
  » .آرى«: گفتم
 وقتـى  تا«: گفتم نيز و گفتم اين ندهمان نيز بدو و رفتم روح بن ضبعان پيش و شدم برون آنگاه: گويد

 كه بود نشده صبح هنوز. بازگشتم من و پذيرفت من از» .واميگذارد تو به را فلسطين واليتدارى بباشد وى كه
 .برفتند فلسطين مردم

 گرفت، سامان خواست مى آنچه وقتى بودم وليد بن يزيد گير خبر اردن در: گويد ازدى سعيد بن محمد
 خواستم او از و رفتم هشام بن سليمان پيش كردند، مخالفت وليد بن يزيد با وقتى. كرد دنار خراج عامل مرا

 يزيد پيش. بفرستد من همراه را كسى كه نپذيرفت سليمان اما برم، حمله طبريه به كه بفرستد من با سپاهى
 خواسـته  چه هر داد دستور و نوشت سليمان به اى نامه خويش خط به بگفتم، وى با را خبر و برفتم وليد بن

 شبانه. فرستاد من همراه كس هزار پنج با را ذكوان بن مسلم بردم، سليمان پيش را نامه. بفرستد من با بودم
 و رفتـيم  طبريـه  سوى آنها از گروهى با من شدند، پراكنده ها دهكده در و رسيديم بطيحه به تا ببردم را آنها
 مـا  منزلهـاى  وارد سـپاهيان  كـه  بمـانيم  چه براى«: گفتند مى هطبري مردم. نوشتند نامه  خويش سپاه به آنها
 غارتشـان  و رفتنـد  الملك عبد بن محمد و سليمان جايگاه سوى و» .كنند مى تعرض ما كسان به و شوند مى

 .پيوستند خويش هاى خانه و ها دهكده به و گرفتند را سالحشان و اسبان و كردند
 وى پـيش  اردن مـردم  و رفـت  صنبره سوى سليمان شدند هپراكند اردن و فلسطين مردم وقتى: گويد

 بـه  درياچـه  بـر  و شـد  روان طبريـه  سوى سليمان شد جمعه روز وقتى كردند بيعت وليد بن يزيد با و آمدند
 بودنـد  حاضـر  كـه  كسـانى  با و بكرد جمعه نماز آنها با و رسيد طبريه به تا بود همراه آنها با و نشست زورقى
 .بازگشت خويش اردوگاه به آنگاه كرد، بيعت

 گفت من به و فرستاد وليد بن يزيد سوى مرا آمد فرود صنبره در سليمان وقتى: گويد داود بن عثمان
 به را سراقه ابن دارم قصد كرد، بس را ايشان زحمت خدا: اى دانسته را فلسطين مردم مخالفت كه بگويم او به

 .گمارم اردن به را محاربى بالل بن اسود و گمارم فلسطين
 .گفتم و بوديد داده دستور من به سليمان را آنچه و رفتم يزيد پيش: گويد
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  »گفتى؟ چه روح بن ضبعان به كه بگوى من به«: گفت من به
 .دادم خبر بدو: گويد
   »كرد؟ چه«: گفت
  ».برفت اردن مردم با نيز جرو ابن. برفت فلسطين مردم با همانشب«: گفتم
 آنجـا  مـردم  بـا  و رود رملـه  به تا بگردد باز بگو او به و بازگرد كنيم، وفا انتعهدم به بايد نيز ما«: گفت

 عامـل  را وليـد  بن مسرور فلسطين، عامل را روح ابن ضبعان كردم، اردن عامل را وليد بن ابراهيم كند، بيعت
  ».حمص عامل را حصين ابن و قنسرين

 صلوات و او ثناى و خداى حمد از پس و كرد سخن وليد بن يزيد وليد، شدن كشته از پس: گويد راوى
 و دنيـا  حـرص  و گردنفرازى و سركشى به من خدا به مردم، اى«: گفت سلم و عليه اهللا صلى محمد او پيمبر
 قيام. بود خواهم خويشتن ستمگر نكند رحمم پروردگارم اگر كنم، نمى خودستايى ام، نكرده قيام شاهى رغبت

 سـنت  و وى كتاب و خدا سوى به دعوت براى و بوده وى دين و وى پيمبر و خدا خاطر به خشم روى از من
 خاموشـى  به پرهيزگار مردم نور و بود گرفته ويرانى هدايت هاى نشانه كه هنگامى به عليه، اهللا صلى او پيمبر
 قسم خداى به مينهاد بدعت گونه همه و شمرد مى حالل را حرامى هر كه داشت تسلط عنود جبار و بود رفته

 نسـب  بـه  و بـود  مـن  عموى پسر منزلت، به وى. نداشت ايمان حساب روز به و نداشت باور را خدا بكتا كه
 وانگذارد خويشتن به مرا كه خواستم او از و جستم خير وى كار در خدا از ديدم چنين چون اما. من همسنگ

 تـا  كوشـيدم  بـاب  يـن ا در و كـردم  دعوت كار اين به كردند مى اجابتم كه را خويش واليت مردم از كسانى و
 .من نيروى و كمك به نه بود خداى نيروى و كمك به كرد، آسوده او از را واليتها و مردم خداى

 مالى نه كنم، حفر نهرى نه خشتى، بر خشتى نه و نهم سنگى بر سنگى نه كه كنم مى تعهد مردم، اى«
 را شـهر  آن شـكاف  تا نبرم ديگر هرش به شهرى از مالى نيز و دهم فرزندى يا همسرى به چيزى نه و بيفزايم
 كـه  بـرم  آن مجاور شهر به بود افزون چيزى اگر برآرم، دارند كه مقاصدى درباره را آن مردم حاجت و ببندم
 .افتند فتنه به نيز كسانتان و افتيد فتنه به كه داشت نخواهم دير مرزهايتان در را شما .دارند نياز بدان بيشتر

 كنم نمى بار چندان شما جزيه اهل بر. بخورد را ضعيفتان نيرومندتان كه بندم ىنم شما روى به را خويش در
 معـاش  تـا  اى مقـررى  مـاه  هر و داريد اى عطيه من پيش سال هر ببرد، نسلشان و بروند خويش واليت از كه

 و شنوايى مكلف شما كردم عمل گفتم آنچه به اگر. باشد نزديكشان همانند دورشان و برسد مرتب مسلمانان
 توبـه  اگـر  واداريد، توبه به مرا آنكه مگر. كنيد خلع مرا داريد حق نكردم عمل اگر و نكو، پشتيبانى و اطاعتيد

 تعهد كردم، تعهد من آنچه مانند كه شناسيد مى باشد شهره صالح به كه را كسى اگر. پذيريد مى من از كردم
 .شوم مى در اطاعتش به و كنم مى بيعت او با كه كسم نخستين من كنيد، بيعت وى با خواستيد و كند مى
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 مخلوق با باشد شكنى پيمان مستلزم كه وفايى و نيست، روا خالق عصيان بر مخلوق اطاعت مردم، اى«
 باشد، خداى مطيع كه مادام كرد، بايد اطاعت خداى اطاعت در را مخلوق. خداست اطاعت اطاعت، كرد، نبايد
  ».ريخت را خونش و كرد او عصيان بايد مى دخوان عصيان به و كرد خدا عصيان وقتى

  ».خواهم مى آمرزش خدا از شما و خودم براى و گويم مى را سخن اين«
 يزيد كرد بيعت وى با كه كسى نخستين و كنند بيعت وى با نو از كه كرد دعوت را كسان آنگاه: گويد

 خـداى  از مؤمنـان،  اميـر  اى«: فتگ كرد بيعت او با عبسى هانى بن قيس وقتى. افقم به ملقب بود هشام بن
 عبـد  بن عمر گويند اگر هستى، تو كه نبود چنين تو خاندان مردم از هيچكس كه باش هستى چنانكه بترس
  ».بد راه از او و گرفتى درست راه از را خالفت تو العزيز،

 را رعمـ  و كرد نكوهش مارا همه كه بكشد خدايش«: گفت و رسيد محمد بن مروان به وى گفته: گويد
 هـانى  بن قيس شدى، دمشق مسجد وارد وقتى« :گفت و فرستاد را يكى رسيد، خالفت به مروان وقتى ،»نيز
  ».بكش را او و كند مى نماز آنجا باز دير از كه بنگر را

 .بكشت را او و كرد مى نماز كه ديد را قيس و شد دمشق مسجد وارد و برفت كس آن: گويد
 .كرد آنجا واليتدار را جمهور بن منصور و برداشت عراق از را عمر بن يوسف وليد بن يزيد سال اين در

 جمهور بن منصور واليتدارى و عراق از عمر بن يوسف عزل خبر از سخن

 را كلبـى  دحيـه  نـواده  العزيز عبد گويند چنانكه شدند، استوار وليد بن يزيد اطاعت به شام مردم وقتى
 .گرفت نظر در عراق واليتدارى براى

 را جمهور بن منصور و واگذاشت را او يزيد و »پذيرفتم مى بود من با سپاهى اگر«: گفت بدو العزيز عبد
 .كرد عراق واليتدار

 صد سال االخر جمادى از مانده روز دو شنبه چهار روز به الملك عبد بن يزيد بن وليد: گويد مخنف ابو
 كـه  همـانروز  جمهـور  بـن  منصور. كردند عتبي وليد بن يزيد با دمشق در كسان. شد كشته ششم و بيست و

 .ديگر كس شش با شد روان عراق سوى بخراء از شد كشته يزيد بن وليد
 حيره به رجب از رفته روز چند جمهور بن منصور. بگريخت كه رسيد عمر بن يوسف به وى خبر: گويد

 واسـط  بـر  را جهـم  ابـى  بـن  حريـث  داد، روزى و مقـررى  را بگيـران  مقررى و بگرفت را المالها بيت و رسيد
 بـن  جريـر  كرد، بند به و بداشت را وى و شد وارد او بر شبانه حريث .بود نباته بن محمد آنجا عامل. گماشت

 وليـد  بـن  يزيـد  براى آن واليتهاى و عراق در و گماشت عامالن و ببود آنجا منصور. گماشت بصره بر را يزيد
 .گرفت بيعت

 آنجـا  از رمضـان  از مانـده  روز چنـد  و ببود عراق در را رمضان و نشعبا و رجب باقيمانده منصور: گويد
 .برفت
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 سبب به و نبود دين اهل .غيالن تيره از خشن بود اى بدوى جمهور بن منصور: گويد مخنف ابو غير اما
 در جهت همين به بود، پيوسته بدو خالد كشتن از تعصب سبب به هم و داشت غيالنيان با يزيديه كه نظرى
 سـوى  كـردم  عراق واليتدار ترا«: گفت بدو كرد عراق واليتدار را او يزيد وقتى داشت حضور وليد نشد كشته
 روا. نمـود  مى ستمگرى و بود فاسق كه كشتم آن سبب به را وليد من كه بدان و بترس خدا از شو، روان آنجا

  ».ايم كشته را وليد آن سبب به ما كه شوى چيزهايى مرتكب تو نيست
 پـيش  و پيشـه،  فضيلت و ديندار بود مردى وى آمد، وليد بن يزيد نزد به غسانى حجره بن يزيد: گويد

 عراق واليتدار را منصور مؤمنان، امير اى«: گفت بود، كرده نبرد وليد با دين سر از و داشت منزلتى شام مردم
  »اى؟ كرده

  ».داشت كه نيكيارى و كوشى سخت سبب به آرى«: گفت
  ».خبر بى دين كار از و است بدوى كه نيست ارك اين خور در وى«: گفت
  »كنم؟ واليتدار را كى پس نكنم واليتدار بوده كوش سخت كه را منصور اگر: گفت
 چـرا  باشـد،  مطلـع  حـدود  و احكـام  از و بپرهيـزد  شـبهات  از كـه  را صالح و دين اهل از يكى«: گفت

  »ايستد؟ نمى تو در بر و آيد نمى تو پيش قيس مردم از هيچكس
 نيرو قيسيان وقت هر خدا به. دادم نمى مهلت را قيسيان نيست، من شأن خونريزى كه نبود اگر«: تگف

  ».است افتاده زبونى به اسالم اند گرفته
 بودند وى نزد به كه يمانى مردم از كسانى به يافت خبر وليد شدن كشته از عمر بن يوسف وقتى: گويد

 اى آشفتگى اگر«: گفت مى و كرد مى خلوت مضريان يكايك با آنگاه ،كرد مى ديدن آنها از زندانها در و پرداخت
  »كنى؟ مى چه دهد رخ اى حادثه يا آيد پيش

 نيز من كنند عمل چه هر و كنم مى بيعت كنند بيعت كه هر با شامم، مردم از يكى من«: گفت مى او و
  ».كنم مى عمل

 و كـرد  رها بودند زندانها در كه را يمانى ممرد همه و نيافت آنها پيش خواست مى را آنچه يوسف: گويد
 بر. فرستادند مى او براى را شام مردم اخبار كه فرستاد نصير بن منصور و بصرى  عبداهللا بن حجاج پيش كس

 .نهاد حيره در نيز را يكى نهاد بانها ديده نيز شام راه
 :مضمون اين به تنوش سليم بن سليمان به اى نامه رسيد جمع به چون و بيامد منصور: گويد

 و دهند تغيير هست، شانضمير در را آنچه تا ندهد تغيير هست گروهى نزد كه را نعمتى خدا: بعد اما«
 بريخـت  خونهـا  و كرد كفران را خدا نعمت يزيد بن وليد 1»ندارد جلوگير خواهد بدى گروهى براى خدا چون

 بـا  اوسـت  از بهتـر  كـه  داد كسى به را او خالفت و برد جهنم به شتاب با را او و بريخت را او خون نيز خداى
 عـراق  واليتـدار  را وليـد  بـن  عباس بن حارث و اند كرده بيعت وى با كسان وليد، بن يزيد يعنى نيكتر، روش

                                                           

  .11: 13 َله مرَد فَال سوءاً ِبَقومٍ اهللا أَراد إِذا و بِأَْنُفسهِم ما يَغيرُوا حتَّى ِبَقومٍ ما يَغيرُ ال اهللا إِنَّ. 1
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 آمـده،  فـرود  ابيض در من، سر پشت منزل دو وى. بگيرم را او عامالن و يوسف كه فرستاده مرا عباس كرده،
 مخالفت مبادا كن، زندانى خويش نزد به را آنها نماند، متروك آنها از هيچيك كه بگير را وى عامالن و يوسف

  ».واگذار يا برگزين، خويشتن براى نيارى، آن تاب كه رسد آن خاندانت و تو به كه كنى
 از و نوشـت  نامـه  بودند حيره در كه شام سرداران از كسانى به بود، القمر عين در منصور وقتى: گويند

 بـن  سـليمان  پـيش  را ها نامه همه و بگيرند را وى عامالن و يوسف كه گفت و داد خبرشان ليدو شدن كشته
 .برساند سرداران به كه داد دستور و فرستاد سليم

 بـه  بـود  نوشـته  وى بـراى  كه را منصور نامه و برد يوسف پيش و بگرفت را ها نامه سليمان: گويد راوى
 .كرد حيرت آن از و بخواند كه داد يوسف

 عـامالن  كـه  آمد من پيش جمهور بن منصور نامه ناگهان بودم واسط مقيم: گويد الجهم ابى بن ريثح
 سـى  بـه  نزديك آورد، فراهم را خويش ياران و وابستگان بودم، وى كار دار عهده واسط در من. بگير را يوسف

  »كيستى؟«: گفتند بانان دروازه رفتيم، شهر سوى سالح، با برنشستيم كس
  ».الجهم ابى بن يثحر«: گفتم

 وارد كـه  بگشـودند  را در و» .اسـت  آمده مهم كارى براى حريث كه كنيم مى ياد قسم خدا به«: گفتند
 .گرفتيم بيعت وليد بن يزيد براى كسان از صبحگاهان آمد، در تسليم در از كه گرفتيم را عامل و شديم

 را كلبـى  عـزان،  يـا  غـزان،  بـن  محمـد  بود، سغد عامل قاسم بن محمد بن عمرو: گويد شجره بن عمر
 جمعـه  هـر  كـه  نهـاد  او گـردن  به گزاف مالى و زد تازيانه را او كه فرستاد يوسف پيش و زد تازيانه و بگرفت
 .بزنند او به تازيانه پنج و بيست نداد اگر و بدهد آنرا از سهمى

 را وى شـد  عـراق  واليتـدار  جمهـور  بـن  منصور چون و بخشكيد محمد انگشتان بعضى و دست: گويد
 و رفـت  سـند  سـوى  آنگـاه . گرفـت  بيعت يزيد براى و رفت سيستان سوى وى. كرد سيستان و سند واليتدار

 آن از شمشيرى عمرو. برخاست نماز براى و گماشت او مراقبت به كشيكبانان و كرد بند به را محمد بن عمرو
 غـزان  ابـن  برآوردنـد  بانـگ  كسـان  .رفت فرو شكمش در كه داد تكيه آن روى نيام بى و گرفت را كشيكبانان

  »كردى؟ چنين چرا«: گفت و بيامد
  » .كردم بيم شكنجه از«: گفت
  » .كردى خويشتن با كه كردم نمى چنين تو با هرگز«: گفت
 .گرفت بيعت يزيد براى غزان ابن و بمرد آنگاه ببود روز سه محمد بن عمرو: گويد
: گفـت  كلبـى  سـليم  ابن سليمان به خواند را مهورج بن منصور نامه عمر، بن يوسف وقتى: گويد راوى

 »كرد؟ بايد چه«
. كنند نمى نبرد عباس ابن حارث با تو همراه شام مردم كنى، نبرد وى همراه كه ندارى پيشوايى«: گفت

  ».روى شام سوى كه است اين درست راى بيمناكم، تو بر او از بيايد، جمهور بن منصور اگر
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  »چيست؟ تدبير ،است همين نيز من راى«: گفت
 منصـور  چـون  و گـويى  مـى  وى دعـاى  خويش سخنرانى در و نمايى من اطاعت يزيد به نسبت«: گفت

 .»كنم مى تو همراه باشد من معتمد ما كه را كسى شد نزديك
 بـن  سـليمان  منـزل  بـه  يوسـف  رسيد، مى بلد به صبحگاهان كه آمد فرود جايى به منصور وقتى: گويد

 .رسيد بلقاء به تا ببرد سماوه راه از را وى كه فرستاد او همراه را كسى آنگاه. ببود آنجا روز سه و رفت سليم
  ».گذارى وامى واليت با را منصور و شوى مى مخفى«: گفت سليمان: قولى به

   »كى؟ پيش«: گفت
  » .دهم مى جا معتمدى نزد به ترا و من نزد به«: گفت
 كه خواست او از و داد خبر بدو را قضيه و رفت اصىع محمد بن عمرو نزد به سليمان آن از پس: گويد

 .داد پناه را او عمرو و» .تواند دائيان وائل بن بكر مردم و قريشى مردان از يكى تو«: گفت و دهد پناه را يوسف
 گرانقـدر  كنيزكـى . ترسـان  حادثـه  از و باشـد  گردنفراز او چون كه بودم نديده را هيچكس: گويد عمرو

 بـدو  و نشـد  او نزديـك  هرگـز  خـدا  بـه » .كنى مى خوشدل و كنى مى گرم را او«: گفتم بكنيز بردم وى پيش
 مـرا  داشـتى،  دلپـذير  رفتار و كردى نكو«: گفت رفتم وى نزد به كه فرستاد كس روزى آن از پس. ننگريست

  ».است مانده حاجت يك
 ».بگوى«: گفتمش

  » .برى شام سوى كوفه از مرا«: گفت
  » .خوب«: گفتم
 و كـرد  ياد وليد بن يزيد از گفت، او عيب و كرد ياد وليد از بيامد جمهور بن منصور كه نروزهما: گويد

 .گفتند يوسف و وليد نكوهش و خاستند پا به سخنوران. آورد سخن او تسليم و يوسف از كرد، او ستايش
 بـود  گفته او بد كه بردم مى نام را كس هر و كردم نقل وى براى را آنها قصه و رفتم يوسف پيش: گويد

 در مـن  و«. تازيانـه  سيصـد  تازيانه، دويست. بزنم او به تازيانه يكصد كه شوم مى ملتزم خدا نزد به«: گفت مى
 .كند مى تهديد را كسان و دارد واليتدارى طعم هنوز كه بودم شگفت

 ،شـد  نهـان  آنجـا  در كـه  فرسـتاد  شـام  سوى را وى آن از پس. واگذاشت را او سليم بن سليمان: گويد
 .يافت انتقال بلقا به سپس

 اگـر «: گفـت  بـدانها  و فرسـتاد  كس پانصد با را كالب بنى از يكى عمر بن يوسف: گويد محمد بن على
 او معتـرض  كـه  آمـد  آنها سوى جمهور بن منصور: گويد» .كند عبور نگذاريدش گذشت شما بر وليد بن يزيد

 .دكر شان كوفه وارد و بگرفت را آنها سالح منصور و نشدند
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 شصـت  و عدوى قعاس بن غسان و سالمه بن سفيان بجز نشد برون يوسف همراه كسى كوفه از: گويد
 و گرفـت  را المالها بيت و شد كوفه وارد رجب از رفته روز چند منصور. زن و مرد از وى صلبى فرزندان از تن

  .كرد رها بودند يوسف هاى زندان در كه را خراجگيرانى و عامالن و بداد را مقرريها
 .رسيد وليد بن يزيد به وى خبر رسيد بلقا به يوسف وقتى: گويد

 شنيدم بود بوده وليد بن يزيد سرداران از كه كلبى سعيد بن محمد از: گويد محمد بن مخلد هاشم ابو
 فرسـتاده  يوسف طلب به را او است، خويش  كسان ميان بلقا در عمر بن يوسف كه بود شنيده يزيد وقتى كه
 .بود

 كرديم 1تفتيش همچنان گرفتم، ميان در را او خانه بلقا در و برفتم بيشتر يا سوار پنجاه با: گويد مدمح
 .نيافتيم چيزى و

 تفتيش را آنها چون و بود نشسته خويش دختران و زنان با و بود پوشيده زنان جامه يوسف: گويد راوى
 ايـام  همه در كه بداشت زندان در وليد، پسران جواننو دو با بياورد بند در را او و يافت زنان ميان را وى كرد

 دمشـق  نزديـك  و آمـد  شام به مروان وقتى. ببود زندان در ابراهيم خالفت از روز ده و ماه دو و يزيد خالفت
 از گروهـى  با داشت االسد ابو كنيه كه را خالد وابسته يزيد، نهاد، خالد بن يزيد عهده به را آنها كشتن رسيد،
 و آورد بـرون  را عمر بن يوسف و بكوفت گرزها با را نوجوان دو سر و شد زندان وارد كه فرستاد خويش ياران

 .بزد را گردنش
 فرسـتاد،  او سوى سوار پنجاه رفته بلقا سوى عمر بن يوسف كه يافت خبر وليد بن يزيد وقتى: قولى به

 من به و كن مقاومت و بشنو من از شوى، مى كشته خدا به زاده عمو اى«: گفت و رسيد بدو نمير بنى از يكى
  ».بگيرم اينان دست از ترا تا بده اجازه

  » .نه«: گفت
  ».كنند خشمگين تو كشتن از را ما كه نكشند ترا يمانيان اين و بكشم ترا من بگذار پس«: گفت
  ».پذيرم نمى كردى عرضه من به كه را چيز دو اين از هيچيك«: گفت
  » .دانى بهتر تو«: گفت
  »آمدى؟ چرا«: گفت بدو كه بردند يزيد نزد به را او پس: گويد
  ».واگذاشتم آنكار با را او و آمد واليتدارى به جمهور بن منصور«: گفت
 .كردند  زندان به را او تا بگفت و» .باشى من واليتدار كه نخواستى ولى نه«: گفت

 ايـن «: گفت آنها به و اندخو پيش را كلبى مطرف بن سعيد بن محمد و ذكوان بن مسلم يزيد، قولى به
  ».آريد من پيش را او و برويد رفته بلقا به عمر بن يوسف فاسق،

                                                           

 . نفتش: متن كلمه. 1
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 بـه  را او«: گفت كه كردند تهديد را او پسران از يكى. نيافتند و بجستند را او و برفتند پس: گويد راوى
  ».است ىميل سى در كه رفته خويشتن آن از اى مزرعه سوى وى«: گفت آنگاه ،».دهم مى نشان شما

 و بـود  نشسـته  كـه  بيافتنـد  را او و برداشتند خويش با را بلقا سپاه از تن پنجاه كس دو آن پس: گويد
 زنـان  ميـان  را وى كردند جستجو چون و گذاشتجا به را خويش پاپوشهاى و بگريخت شد آنها متوجه چون

 .بودند نشسته آن هاى رهكنا بر سر برهنه و بودند انداخته او روى ابريشمين اى قطيفه كه يافتند
 ده و. كنـد  راضـى  او از را كلـب  طايفه كه كرد مى تقاضا سعيد بن محمد از كشيدند، را وى پاى: گويد

 .بشر ابن هانى و عمير بن كلثوم خونبهاى با بدهد او به دينار هزار
 را او شريـ  و بديـد  را يوسـف  بود كشيك نوبت در كه سليمان عامالن از يكى. آمدند يزيد سوى: گويد

 يزيـد  پيش را وى وقتى. كوچك اى جثه و داشت بزرگ ريشى كه بكند را آن از قسمتى و داد تكان و بگرفت
 يـك  و كندند را ريشم مؤمنان امير اى خدا به«: گفت مى و گرفت گذشت مى نافش از كه را خود ريش بردند

  ».نماند آن از مو
 كـه  نـدارى  بـيم  آيا«: گفت بدو و رفت وى پيش دراش بن محمد بداشتند، الخضراء در را او پس: گويد

  »افكند؟ تو بر سنگى و بيايد باال از انتقامجويان از يكى
 اين جز جايى به مرا كه كن سخن مؤمنان امير با خدا به ترا بودم، نشده اين متوجه خدا به نه،«: گفت

 ».باشد اين از تنگتر چه گر و دهد انتقال
 به اينست، از بيشتر مانده نهان تو از كه وى حمق از قسمت آن«: گفت مداد خبر يزيد به را اين: گويد

 خـون  و مـال  از را هـا  مظلمه و بدارند كسان معرض در و بفرستم عراقش سوى كه ام كرده زندان به را او خدا
  ».بگيرند وى

 دربـاره  ادفرست عراق به را جمهور بن منصور و بكشت را يزيد بن وليد وليد، بن يزيد وقتى: گويد راوى
 محمد بن على روايت در چنانكه بود نوشته آن در كه چيزها جمله از و نوشت عراق بمردم اى نامه وليد عيوب
 :كه بود اين آمده

 بـدان  كـه  نهـاد  حقهـا  آن در و داشت پاكيزه و كرد خويش پسنديده و برگزيد را اسالم دين خداوند«
 همـه  اسـالم  در و بيازمايد را بندگان معصيت و اطاعت تا دبو داشته حرام كه كرد نهى چيزها از و داد فرمان
 شد مردمى دوستدار و شد آن حافظ كه كرد خود خاص آنرا سپس. كرد كامل را بزرگ فضايل و خير صفات

 خالفـت  بـه  خـداى  را كـه  هر كند، مى شهره و احاطه اسالم فضيلت به را آنها كه دارند پا به را آن حدود كه
 را مـوهبتى  بخواهد يا برخيزد او مخالفت به كه هر كند كار بدان و باشد خداى فرمان دبن پاى و دهد كرامت

 را خويش عطاى خدا تا ناچيز، وى مكر و باشد سست وى كيد كند، شكنى پيمان يا بگرداند داده بدو خدا كه
 بدينسان .نهد عمل خسران و گمراهى در را دشمنش و نهد وى ذخيره را خويش ثواب و پاداش و كند كامل

 ايـن  در و كردند مى داورى وى حكم مطابق دين كار در و بودند پياپى وى دين سرپرستان و خداى خليفگان
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 خـداى  نعمـت  اكمال موجب كه بودند وى نصرت و دوستى مشمول آن سبب به و بودند خدا كتاب پيرو باب
 و افتـاد  خـدا  دشـمن  وليـد  بـه  كار و بمرد هشام كه وقتى تا داشت رضايت كارشان از خدا و بود آنها درباره

 .دارند باك آن ارتكاب از كه نيارد روى بدان كافر و نشود آن مرتكب مسلم كه شكست را حرمتهايى
 ريختـه  خونهـا  آن سـبب  به و شد سخت آن درباره بليه و شد علنى و شد شهره او از كار اين چون و«

 جـاى  بـه  انـدك  مـدتى  بجز را آن عامالن  خداى كه زشت كارهاى عالوه به شد، گرفته ناحق به اموال و شد
 از و آرد مسـلمانان  نـزد  بـه  و خداى پيشگاه به عذر و آيد باز بودم منتظر و رفتم وى سوى من. گذاشت نمى
 خواسـتم  مـى  خويش مقصود اكمال كار اين از و بگردد بود آورده جرئت آن بر كه معاصى آن و خويش عمل

 كه يافتم سپاهى عاقبت .ديندار مردم ميان در پسنديده چيزهاى داشتن روان و بود دين ستون استقامت كه
 اسالم شرايع همه خواست مى خداى دشمن كه بود پر وى كينه از هاشان سينه خداى دشمن اعمال ديدن از
 كـه  بـود  پـرده  بى و عام و شايع وى از اين و كند عمل آن درباره خداى منزل آيات خالف به و كند مبدل را

 تبـاهى  از كـه  بـيم  آن با را خويش اعتراض نداشت، شك آن درباره كسى و بود ننهاده پوششى آن بر خداى
 كـه  كنند، حمايت آن از و دهند سامان را خويش دين كه كردم ترغيبشان و بگفتم آنها با داشتم دنيا و دين

 و باشـند  افتـاده  گناه به بودند داشته كه حال آن بر بودن از كه داشتند بيم و بودند خاطر آشفته باب اين در
 را شـان  پسـنديده  و دينـدار  مـردم  گروهـى  خـداى  و كردنـد  اجابـت  شتاب با كردم دعوتشان تغيير به چون

 خداى دشمن با كه گماشتم آنها بر را الملك عبد بن حجاج بن العزيز عبد من. دهند خبرشان كه برانگيخت
 و باشـد  شـورى  بـه  مسـلمانان  ميـان  كـار  كـه  كردند تدعو را او و شد مقابل بخراء نام به اى دهكده كنار بر

 اسـتمرار  جـز  و نپـذيرفت  را اين خدا دشمن اما باشد اتفاق مورد كه بجويند را يكى خويشتن براى مسلمانان
 را خـدا  امـا  كـرد  پيشدسـتى  آنهـا  بـه  حملـه  كار در خداى به اعتنايى بى روى از و نخواست خويش ضاللت

 از گروهـى  بـا  بكشـت  بـدش  اعمـال  سبب به را او خداى پس. سخت را وى مواخذه و يافت حكيم و نيرومند
 دعـوت  آن سـوى  كـه  حقـى  بـه  بودنـد  وى با كه كسانى ديگر و نبودند، كس ده كه خبيثش خواص و ياران

 بر كه هر و وى باد ملعون كه كرد آسوده او از را بندگان و كرد خاموش را وى آتش خدا و شدند در شدند مى
 وى سپاس و كنيد خدا حمد كه دهم خبر شما به زودتر و دارم معلوم شما بر را اين خواستم .بود وى طريقت
 گسـترده  برايتـان  عـدالت  و شـمايند   زمامداران نيكانتان، كه ايد آمده حال نيكوترين به شما اكنون كه بداريد
 جمهـور  بن منصور يروپ و گوييد بسيار خدا حمد آن درباره .شود نمى عمل شما ميان در آن خالف به و است

 مخلـوق  از كسى بر كه پيمانى و عهد محكمترين و خدا ميثاق و پيمان. ام برگزيده شما براى را وى كه باشيد
 و ام كرده معين خويش پى از كه جانشينانى و باشيد من مطيع و شنوا كه است شما گردن به شده مقرر وى
 و خـداى  دستور مطابق ميانتان كه هست حق اين من ردنگ به نيز را شما. است كرده اتفاق آنها درباره امت

 مـوالى  و پروردگار خدا، از. كنم تبعيت شما گذشته نيكان روش از و كنم عمل عليه اهللا صلى او پيمبر سنت
  ».خوب تقدير و خواهم مى نكو توفيق خويش
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 كه كرد امتناع جمهور ابن منصور عامل به خويش عمل تسليم از خراسان در سيار بن نصر سال اين در
 .بود داده منصور به عراق با نيز را خراسان واليتدارى وليد بن يزيد

 وليـد  هـاى  هديه با كه بود نوشته بدو كه را عمر بن يوسف نامه و نصر خبر اين از پيش: گويد جعفر ابو
 كنـد  يشخو سفر در و كرد حركت عراق آهنگ به خراسان از نصر كه اين و كردم ياد رود وى پيش يزيد بن
 .رسيد بدو وليد شدن كشته خبر كه وقتى تا رفت مى

 بن يوسف آمد، نصر پيش بود گماشته عراق راههاى بر كه ليثى سالم وابسته نافع بن بشير: گويد باهلى
 بـا  و رفـتم  رى بـه  منظـور  بـا  من فرستاد، رى سوى را جمهور بن منظور خويش برادر منصور. بگريخت عمر

 .بگويم وى با را خبر و روم نصر پيش گفتم خويش
 كـرد  نخواهى عبور من پيش از«: گفت و بداشت مرا نصر وابسته حميد رسيدم، نيشابور به وقتى: گويد

 كسـى  بـه  كـه  گرفتم تعهد او از قسم قيد به اما بگفتم، وى با را خبر نيز من» .بگويى من با را خبر آنكه مگر
 .كرد تعهد او و يمبگو وى با را خبر و رسم نصر پيش من تا ندهد خبر

 يكى خواستيم، ورود اجازه ماجان، در بود خويش قصر در كه رسيديم نصر پيش تا برفتيم هم با: گويد
 مرا دست و شد برون نصر. داد خبر بدو و برفت كه كرديم اصرار وى با ،»است خواب«: گفت وى خواجگان از

 وى بـا  را خبـر  كـه  كـرد  پرسـش  من از و شديم خانه وارد وقتى تا نكرد سخن من با برد، درون به و بگرفت
  ».بده او به اى جايزه و ببر را او«: گفت خويش وابسته حميد به. بگفتم

 بن سلم. بگفتم آنها با را خبر و آمدند من نزد به بسام بن  عبداهللا و ربه عبد بن يونس آن از پس: گويد
 .بگفتم وى با را خبر كه آمد من نزد به نيز احوز

 مـن  پـيش  كـس  او و نگهداشـت  را او رسـيد  بـدو  خبر وقتى كه بود نصر نزد به يوسف بن دولي: گويد
 گذشـت  اين بر روز سه چون و» .نگهدار را اينان« :گفتم كردند، تكذيبم بگفتم آنها با را خبر چون و فرستاد،
 نوروز بش كه شد نهم شب چون و رسيد، ديرتر پنداشتم مى آنچه از خبر .گماشت من بمراقبت كس هشتاد

 زين، با يابويى تا بگفت و فرستاد من پيش را ها هديه بيشتر و بودم گفته من كه چنان رسيد آنها به خبر بود،
  ».بدهم تو به را هزار يكصد باقى تا بمان«: گفت و داد من به نيز چينى زين يك. دادند من به لگام و

 و كـرد  آزاد را بزرگـان  و آورد پـس  ار هـا  هديـه  يافـت  اطمينـان  وليد شدن كشته از نصر وقتى: گويد
. كـرد  تقسـيم  كسـان  عامه ميان را ظرفها و كرد، تقسيم خويش خاصان و فرزندان ميان را دلپسند كنيزكان

 .كنند نيكرفتارى گفت و فرستاد عامالن آنگاه
 ايستاد سخن به نصر. آيد مى خراسان سوى جمهور بن منظور كه كردند شايع خراسان در ازديان: گويد

 آن از پس ،».بريم مى را او پاى دو و دست دو آيد ما سوى نامطمئن اميرى اگر«: گفت خويش سخنرانى در و
  ».كار و كس بى وامانده خداى بنده«: گفت مى و كرد آشكار را وى نام
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 بـن  مسعدة. گماشت باال  طخارستان بر را يحيى بن يعقوب داد، واليت را يمن و ربيعه مردم نصر: گويد
 :مضمون اين به دارد شعرى او درباره خلف كه بود همو. گماشت خوارزم بر را يشكرى  عبداهللا

  گفتم خويش ياران به كردر سوى اين«
  »است زنان بيوه اميد مايه بكرى مسعده كه

 قهسـتان  بـر  نيـز  را جهضـمى  شعبه بن مغيرة. گماشت وى جاى به را زهرانى حكم بن ابان آن از پس
 .داد نيكرفتارى دستور آنها به و گماشت

  .كردند بيعت وى با كه خواند بيعت به را كسان نصر: گويد
 كرد مى سخن خوارزميان با وى. بود كرده خوارزم واليتدار را سلمى  عبداهللا بن الملك عبد نصر،: گويد 

 من و داده اعتبار مرا كارها نبط، به منسوب فزارى نه و جلفم اعرابى نه من«: گفت مى خويش سخنرانى در و
 محلـش  به را زندان و نهم مى جايش به را تازيانه و نهم مى جايش به را شمشير خدا به ام، كرده معتبر آنرا نيز
 هـاى  سـنت  در و آييـد  راه به من با يا كنم مى محو را اختالف كه يافت خواهيد سر سخت مرا خدا به برم، مى

  ».كوبد مى پهلو به پهلو آنرا كه كوبد مى را آبجو رغم شتر عقاب كه بكوبم چنانتان يا واگذاريد، را بدعت بزرگ
 وابسـتگان  از يكـى  بـود،  فرستاده را او جمهور بن منصور كه آمد خراسان به بلقين مردم از يكى: گويد

 كـه  بشكسـت  را اش بينـى  و زد تازيانـه  و بگرفت را وى بود گماشته نيشابور راههاى بر كه حميد نام به نصر
 بينـى  آنكه«: گفت و پوشانيد جامه را وى و دادند بدو هزار بيست تا بگفت نصر. برد نصر پيش را وى شكايت

  ».مگوى نيكى جزه ب بگيرم، قصاص او از كه نيست تو همسنگ و است من وابسته شكسته ترا
 ما كه بده خبر روى مى وى پيش كه كسى به! بلقينى برادر اى«: گفت بدو نيز اسدى  عبداهللا بن عصمة

 آن مقابلـه  بـراى  كسـى  كـه  مانده جاى به كنانه و ازد براى تميم و ايم كرده آماده ربيعه مقابله ىبرا را قيس
  ».نيست

 ».كرديد تباه آنرا آوردم صالح به را كارى وقت هر«: گفت نصر
 نصـر  پيش جمهور بن منصور جانب از كنده مردم از يكى با عبدى مصعب بن قدامة: گويد الخطاب ابو

  »درگذشته؟ مؤمنان امير«: فتگ كه آمد سيار بن
  ».آرى«: گفتند
  »اليتدار شد و يوسف بن عمر از تخت عراق بگريخت؟ومنصور بن جمهور «: گفت
  ».آري«: گفت
  ».منكريم را شما جمع ما«: گفت
 بديد را جمهور بن منصور كه فرستاد را يكى و داشت گشايش در را آنها و بداشت را دو هر آنگاه: گويد

 شـما  واليتـدار  كلـب  مـردم  از يكـى «: گفـت  قدامه به و كرد رها را آنها نصر و كرد مى رانىسخن كوفه در كه
  »شده؟
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  »يمنى مردم و قيسيم مردم ميان ما آرى،«: گفت
  »شود؟ نمى واليتدار شما از يكى چرا«: گفت
 :گويد شاعر كه چنانيم ما آنكه براى«: گفت

  كنيم بيم اميرى ستم از وقتى«
  ».زند اردو كه« خوانيمب را غسان ابو روزى،
 .پيوست خويش به را او و بخنديد نصر: گويد
 كـه  بود آنجا واليتدار يا كرد، واليتدار را عباس بن  عبيداهللا آمد عراق به جمهور بن منصور وقتى: گويد

 واليتـدار  نيز را نخعى ارطاة بن حجاج. گماشت خويش نگهبانى بر را حوشب بن شمامة. نگهداشت جايش به
 .كرد

 خونخـواهى  بـه  را او و نوشـت  نامـه  يزيد بن وليد برادر يزيد بن غمر به محمد بن مروان سال، اين در
 .خواند مي وليد برادرش

  نوشت يزيد بن غمر به محمد ابن مروان كه اى نامه نسخه از سخن

 :نوشت يزيد بن غمر به مروان وليد، شدن كشته از پس: گويد على
 عهـده  بـه  كـه  وى ديـن  شرايع اقامه و پيمبران نبوت طرق بر خداست بجان از خالفت اين: بعد، اما«

 كه را مخالفانشان و دارد مى عزيز بدارد، عزيزشان نيز را كه هر و دارد مى عزيزشان و داده حرمتشان آن كردن
 آنهـا  بـه  خـداى  كه خالفتى سبب به اند بوده رعايت مورد همچنان و دهد، مى مرگ گيرند، آنها راه جز راهى

 .»كند قيام آن حق به مسلمانان از يارانى كمك به قائمى كه سپرده
 مخلـوق  همـه  از وى عهـد  بـه  وفـا  و خدا حرمتهاى از منع و اطاعت كار در شام مردم كه بود چنان و
 آنهـا  بر خداى نعمت جهت بدين. تر سخت همه از منحرف، شكن پيمان مخالف بيدين با و بودند بهتر خداى
 كردند رها را خداى كار اما افتاد، پاى از آنها سبب به مشركان شرك و شد معمور آنها به اسالم كه شد پياپى

. بـود  بيـزار  آن از دلهـا  امـا  افروختنـد،  آنرا شعله و كردند قيام كار بدين كسانى پرداختند شكنى پيمان به و
 وى خـون  گيـرد  سـامان  نكارهاشا و شود آرام فتنه چه اگر كه اند اميه بنى سران از كسانى خليفه خونيهاى
 .نيست پذير تخلف و خواهد مى خداى كه است چيزى اين. نماند متروك
 انتقـام  بـه  و ببيـنم  تغييـرى  تا خاموشم من بودى، نوشته اند كرده آنچه درباره را خويش رأى و حال«
 با كسانى مبگير انتقام مانده مهمل و متروك كه آن فرايض و رفته دست از كه خداى دين خاطر به و برخيزم

 كسـانى  هستند نظيرشان و بيايند ببرمشان چه هر سوى و داده جاى دلهاشان در مرا اطاعت خداى كه منند
 وقتـى  و آيـد  خـداى  جانـب  از كه هست نوبتى را انتقام پر، و است آكنده هاشان سينه بيابند فرصتى اگر كه

 آنها و نكنم محكم را خويش جامه  قدريان مخالفت به و نمايد رخ تغييرى اگر نباشم مروان و محمد از. معين
 مورد چنانكه رسد آنها به خداى عقوبت يا برد خواهد كه جا هر به مرا خدا قضاى تا نزنم خويش شمشير با را
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 و پنـاه  خـدا  كـه  ميـار  سستى برادرت انتقام درباره است تو خبر انتظار در من ماندن خاموش .باشد او رضاى
  ».بس خداى نصرت و اراده و است تو گاه تكيه

: گفت و كرد سخن كلبى حارثه بن طفيل درباره وليد بن عباس با وليد بن يزيد: گويد ذكوان بن مسلم
 خـويش  عشـيره  از دهـد  اجـازه  كه بكن را او سفارش و بنويس محمد بن مروان به خواهى اگر دارد، قرضى«

  ».كند تقاضا آن درباره
 تقاضا باب اين از چيزى مقررى پرداخت هنگام به داد نمى زهاجا كسان به مروان كه بود چنان و: گويد

 .كنند
 آفـاق  در نوشـت  مـى  چـه  هـر  و عباس نامه كه بود چنان و فرستاد بريد با را وى و برفت عباس: گويد

 .رفت مى
 بـه  و دينـار  هـزار  هيجده به خريده ملكى وليد بن عبيدة ابو از وى كه نوشت مروان به نيز يزيد: گويد

 .است نيازمند دينار رهزا چهار
 سـخن  بـاب  ايـن  در وى بـا  و ببريد را ها نامه اين طفيل با«: گفت و خواند پيش مرا يزيد: گويد مسلم

  ».كن
 بديـديم  را كلبـى  حارثه ابن عمرو رسيديم خالط به وقتى ندانست، مرا رفتن عباس شديم، روان: گويد

  ».هست اى قضيه مروان با را شما گفتيد دروغ«: گفت. داديم خبر بدو پرسيد، ما كار از كه
   »چيست؟«: گفتيم
  »كسند؟ هزار مزه مردم جمع«: گفت و كرد خلوت من با كنم حركت خواستم مى وقتى: گويد
 ».بيشتر و«: گفتم
  »است؟ راه مقدار چه دمشق تا آنها ميان«: گفت
  » .رسد مى صدا«: گفتم
 .بود كلب بن عامر بنى مقصودش »است؟ چقدر عامر بنى شمار«: گفت
  ».كس هزار بيست«: گفتم

 .بگردانيد روى و بجنبانيد را خويش انگشت پس: گويد 
 مـن  بعـد،  اما«: نوشتم بدو يزيد زبان از و بستم طمع مروان در بشنيدم سخن اين چون و: گويد مسلم

 بگـوى  وى بـا  خواهى مى چه هر رساند مى تو به و گويد مى كه چيزها با فرستادم را خويش وابسته ذكوان ابن
  ».اهللا شاء ان. مطمئن محرمى و است بسته صندوق منست، معتمد وابستگان و كسان نخبه از كه

 همراه نيز وليد بن يزيد نامه كه گفت و داد حاجب به را عباس نامه طفيل، رفتيم، مروان نزد به: گويد
  »نگفته؟ تو به چيزى ؟ندارى همراه اين جز اى نامه«: گفت و آمد برون حاجب بخواند، را نامه. آنست

  ».ذكوانم بن مسلم من ولى نه«: گفتم
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  »برود او وابسته بگو«: گفت كه برفت حاجب
 را نمـازم  تـا  بـرفتم  كـرد،  نماز مروان وقتى رفتم اطاقك سوى رسيد، مغرب چون و برفتم: گويد مسلم

 نگريست، من در چون و امدبي اى خواجه ايستادم، جاى به وقتى 1نهادم نمى اعتبار وى نماز به كه كنم تجديد
 و گفـتم  سـالم  زنـان  هـاى  خانـه  از يكى در كه برد مروان نزد به مرا. پيوستم بدو و كردم كوتاه را نماز. برفت

 .نشستم
   »كيستى؟«: گفت
 ».يزيد وابسته ذكوان بن مسلم«: گفتم
  »؟2تبعيت وابسته يا عتق وابسته«: گفت
  »عتق وابسته«: گفتم
  ».بگوى خواهى مى چه هر نيكست، آن اقسام همه و است بهتر اين«: گفت
  ».دهد امان مخالف يا باشم او موافق گويم مى چه هر درباره مرا بداند، صالح امير اگر«: گفتم
 و خالفت سبب به خداوند كه حرمت آن از و او، پيمبر صلوات و گفتم خداى حمد داد، امان مرا: گويد

 را كسـان  دلهاى و شكسته را ها دستگيره وليد چگونه اينكه و وردمآ سخن بود داده مروان بنى به عامه پسند
 .بگفتم را او وضع همه. كنند مى او نكوهش عامه و كرده تباه

 شـهادت  نـه  و كـرد  خـدا  حمد نه خدا به كرد سخن مروان بردم، سر به را خويش سخن چون و: گويد
 شـهادت  بـه  را خدا. است نيكو بسيار زيدي نظر گفتى، صواب و گفتى نكو شنيدم گفتى را آنچه«: گفت. گفت

 خـداى  ثـواب  جز كار اين از و كنم مى بذل راه اين در را خويش مال و جان ام، كرده بيعت وى با كه گيرم مى
 خـويش  شـاهى  در مـرا  داده اختيـار  كـرده،  من رعايت خواهم، نمى بيشتر چيزى وليد از خدا به خواهم، نمى

  ».ندارد ايمان حساب روز هب كه دهم مى شهادت ولى داده شركت
 .شمردم مهم و نمودم بزرگ را وى كار كه پرسيد يزيد كار از مرا آنگاه«: گويد
 هـزار  گفـتم  و دادم سـامان  را وى قرض كار و برآوردم ترا يار حاجت دار، پوشيده را خويش كار«: گفت

  ».بدهند او به درم
 بدو و رو خويش يار پيش: گفت و خواند پيش امر نيمروز، هنگام روز، يك آنگاه ببودم، روز چند: گويد

 و نوشـت  مرا نامه جواب آنگاه» .باشى خداى منظور كه كن كار خداى فرمان به بدارد استوار خدايت«: بگوى
 جزيـره  در يكى ديگر روز هفت و شش تا كه. كن پرواز كنى، پرواز يا پيچى هم در را زمين توانى اگر«: گفت
  »كرد نتوانى عبور و كشد درازا به ارشانك دارم بيم و كند مى قيام

                                                           

 . م. نيست معتبر كرده اقتدا وى به كه نمازى ننهد، اعتبار پيشنماز به گزار نماز وقتى. 1
 قـرار  عربـان  با عرب غير مردم نيز و) مولى( بود وى وابسته آزاد بنده كرد، مى آزاد را اى بنده كسى، وقتى رسوم طابقم. 2

 .م. گفتند مى تبعيت وابستگى را اين و دادند مى وابستگى
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  »داند؟ مى كجا از را اين امير«: گفتم
 ميـان  در مـن  با را خويش دلهاى مكنون چنانكه ام داشته خشنود را هوس اهل همه«: گفت و بخنديد

  ».نهند مى
 تـو  راگـ  بدارد صالح قرين خدايت«: گفتم بدو آنگاه» .هستم آنها از يكى من«: گفتم خويشتن با: گويد

  »يافتى؟ دست چگونه علم اين به گفتند نيز را معاويه بن يزيد بن خالد اى كرده چنين
 بـذل  من به داشتند را چه هر و كردم هماهنگى آنها آراى با و كردم موافقت كسان هوسهاى با«: گفت

  ».نهادند ميان در من با را خويش خاطر مكنون و كردند
 با رسيد، مى پياپى كه ديدم را بريدها رسيدم آمد به چون و. شدم برون و گفتم وداع وى با آنگاه: گويد

 از را وى و تاخت بود وليد جانب از كه جزيره عامل به مروان بن الملك عبد ناگهان و وليد، شدن كشته خبر
 يـد ول بـن  يزيـد  پيش و كردم اجير بلدى و اسبى و كردم رها را بريد نهاد، راه بر بانان ديده و راند برون آنجا
 .رفتم

 را العزيز عبد بن عمر ابن  عبداهللا و كرد معزول عراق از را جمهور بن منصور وليد، بن يزيد سال اين در
 .كرد آنجا واليتدار

 ابـن  العزيزعبـد  بن عمر بن  عبداهللا واليتدارى و عراق از جمهور بن منصور غزل خبر از سخن

  مروان

 تـرا  كـه  بـرو  آنجـا  دارنـد،  تمايل تو پدر به عراق مردم«: فتگ عمر بن  عبداهللا به وليد بن يزيد: گويند
 »ام كرده عراق واليتدار

 خويشـتن  از پيش رفت مى عراق به وقتى بيمار و خداپرست بود مردى عمر بن  عبداهللا: گويد عبيده ابو
 را كـار  رجمهـو  بن منصور داشت بيم كه بودند عراق در كه شام سرداران به ها نامه با داشت روان فرستادگان

. بازگشت شام سوى و شد وى تسليم نيز جمهور بن منصور شدند، وى مطيع سرداران همه نكند، تسليم بدو
 وى بـا  شـام  مـردم  سرداران بداد، را كسان مقرريهاى و روزيها و برگماشت را خويش عامالن عمر بن  عبداهللا

  »!هستند ما دشمنان كه كنى مى تقسيم اينان بر را ما غنيمت«: گفتند و كردند مشاجره
 نسبت شما حق دانستم مى كه بدهم پس شما به را غنيمتتان خواستم مى«: گفت عراق مردم به  عبداهللا

  ».شدند معترض و كردند مشاجره من با اينان اما است، بيشتر بدان
 و فرسـتادند  آنهـا  پـيش  كس شام، مردم سرداران. آمدند فراهم و رفتند صحرا سوى كوفه مردم: گويد

 غوغاييـان  آنگـاه  اند نگفته بود رسيده آنها به آنچه از چيزى كه كردند ياد قسم و كردند انكار و خواستند ذرع
 .نشدند شناخته كه شد كشته آنها از كسانى و كردند خوردهايى و زد و برجستند گروه دو

 را او جمهور بن ورمنص كه بود كوفه در كندى عباس بن  عبيداهللا و بود حيره در عمر بن  عبداهللا: گويد
 عمـر  طلب به كس  عبيداهللا. كنند برون قصر از را او خواستند كوفه مردم. بود كرده خويش جانشين كوفه در
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 از و برفتند تا كرد سرزنش و كرد آرامشان و كرد دور او از را كسان و بيامد كه فرستاد قبعثرى بن غضبان بن
 جامـه  و داد نكـو  جـايزه  و خوانـد  پـيش  را غضـبان  ابـن  يافت، خبر عمر بن  عبداهللا. ماندند امان در همديگر
 مقررى خويش قوم براى گفت بدو و سپرد بدو 1محاسبات و سواد خراجگيرى با را خويش نگهبانى و پوشانيد

  .كرد ها هفتادى و ها شصتى جزو را آنها كه كند معين
 و كـرد  مخالفت سيار بن نصر با مانىكر و افتاد اختالف نزاريان و يمانيان ميان خراسان در سال اين در

 .آمدند فراهم جمعى آنها از يك هر يارى به

 ايـن  سـبب  و سيار بن نصر و كرمانى اختالف و خراسان در نزاريان و يمانيان اختالف از سخن

 رخداد

 فرمان آمد، عراق سوى واليتدارى به وليد بن يزيد جانب از عمر بن،  عبداهللا وقتى: گويد محمد بن على
 .فرستاد خراسان واليتدارى به را صرن

 در«: گفتند نصر به منجمان و بود آمده در نصر زندان از كرمانى كه رسيد وقتى وى نامه قولى به: گويد
  ».بود خواهد اى فتنه خراسان
 طـال  و نقـره  بـه  را كسان مقرريهاى از قسمتى و دهند خبر بدو را المال بيت موجودى تا بگفت نصر و

 .بود آورده فراهم يزيد بن وليد براى كه ايىظرفه از داد،
 بلند و زبان گشاده بود مردى بود، كنده مردم از يكى كرد، سخن باب اين در كه كسى نخستين: گويد

 به سالح تا بگفت را كشيكبانان از كسانى نصر بيامد، ديگر جمعه چون و ،»!مقررى! مقررى«: گفت كه قامت
! مقـررى «: گفـت  و برخاسـت  كنـدى . كنـد  سـخن  كسـى  مبادا كرد، اكندهپر مسجد در را آنها و كردند، تن

  »!مقررى
 السـليل  ابـو  و گر ريخته حماد كرد، سخن و برخاست الشياطين ابو به ملقب ازديان وابسته يكى،: گويد

  »!مقررى! مقررى«: گفتند و خاستند پا به بكرى
 شـما  بـه  كـه  را انـدرزى  و بترسـيد  اخد از باشيد، جماعت و اطاعت قرين مكنيد، نافرمانى«: گفت نصر

  ».گيريد گوش دهند مى
 كـارى  تـو  گفته اين«: گفت كرد، سخن وى با و بود منبر بر كه رفت نصر طرف به احوز بن سلم: گويد

 پيش روزتان اين پس از«: گفت و شد خشمگين نصر دويدند،  بازارهايشان سوى بازار مردم »نميسازد ما براى
 سـبب  به و رود عمويش پسر يا برادرش نزد به يكيتان كه بينم مى چنان«: گفت آنگاه» .نداريد اى مقررى من

 مـن،  خويشـاوند  و مـوال : گويد و زند خويش بصورت پوشانند او به كه اى جامه يا كنند هديه او به كه شترى
 ارهـا باز در كـه  بينمتـان  مـى  گـويى  شـده،  بـرون  ناپذير تحمل شرى قدمهاشان زير از كه بينمشان مى گويى

                                                           

 .متن كلمه. 1
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 مـردم  اى شـما . شـويد  انـدر  ماللت به او از شود دراز كسى واليتدارى وقتى شده، نحر شتران چون ايد افتاده
  ».افتد درهم شمشيرتان دو مبادا دشمن، گلوى در هستيد پادگانى خراسان

 بـه  مـرا  معـذلك  بيـنم  نمى شناسى حق من«: گفت خويش سخنرانى در نصر: گويد مبارك بن  عبداهللا
 خواهيـد،  مـى  فتنه آن از كه ايد كرده رو مكارى به شما. باشد نيكتر من براى اين شايد دارند مى تسبمن ظلم

 ده اكنـون  شـديد،  پخـش  و كـردم  فراهمتان شديد، فراهم و كردم پخش را شما خدا به بدارد، باقى خدايتان
 :گويد سلفتان كه چنانست شما و من مثال نيست من پيش شما از كس

   باشيد پيوسته هم به ما ياران اى«
   شويم شما پيرو تا

  ».ايم دانسته را شما نيك بدو كه
 فرزنـد  و مـال  از كـه  كند آرزو يكيتان افتد، هم در شما ميان شمشير دو اگر خدا به بترسيد، خداى از
 تفرقـه  بـه  و ايـد  پوشـيده  چشـم  جماعت از شما خراسان مردم اى بود، نديده آنرا هرگز و بود دور به خويش

  ».است شما هالك مايه اين عربان، گروه اى بريد؟ مى آنرا انتظار و ناشناسيد قدرت طالب مگر ايد، اختهپرد
 :است چنين آن مضمون كه خواند تمثيل به را ذبيانى نابغه شعر آنگاه: گويد

 شود چيره شما بر روزيتان تيره اگر«

   شما اصالح كار در من
  »ام كرده را خويش كوشش

 كـار  در كسـان «: گفـت  خويش ياران به كرمانى بيامد عمر بن  عبداهللا جانب از نصر نفرما وقتى: گويد
 .»بجوييد خويش كارهاى براى را يكى اند، فتنه

 .على پسر بود، جديع نامش. بود زاده كرمان به كه رو آن از دادند نام كرمانى را او: گويد
  ».باش ما ساالر تو«: گفتند
  ».بريز را خونش و بخوان پيش را او كند، مى فساد تو ضد بر كرمانى«: گفتند نصر به مضريان: گويد
 بـا  را وى پسـران  و وى دختـران  بـا  را خـويش  پسـران  اناث، و ذكور هست، فرزندان مرا اما نه،«: گفت

  ».كنم مى همسر خويش دختران
  ».نه«: گفتند
 و دهـد،  نمـى  خويش نيارا به چيزى و است بخيل وى. فرستم مى او براى درم هزار يكصد پس«: گفت

  ».شوند پراكنده وى اطراف از بدانند چون
  ».شود مى او نيرومندى مايه اين نه«: گفتند
  ».كنيم حذر او از نيز ما و كند حذر ما از كه گذاريد خويش حال به را او پس«: گفت

  ».بدار و بيار را او و بفرست كس«: گفتند
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 زنان شمشير بر مرا كه بود اين مروان بنى اطاعت از من هدف«: گويد مى كرمانى كه شنيد نصر«: گويد
 سبب به و داشته محروم باز دير را ما و ايم ديده ستم نصر از اينكه بعالوه بگيرم را مهلب بنى انتقام و گمارند
 ».دهد مى مكافات را ما داشته او با اسد كه رفتارى

 كه وانماى چنين و بگير، او از گناهى ستا فتنه آغاز اين«: گفت نصر به اسدى  عبداهللا بن عصمة: گويد
 خداى از پيوسته كه بزن بكرى ظهير بن فرافصة و ازدى نعمان بن سباع گردن با را وى گردن و است مخالف
  ».داده برترى خراسان در را ربيعه مردم و داده برترى را مضريان كه است آزرده

 تسـليمش  من به ندارى خوش را وى كشتن كه اى داده حرمت را او تو«: گفت نعمان بن جميل: گويد
  ».بريزم را خونش تا كن

 و بـود  نوشـته  نامه گرگان عامل بهرانى فراس بن بكر به كه رو آن از آورد خشم كرمانى به نصر: گويند
 خبـر  بـود  فرستاده  عبداهللا بن اسد وابسته الزعفران ابو با را كرمانى فرمان كه جمهور بن منصور كار از را وى

 .نيافت دست بدو و برآمد وى پى از نصر كه ودب داده
 صالح بود، نوشته كرمانى براى عراق، به را جمهور بن منصور آمدن و وليد شدن كشته كه كسى: گويد

 .بود حرار اثرم
: گفـت  نصر به قبيصه ابن اصرم» .خواند مى فتنه به كرمانى«: گفتند و آمدند نصر پيش گروهى: گويند

  ».شود مى يهودى و نصرانى نيابد، دست شاهى و قدرت به يهوديگرى و نصرانيگرى هوسيل به جز جديع اگر«
 با  عبداهللا بن اسد واليتدارى ايام در كرمانى بود، بوده دوستى كرمانى و نصر ميان كه بود چنان و: گويد

 عـامر  بن حرب به را آن و برداشت رياست از را كرمانى شد، خراسان واليتدار نصر وقتى. بود كرده نيكى نصر
 را رياست و كرد معزولش كه بود نمانده آن در اندكى اما آورد، پس را كرمانى بمرد حرب چون و داد، واشجى

 .داد نعمان بن جميل به
 بـن  مقاتـل  بـا  كهنـدژ  كار .بداشت كهندژ در را كرمانى و افتاد دشمنى كرمانى و نصر ميان پس: گويد

 .بود مرى قولى به و مراى على
 را خـويش  كشـيكبانان  سـاالر   بسـام  بن  عبيداهللا كند، زندان به را كرمانى خواست مى نصر تىوق: گويد

 داده دستورم كه نيامد من نزد به عمر بن يوسف نامه مگر كرمانى، اى«: گفت بدو نصر بياورد، را وى تا بگفت
  »داشتم؟ محفوظ اتر خون و است خراسان سوار يكه و پير: گفتم و دادم پاسخ بدو اما بكشم، ترا بود

   »چرا؟«: گفت
  »نكردم؟ تقسيم مردم هاى مقررى بر و نكردم عهده داشتى گردن به كه را غرامتى مگر«: گفت
   »چرا؟«: گفت
  »نياوردم؟ بر قومت رضاى خالف به را پسرت على مگر«: گفت
  » .چرا«: گفت
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   »اى؟ داده فتنه به دل آن عوض به«: گفت
 مـرا  خـون  اميـر  اگر. دارم مى آن سپاس من و گفت امير كه بود آن از بيشتر بود آنچه«: گفت كرمانى

 مـن  كه كند تحقيق و كند تأمل امير داند، مى كه كردم چنان  عبداهللا بن اسد ايام در نيز من داشته، محفوظ
  ».نيستم فتنه خواهان

  ».يدرس نتوانى بدان كه چيزى و خواهى مى شورش گفتى، دروغ«: گفت اسدى  عبداهللا بن عصمة
  ».بزن را گردنش امير اى«: گفت احوز بن سلم

 بهتـر  شـما  از فرعـون  نشـينان  هـم «: گفتند غامدى، نعيم بن الرحمان عبد پسر هردوان قدامه و مقدام
  ».شود نمي كشته احوز پسر گفته به كرمانى خدا به بدار، برادرش با را وى گفتند كه بودند

 و سـى  و صد سال رمضان ماه از مانده روز سه. كرد زندان به را كرمانى اسلم، تا بگفت نصر پس: گويد
 .يكم

 نخواهـد  او بـه  بـدى  مـن  از. بدارم را او كه ام كرده ياد سوگند«: گفت نصر كردند، سخن ازديان: گويد
  ».باشد وى با كه برگزينيد را يكى بيمناكيد او بر اگر. رسيد

 كـه  كـرد  ناجيه بنى از را وى كشيكبانان و دبو كهندژ در وى با كه برگزيدند را نحوى يزيد پس: گويد
 .مسعود پسران هردوان بودند، جهم و عثمان ياران

 دربـاره  كـه  فرسـتادند  نصـر  پـيش  را حدانى شعيب بن خالد و جهضمى شعبه بن مغيرة ازديان،: گويد
 .كردند سخن وى با كرمانى

 .ببود زندان در روز نه و بيست كرمانى: گويد
 بـود  نشسته كنارى به كرمانى رفتم، نصر پيش: گويد حنظله بن ربيعة بنى مردم از يكى وايل، بن على

  ».دانم مى را جايش نه ام كرده نهان را او نه خدا به آمده، الزعفران ابو كه چيست من گناه«: گفت مى و
 مـانى كر اما بگيرند، فرستادگان از را او خواستند مى ازديان شد، زندان به كرمانى كه روزى: گويد راوى

 رفـت  زنـدان  بـه  وقتى. خنديد مى و رفت احوز بن سلم فرستادگان با و نكنند چنين كه داد قسمشان خدا به
 و كردنـد  سـخن  ازديان از جمعى و شعيب بن الجبار عبد و شعبه بن مغيرة و يحمدى حرمله بن الملك عبد

  ».كنند زندان به طايىخ يا جنايت بدون را كرمانى كه دهيم نمى رضايت«: گفتند و رفتند نوش سوى
  »كند؟ مى چه اميرتان ببينيد و نكنيد كارى«: گفتند آنها به يحمد قوم از پيرانى: گويد

  ».كنيم مى آغاز شما از يا بدارد، ما از دست نصر بايد دهيم، نمى رضايت«: گفتند
 شـعيب  بـن  دداو و مثنى بن محمد و آمد، آنها نزد به كس يكصد با يحمدى عباد بن العزيز عبد: گويد

 سـوى  شـد  صـبح  چـون  و كردند سر به وى همراهان و حرمله بن الملك عبد با نوش در را شب و آمدند نيز
  ».دهيم نمى رضايت«: گفتند و ببودند روز سه و بسوختند را نصر فرزنددار كنيز عزه خانه و رفتند حوران

 .نهادند وى پيش ديگر سانك با را نحوى يزيد و كردند معين وى براى امينان وقت اين در: گويد
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 مـن  بـه  چـى  آرم بـرون  را او اگـر «: گفـت  كرمـانى  غـالم  جعفـر  بـه  و بيامد نسف مردم از يكى: گويد
  »دهيد؟ مى

  ».بود خواهد تو آن از بخواهى چه هر«: گفت
 به«: گفت و آمد كرمانى فرزندان پيش و كرد گشاد آنرا و رفت كهندژ آب مجراى سوى نسفى مرد پس

  ».باشد آماده امشب كه سيدبنوي پدرتان
 خوانـد  پـيش  را حكيم ابن حصين و نحوى يزيد كرمانى نهادند، غذا در را نامه و نوشتند او براى: گويد

 امـا  پيچيد شكمش روى مارى گرفتند را او بازوى شد، آب وارد كرمانى شدند برون و خوردند شام وى با كه
  ».نزد زيانش رو اين از بود، ازدى مار«: گفت ازديان از يكى نزد، زيانش

 اسـتر  بر شد برون وقتى. برفت پهلويش و بازو پوست كه كشيدند را او رسيد، تنگى جاى به پس: گويد
 سـوى  را او بـود،  وى برپـاى  همچنـان  بنـد  نشسـت،  بشـير  خـويش  اسـب  بر قولى به نشست، دوامه خويش
 .كردند رها را ىو و بود آنجا حرمله بن الملك عبد كه غلطان نام به بردند اى دهكده

 آنرا پيوسته و بديد شكافى كهندژ بر بود وى با كرمانى غالم بسام: گويد عدوى هنيد بن زهير الوليد ابو
 .شود برون آن از توانست تا كرد گشاد

 شوم، مى برون امشب من كه فرستاد حرمله بن الملك عبد و مثنى بن محمد پيش كس كرمانى: گويد
 عـامر  بن حرب دهكده در كه داد خبر آنها به و بيامد كرمانى وابسته فرقد شد، رونب پس. آمدند فراهم آنها و
 دو و شـعيب  بـن  الجبـار  عبـد  بود، آويخته شمشيرى و بود او بر اى 1ملحفه وقت آن در كردند، ديدار وى با

 و رود شترجا و اندغ و غلطان به گفت بكر بن عمرو به بودند، وى با نيز  غالمش جعفر و عثمان، و على پسرش
 نمازگاهشان عيد هنگام به كه آيند وى پيش يحمدى سنان بن ريان در بر نوش مرج در كه داد دستور بدانها
 .بود آنجا

 صـبح  نماز. سالح با شدند برون خويش هاى دهكده از قوم داد، خبر آنها به و برفت بكر بن عمرو: گويد
 نيـز  سقادم مردم. شدند كس هزار سه كه بود نيامده باال بآفتا هنوز. بودند كس هزار نزديك بكرد، آنها با را
 .رسيد حوزان به تا برفت نيران مرغ راه از پس. آمدند آنها نزد به

 بيعـت  جـل  و عـز  خـداى  كتاب بر حرمله بن الملك عبد با ازديان شد برون كرمانى كه شبى قولى به
 شـد،  اختالف كرمانى و الملك عبد ميان دتىم اندك. شد پا به نماز آمدند فراهم نوش مرغ در چون و كردند
 .شد نماز پيشواى كرمانى و سپرد بدو را كار و انداخت پيش را او الملك عبد سپس

 روز دو يـا  روز يـك  و زد اردو ابردانـه  ناحيـه  در مروروذ در بر نصر بگريخت، كرمانى وقتى: گويد راوى
 .بماند
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 پنجگانـه  پلهاى سوى و كرد جانشين را اسدى  اهللاعبد بن عصمة نصر، بگريخت، كرمانى وقتى قولى به
 آنگـاه  بود، كرمانى و زاد كرمان به«: گفت و و كرد كرمانى نكوهش كرد، سخن مردم با و مروروذ، در به رفت

 آورد سخن ازديان از آنگاه» .ثابت فرع نه دارد، ثابت اصل نه بستر، دو ميان افتاده شد، هروى و افتاد هرات به
 :گويد اخطل كه چنانند نه، اگر و زبونند قومى آيند فراهم اگر«: گفت و

  باريك شب در قورباغگانند«
   زنند همى بانگ كه
   را دريا مار صدايشان و

  ».كند راهبرى سويشان
 خيـرى  خـدا  ياد. شفاست خدا ياد كه كنيد ياد را خدا«: گفت و شد پشيمان خويش روى زياده از آنگاه

  ».است نفاق از دورى مايه خداى ذكر برد، مى را هگنا و نيست آن در شر كه است
 بسـيار  جمع و دار زره سواران با را احوز بن سلم وى آمدند، فراهم نصر دور به بسيار كسان آنگاه: گويد

 بـه  و دهد امان را او كه خواستند نصر از و كردند برى پيام كرمانى و نصر ميان كسان فرستاد، كرمانى سوى
 بـدو  كـه  نهـاد  نصر دست در دست كرمانى پس. نكند مخالفت نصر با كه كردند ضمانت وى قوم. نكند زندان
 .خويش آن از رفت اى دهكده سوى و شنيد نصر جانب از چيزى آنگاه. بماند خويش خانه در :گفت

 كرد سخن كرمانى درباره و آمد وى پيش نجيب بن قاسم زد، اردو پلها بنزد و شد برون نصر پس: گويد
  ».بماند خويش خانه در خواهى اگر و شود برون خراسان از خواهى اگر«: گفت قاسم. داد امان را وى كه

. كنى آوازه بلند را وى ياد و نام كنى برون را او اگر«: گفت سلم اما بود، وى كردن برون نصر رأى: گويد
  ».داشت بيم او از آنكه سبب به كرد برونش: گويند كسان و

 خويش واليت از وقتى مرد، كه بماند اينجا كه آنست از كمتر او از من بيم شود برون وقتى«: گفت نصر
  ».شود ناچيز كارش شود، رانده برون

 از پس. داد درم ده خويش همراهان از يك بهر آنگاه. بداشت وى از دست و نپذيرفتند وى از اما: گويد
 .داد امانش كه شد وى سراپرده وارد و آمد نصر پيش كرمانى آن

 پيوسـت  سريج ابن حارث به ربه عبد بن العزيز عبد كه آنگاه ششم و بيست و صد سال شوال در :گويد
 از و ايسـتاد  سخن به كسان براى پس رسيد نصر به عمر بن  عبداهللا واليتدارى و جمهور بن منصور عزل خبر
 و كـرد  معـزول  را او خـداى  نيسـت،  عـراق  عاملى خور در وى كه بودم دانسته«: گفت و كرد ياد جمهور ابن

 و كسـان  آوردن فراهم به باز و آورد خشم جمهور ابن سبب به كرمانى پس» .كرد عامل را پاكيزه پسر پاكيزه
 بيـرون  و يافـت  مـى  حضور جمعه مراسم در كمتر، يا بيشتر كس، پانصد و هزار با. پرداخت سالح كردن مهيا

 تـرك  را نصـر  پـيش  رفتن آنگاه .نشست نمى و گفت مى سالم و رفت مى نصر پيش آنگاه. كرد مى نماز اطاقك
 .كرد آشكار مخالفت و كرد
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 كـردم  بـيم  نداشـتم،  بدى قصد تو كردن زندانى از خدا به كه داد پيغام بدو احوز بن سلم با نصر: گويد
 .آى من پيش كنى، تباه را مردم كار

 اذيتـت  دارم خبر تو مقح از كه نبود اگر ميكشتمت، منى خانه در كه نبود اگر«: گفت سلم به كرمانى
  ».بگوى وى با خواهى چه هر بد و نيك از و برو دست بريده مرد پسر پيش كردم، مى

 .داد خبر بدو و بازگشت نصر پيش سلم: گويد
  » .گرد باز وى پيش«: گفت نصر

  ».بگويد من به ناپسند سخنان تو درباره كه ندارم خوش اما ندارم بيمى او از خدا به نه: گفت
 آغـاز  كـه  كارى عاقبت از على ابو اى«: گفت كه فرستاد وى پيش را اسدى  عبداهللا بن عصمة نصر پس

 تـو  بـه  آنـرا  تـا  بيا خويش امير پيش كنيم، مى عرضه تو به را چيز چند دارم بيم تو دنياى و دين بر اى كرده
  ».نداريم قصدى تو به گفتن خبردار جز كار اين از كند عرضه

 بـه  يابى، منزلت وى پيش كه بگويى خواستى تو اما نگفته تو به را اين نصر هك دانم مى«: گفت كرمانى
 خواهـد  را كـه  هـر  تـو  جـز  و بـازگردى  خـويش  جـاى  به تا گويم نمى تو با كلمه يك سخن اين پس از خدا

  ».بفرستد
 شـگفت  در او از ام نديـده  كرمـانى  از گردنفرازتـر  را كـافرى  هرگز«: گفت و بازگشت عصمه پس: گويد

 مـي  بـزرگ  يـارانش  از بيش را وى كه شگفتم در باد، آنها بر خدا لعنت كه حضين، بن يحيى از بلكه تم،نيس
 ».دارد

  ».بفرست او سوى را قديد. شوند تباه مردم اين و مرز اين دارم بيم«: گفت احوز بن سلم
  » .رو وى سوى«: گفت منيع بن قديد به نصر

 و گيرد باال كار كه دارم بيم و اى افتاده لجاجت به على واب اى«: گفت و رفت كرمانى پيش قديد: گويد
  ».كنند شماتت را ما عجمان اين و افتيم هالكت به همگى

 پيمبر. ندارم اعتماد نصر به آن وجود با كه بوده رخدادهايى نيستم، بدگمان تو از من قديد، اى«: گفت
  ».نكن اعتماد او به اما تاس تو برادر بكرى مرد: گفته سلم و آله و عليه اهللا صلى خدا

  ».بده او به گروگانى افتاده خاطرت در انديشه اين كه اكنون«: گفت
   »كى؟«: گفت
  » .بده او به را عثمان و على«: گفت
   »بينم؟ نمى او در خيرى كه دهد مى من به را كى«: گفت
  » .شود ويران تو دست به واليت اين مبادا خدا به ترا على، ابو اى«: گفت
 اى بليـه  مرزها اين در دارم بيم«: گفت ليثى معقل بن عقيل به و بازگشت نصر سوى قديد آنگاه: گويد

  » .كن سخن خويش عموى پسر با دهد رخ
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 نيندازى، شئامت به را خويش عشيره كه دهم مى قسمت خداى به امير اى«: گفت نصر به عقيل: گويد
 فتنـه  بـه  سـفيهانه  و سبكسرانه تواند همسايگان كه ديانىاز و مردم اما دارند نبرد مروان با خارجيان شام در

  ».اند افتاده
 مـن  بـه  كـه  گفتـه  تأكيد به او كه بگوى آرد سامان به را مردم كه دانى مى كارى اگر كنم، چه«: گفت

  ».ندارد اعتقاد
 اميـران  از نيـز  تو از پس كه اى آورده پيش روشى على ابو اى«: گفت و رفت كرمانى پيش عقيل: گويد

  ».شود حيران  آن در عقلها دارم بيم كه بينم مى كارى خواست، خواهند
 نيـز  مـا  گيـرد،  كناره خواهيم مى ندارم اعتماد بدو من اما آيم وى پيش خواهد مى نصر«: گفت كرمانى

 تـا  كنـد  عهـده  را مـا  كار كه برگزينيم باشد همگيمان رضايت مورد كه را وائل بن بكر از يكى و گيريم كناره
  ».پذيرد نمى را اين اما. بيايد خليفه از رىدستو

 خواهى مى چه هر و آى خويش امير پيش. افتند هالكت به مرز اين مردم دارم بيم على، ابو اى«: گفت
  ».مينداز طمع به اند افتاده آن در كه چيزى درباره را خويش قوم سفيهان. ميشود پذيرفته كه بگوى

 چـه  هـر . نـدارم  اعتمـاد  نصـر  بـه  ولـى  نيسـتم،  بـدگمان  تو نيكخواهى و خردمندى از«: گفت كرمانى
  ».برود و بردارد خراسان مال از خواهد مى

  »بدهى؟ زن او به و بگيرى زن وى از آرد، همبستگى شما ميان كه كنى كارى خواهى مى«: گفت
  ».بود نخواهم ايمن او از حال هر به«: گفت
  »شوى هالك بيهوده فردا دارم بيم بود، نخواهد اى نيكى اين، از پس«: گفت
  ».باهللا اال قوة ال و حول ال«: گفت
   »آيم؟ تو پيش باز«: گفت بدو عقيل
 وادار خواهى مى آنچه جز كارى به ترا كسانى كه دارم بيم بگو و برسان او به پيام من از ولى نه«: گفت

 اين مردم ندارم خوش بلكه تو، بيم از نه روم، مى تو پيش از نماند، جاى به چيزى كه كنى كارى ما با و كنند
  » .بريزم خونها اينجا در و اندازم شئامت به را واليت

 .رود گرگان سوى كه شد مى آماده و: گويد
 نيـز  عمـر  بـن   عبـداهللا   به نوشت، او به را اين و داد امان را سريج بن حارث وليد، بن يزيد سال، اين در

 .دهد پس بدو گرفته وى فرزند و مال از چه هر كه داد دستور و نوشت

  سريج بن حارث به وليد ابن يزيد دادن امان خبر از سخن

 يـاران  بـا  سـريج  ابـن  حارث كه كرد بيم نصر افتاد، فتنه كرمانى و نصر ميان خراسان در وقتى: گويند
 بـن  ثعلبـة  و نبطى حيان بن مقاتل و آرد نيكخواهى به را وى كه آورد طمع و آيد وى سوى تركان و خويش
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 تركانش ديار از كه فرستاد وى پيش را قرشى ربيعه و وى شعرا هديه و اعرجى بجاله بن انس و بنانى انصفو
 .آرند پس

 بن يزيد سوى عامر بنى وابسته عمرو بن خالد و ترمذ مردم از بدى زياد بن خالد: گويد محمد بن على
 خالد به كه بديدند را خذينه سعيد دندرسي كوفه به وقتى خواستند، امان سريج بن حارث براى و رفتند وليد
  ».اند؟ داده نام خذينه مرا روى چه از دانى مى«: گفت زياد بن

   ».نه«: گفت
  » .نپذيرفتم اما كنند، وادار يمنى مردم كشتن به مرا خواستند مى«: گفت
 نامـه  دبـو  وليـد  بـن  يزيد خواص از كه اجلح به آنها براى كه خواستند حنيفه ابو از كس دو آن: گويد

 .برد وليد بن يزيد نزد به را آنها اجلح و بنوشت او و نويسد
 دارى پاى به را خداى كتاب تا كشتى را خويش عموى پسر مؤمنان امير اى«: گفت بدو يزيد بن خالد

  » .كنند مى ستم و تعدى عامالنت اما
  » .يابم نمى آنها جز يارانى اما دارم منفور را آنها«: گفت
 وفقـه  خير اهل از كسانى عامالن، از يك هر به و گير كار به را خاندانها كسان مؤمنان، امير اى«: گفت

  ».ببرند  راه است تو فرمان در آنچه مطابق را آنها كه برگمار
  » .كنم مى چنين«: گفت
 :نوشت چنين وى براى كه خواستند امان او از سريج بن حارث براى آنگاه: گويد

 افتـاده  محنـت  بـه  وى بنـدگان  و بود مانده معوق وى حدود كه آورديم خشم خداى براى ما بعد، اما«
 و جل خدا كتاب به امت اين در خواستيم شد، مى گرفته ناحق به اموال و شد مى ريخته ناروا به خونها بودند،

 از را ايـن  و نيسـت  خـدا  وسـيله  بـه  جـز  نيرويـى  كه كنيم عمل سلم و عليه اهللا صلى وى پيمبر سنت و عز
 بـن   عبداهللا به. ماييد ياران و برادران كه بپذيريد را ما امان تواند با كه كسانى و تو ايم وانموده تو به خويشتن

  ».دهد پس گرفته شما فرزندان و اموال از چه هر كه نوشتم العزيزعبد بن عمر
 قرين را امير خداى«: گفت زياد بن خالد شدند، وارد عمر ابن نزد به و رفتند كوفه به كس دو آن: گويد

  »دارى؟ نمى وا پدرت روش به را خويش عامالن چرا بدارد، صالح
   »نيست؟ معلوم و آشكار عمر روش مگر«: گفت
   »سود؟ چه آن از را كسان نكنند كار بدان وقتى«: گفت
 دسـت  بـه  و بـود  گرفته آنها از را چه هر كه دادند نصر به را يزيد نامه و رفتند مرو به آن از پس: گويد

 حارثشـان  پـيش  نصـر  كـه  را وى ياران و حيان ابن مقاتل و رفتند حارث پيش آنگاه. داد پس آورد، وانستت
 .بديدند بود فرستاده
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 امـان  خليفـه  اجـازه  و مـن  اجـازه  بى را حارث تو كه بود نوشته نصر به عمر ابن كه بود چنان و: گويد
 حارث با وقتى بود داده دستور و بود فرستاده را راحم بن يزيد و بود مانده متحير خويش كار در او و اى، داده

 بخويشـتن  مقاتـل  بديدنـد،  آمـل  در را مقاتل كس دو آن وقتى. بكشد غافلگيرى به را وى نشست، كشتى به
 .بازماند او از يزيد و رفت وى پيش

 بـود  بـوده  سـال  دوازده مشـرك  بسرزمين وى اقامت مدت كه كرد حركت مرو آهنگ به حارث: گويد
 سـمرقند  بـه  وقتـى  بيامدنـد،  وى با نيز سنان ابن  عبداهللا و حارث، قاضى عمران، بن مضرس و شيبانى قاسم
  »كوشيهايش؟ نيك براى«: گفت و نكرد پيشواز او از آنجا عامل عمر بن منصور رسيد

 را ديگـرى  كـدام  هـر  و تازد بدو كه خواست اجازه حارث درباره و نوشت نصر به عمر بن منصور: گويد
 خـون  پس از خون و زده زيان را اميه بنى قدرت كه حارث«: نوشت بدو هم و. جنهم يا رود بهشت به كشت،
 تر جرى و دليرتر تركان به حمله در و داشته مى مهمان همه از بيشتر آنها حكومت در كه پس آن از و ريخته

  ».كند پراكنده تو اطراف از را تميم بنى آيد، امير نزد به اگر پوشيده، چشم دنيا از بود همه از
 بود كشته را بياسان كه رو آن از بود محبوس عمر بن منصور نزد به خداه در سر كه بود چنان و: گويد

 كـه  كـرد  سـخن  منصور با حارث بود، كرده محبوس را قاتل كه بود برده منصور به شكايت جنده وى پسر و
 .ماند وفادار بدو و شد حارث مالزم او و كرد آزادش

 را ماهـان،  بـن  بكيـر  هاشـم،  ابو امام، به ملقب محمد بن ابراهيم اند گفته ها بعضى چنانكه الس اين در
 آنجـا  كـه  دعـوتگرانى  با را نقيبان و رفت مرو به كه فرستاد وى با را وصيت و سيرت و فرستاد خراسان سوى
 را ابـراهيم  نامه و كرد دعوتشان ابراهيم سوى و داد خبرشان على ابن محمد امام مرگ از و آورد فراهم بودند

 آنرا بكير كه كردند تسليم وى به بود آمده فراهم نزدشان به شيعه انفاقهاى از آنچه و پذيرفتند كه داد آنها به
 .برد محمد بن ابراهيم نزد به

 وليعهـد  را او و گرفـت  بيعـت  كسـان  از وليـد  بن ابراهيم خويش برادر براى وليد بن يزيد سال، اين در
 .ابراهيم پى از گرفت بيعت نيز الملك عبد بن حجاج بن العزيز عبد براى و كرد خويش

 و صد سال حجه ذى در وليد بن يزيد كه بود اين آمده محمد بن على روايت در چنانكه كار، اين سبب
  ».بگير بيعت او پى از حجاج بن العزيز عبد و و ابراهيم برادرت براى«: گفتند بدو شد، بيمار ششم و بيست

 را امـت  كار كه نيست روا« :گفتند مى و داشتند وامى شتاب به بيعت كار در را او پيوسته قدريان: گويد
 .گرفت بيعت حجاج بن العزيز عبد براى و ابراهيم براى عاقبت» .بگير بيعت خويش برادر براى گذارى، معوق

 را  عبـداهللا  ابـن  زيـز الع عبـد  و كـرد  معـزول  مدينـه  از را محمد بن يوسف وليد، بن يزيد سال، اين در
 .كرد آنجا واليتدار
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 بـاره  در اى نامه او بلكه بود نكرده مدينه واليتدار را يوسف وليد، بن يزيد قولى به: گويد عمر بن محمد
 ذى از مانـده  روز دو كـه  كـرد  واليتدار را العزيز عبد و كرد معزول را او وليد كه بود ساخته مدينه واليتدارى

 .رسيد آنجا به قعده
 چنـين  و رفـت  جزيـره  سـوى  ارمينيه از و نمود مخالفت وليد بن يزيد با محمد بن مروان سال اين در

 .كرد بيعت يزيد با رسيد حران به چون و است يزيد بن وليد خونخواه كه وانمود

 كرد؟ بيعت سپس و كرد مخالفت وليد ابن يزيد با محمد بن مروان چرا اينكه از سخن

 .بودم محمد بن مروان اردوى در پيوسته: گويد محمد بن مخلد هاشم، ابو
 آمد حران به و بازگشت تابستانى، غزاى از يزيد بن عمر با وقتى محمد بن مروان بن الملك عبد: گويد

 كـه  وليـد  جانب از بود غسانى رباح بن عبدة جزيره عامل وقت آن در. يافت خبر يزيد شدن كشته از آنجا در
 را آنجا و تاخت جزيره شهرهاى و حران به الملك عبد و رفت شام سوى افتي خبر وليد شدن كشته از چون

 وقع ما و نوشت نامه بود  ارمينيه در كه خويش پدر به و گماشت آنجا بر را عالثه بن سليمان و داشت مضبوط
 .بيايد و كند حركت شتاب با كه گفت و داد خبر بدو را

 را مرز بود نخواسته و رود مى وليد خونخواهى به كه ودوانم چنان و شد آماده حركت براى مروان: گويد
 .كند استوار را آن كار تا گذارد معوق

 مـردم  از كـه  جـذاهى  نعـيم  بـن  ثابـت  با بود قيسيان سر كه را عقيلى مسلم بن اسحاق مروان،: گويد
 مـروان  كـه  دبو آنجا از مروان با ثابت مصاحبت سبب. فرستاد باب مردم سوى بود يمنيان سر و بود فلسطين

 و كـار  و رفـت  مى هشام پيش يكبار سال دو هر مروان زيرا بود، كرده خالص رصافه در هشام زندان از را وى
 سـبب . داد مـى  خبـر  بدو كرد، بايست مى دشمن درباره آنچه با بودند آنجا كه را سپاهيانى امور و مردم وضع
 تبـاه  و صـفوان  بن حنظلة با وى كار از ايم آورده پيش از كه بود چنان بود كرده زندان به را ثابت هشام آنكه

 عيـاض  بـن  كلثوم آنكه سبب به بود فرستاده افريقيه مردم و بربران نبرد براى وى با هشام كه سپاهى كردن
 كـرده  شكايت بود نوشته هشام به كه اى نامه ضمن وى رفتار از حنظله و بودند كشته را هشام عامل قشيرى

 هشـام  و فرستاد را او حنظله كه فرستد وى نزد به آهنين بند در را ثابت كه بود داده دستور بدو هشام و بود
 هشـام  نـزد  به خويش سفرهاى از يكى ضمن محمد بن مروان تا بود زندان در همچنان و كرد زندان به را او

 .ايم آورده خود جاى در كتاب همين در پيش از را افريقيه كار و عياض بن كلثوم كار آمد،
 او از ثابت درباره و آمدند وى پيش بودند هشام با كه يمنى مردم سران رفت هشام سوى مروان ونچ و

 عبـد  و بـود  هشام نگهبانان ساالر عبسى حامد بن كعب كردند سخن وى با كه كسانى جمله از كردند، تقاضا
 ببخشـد  او بـه  ار ثابت كه خواست هشام از مروان پس. هشام قاضى حبيب، بن سليمان و ضخم بن الرحمان

 .داد چيز و گماشت كار به را وى مروان كه رفت ارمينيه سوى ثابت و بخشيد كه
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 كـار  از و نوشـت  آنهـا  بـه  اى نامـه  همراهشـان  فرستاد، باب مردم سوى اسحاق با را ثابت مروان، وقتى
 دفـع  ببسـ  آنجـا  در ماندنشـان  و اسـت  پاداش موجب  مواظبتشان و مراقبت كه اين و داد خبرشان مرزشان
 .شود مى مسلمانان ذريه از دشمن

 بن حميد نام به را فلسطين مردم از يكى و فرستاد كس دو آن همراه نيز را باب مردم مقرريهاى: گويد
 از و بـود  بـوده  سرپرستشـان  پـيش  از و بـود  پسـنديده  مـردى  نزدشـان  به كه گماشت آنها بر لخمى  عبداهللا

 .بودند كرده ستايش وى واليتدارى
 برايشـان  را وى نامـه  و رسانيدند را وى پيام و كردند عمل باب مردم ميان را مروان دستور كس دو آن
 كـه  رسـيد  خبر بدو آن از پس. باشند خويش جاهاى مالزم و بمانند مرزشان در كه پذيرفتند آنها و خواندند

 .آيند باز مرز از كه ميكند تلقين سردارانشان به ثابت
 بن ثابت. ديد سان را خويش سپاه و شد آماده حركت براى آمدند باز وانمر نزد به كس دو آن چون و

 را آنهـا  تـا  شوند ملحق بدو و شوند جدا مروان از كه كرد تلقين بودند وى با كه شام مردم از كسانى به نعيم
 اردو گانـه جدا و شـدند  جدا اردوگاه از نزاريان با شبانگاه آنها و كند عهده را كارشان و برد واليتهايشان سوى
 .زدند

 تـا  دادنـد  مـى  كشـيك  كه برد سر به سالح با خويش همراهان با را شب و يافت خبر كارشان از مروان
 آنهـا  مقابل و بودند مروان همراهان از بيش ثابت ياران .رفت آنها سوى خويش همراهان با آنگاه آمد در صبح
 دو ميـان  قلـب  و چـپ  پهلـوى  و راست پهلوى از كه كرد وادار را بانگزنانى مروان. كنند نبرد كه بستند صف
 آنچـه  بـراى  مگـر  خاطريـد؟  آزرده من رفتار كدام از و ايد، گرفته كناره چرا شام، مردم اى كه زدند بانگ صف

 را خـويش  خونهاى خواهيد مى چه براى ام، نداشته نيك رفتار شما سرپرستى كار در و ام نكوشيده ايد خواسته
 بريزيد؟

 مـردم  و شده كشته ما خليفه كه اينك كرديم مى تو اطاعت مان خليفه اطاعت سبب به ما«: گفتند بدو
 بـه  را مـا  تا ايم كرده خويش سر را او و ايم داده  رضايت ثابت سرپرستى به اند كرده بيعت وليد بن يزيد با شام

  ».برسيم واليتهايمان به تا ببرد پرچمهايمان ترتيب
 كـه  نيسـت  چنـان  مقصـودتان  و گفتيد، دروغ شما«: زد بانگ كه بگفت را خويش بانگزن مروان: گويد

 را علفشان و آذوقه و اموال كرديد گذر ذمه اهل از يك هر به و گيريد، خويش سر خواهيد مى بلكه گوييد، مى
 آنگـاه  رسم فرات به تا ببرم را شما كه شويد من مطيع يا نيست شمشير بجز شما و من ميان. بگيريد زور به
  ».رويد خويش واليتهاى به كه واگذارم سپاهش با را سرداران از از يك هر

 بـدو  را فرزنـدانش  و نعـيم  بـن  ثابـت  و آمدند وى سوى و شدند تسليم ديدند مصر را او چون و: گويد
 .عمران و بكر و نعيم و رفاعه: بودند كس چهار وى فرزندان. كردند تسليم
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 پايشـان  بـه  زنجيـر  و گرفتنـد  بر را سالحشان و كشيدند زير به اسبانشان از را آنها تا بگفت پس: گويد
 كـه  را سپاهيان از جمعى آنگاه. كنند مراقبتشان كه گماشت آنها بر را خويش كشيكبانان از گروهى و نهادند

 به نتوانست آنها از هيچيك كه كرد مواظبتشان راه در و پيوست خويش اردوى به بودند جزيره و شام مردم از
 تـا  بگفتشـان  آنگـاه . رسـيد  حران به تا بها، به جز بگيرد، چيزى و كند ستم و تجاوز ها هكدهد مردم از كسى
  .بداشت خويشتن نزده ب را ثابت و روند واليتهاشان سوى

 را دليرانشـان  از كـس  هزار چند و بيست شوند مزدور كه كرد دعوت را جزيره مردم مروان آنگاه: گويد
 .شد مادهآ يزيد سوى حركت براى و كرد مزدور

 بـه  مـروان  بـن  الملـك  عبـد  كه را واليتها همه و كند بيعت وى با كه نوشت نامه مروان به يزيد: گويد
 و كـرد  بيعـت  مـروان . دهد بدو آذربيجان و موصل و ارمينيه و جزيره يعنى بود داده مروان بن محمد پدرش
 .فرستاد ىو نزد به جزيره بزرگان از چند تنى با را عالثه بن  عبداهللا بن محمد

 .بود ششم و بيست و صد سال حجه ذى آخر روز وى وفات. درگذشت وليد بن يزيد سال اين در
 ششم و بيست و صد سال به قربان عيد از پس حجه ذى ماه در وليد بن يزيد: گويد عيسى بن اسحاق

 .بود روز دو و ماه پنج وى خالفت مدت و يافت وفات
 .كرد خالفت روز چند و ماه شش يزيد محمد بن هشام گفته به
 .بود روز دوازده و ماه پنج خالفتش مدت محمد بن على گفته به
 كـه  ششم و بيست و صد سال به بود حجه ذى از مانده روز ده يزيد درگذشت محمد بن على گفته به

 .بود دمشق در وى وفات. بود روز دو و ماه شش خالفتش مدت و داشت سال شش و چهل وقت آن در
 .داشت سال سى وفات وقت به هشام گفته به: هست اختالف سنش تمد درباره
 .داشت سال هفت و سى بمرد وقتى: اند گفته ها بعضى
 و خسـرو  پسـر  يزدگـرد  پسـر  فيروز دختر آفريد شاه نام به بود كنيزى مادرش. بود خالد ابو يزيد كنيه

 :مضمون بدين گويد شعرى كه هموست
   است مروان پدرم و خسروم پسر من«

   است من جد قيصر
  ».است خاقان جدم و

 بـود،  سر كوچك و بلندقامت و گون، تيره آمده محمد بن على روايت در چنانكه بود، قدرى وى: گويند
  .زياد چندان نه بود فراخ كمى دهانش بود، منظر نكو مردى. داشت چهره به خالى
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 بـود  افـزوده  كسـان  مقررى بر وليد كه را درمى ده كه رو آن از گفتند ناقص يزيد را او واقدى گفته به
 را او كسان و خواند وليد بن 1ناقص و كرد نكوهش را او محمد بن مروان محمد، بن على گفته به اما. بكاست
 .ناميدند ناقص

 .بود حج ساالر العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد سال اين در واقدى گفته به
 عبـد . بـود  گماشته را او وليد بن يزيد كه شد حج ساالر  عبداهللا بن عمر سال اين در: اند گفته ها بعضى

 .شد برون وى با بود طايف و مكه و مدينه عامل كه نيز العزيز
 ليلـى  ابـى  ابن با كوفه قضاى .بود العزيز عبد بن عمر بن  عبداهللا يزيد، جانب از عراق عامل سال اين در

 كنـانى  سيار بن نصر خراسان عامل. بود عبيده بن امرع با آنجا قضاى بود، عمر بن مسور با بصره حادثات. بود
 .بود

 وليد بن ابراهيم اسحاق ابو خالفت

 .نرسيد سامان به وى كار اما بود، الملك عبد بن وليد بن ابراهيم آن از پس
 ديگـر  جمعه يك و گفتند بدو خالفت سالم جمعه يك. نيافت سامان ابراهيم كار: گويد محمد بن على

 بـن  مـروان  تا بود گونه بدين كارش امارت، به نه خالفت به نه گفتند نمى بدو سالم جمعه كي و امارت سالم
 .بكشت را الملك عبد بن حجاج ابن العزيز عبد و كرد خلع را او و بيامد محمد

 آنگـاه  ببـود،  مـاه  چهار و شد وليد بن يزيد جانشين وليد بن ابراهيم اسحاق، ابو: گويد محمد بن هشام
 دوم و سـى  و صـد  سـال  بـه  تـا  بود زنده همچنان اما .ششم و بيست و صد سال االخر ربيع ماه در شد، خلع

 .بود كنيزى مادرش شد، كشته
  .بود روز هفتاد وليد بن ابراهيم زمامدارى: گويد مخلد بن محمد

 .درآمد هفتم و بيست و صد سال آن از پس

 بود هفتم و بيست و صد سال به كه حوادثى از سخن

 بن سليمان و او الجرميان عين در و رفت شام سوى محمد بن مروان كه بود اين سال وادثح جمله از
 .داد رخ نبرد هشام

 شد؟ نبرد هشام بن سليمان و وى ميان چرا و رفت شام به محمد بن مروان چرا اينكه از سخن

 شـدن  كشـته  سپـ  از مروان كه ام كرده ياد را آن از قسمتى كه بود چنان قضيه سبب: گويد جعفر ابو
 و شـوريده  وليد سبب به كه وانمود چنين و يافت تسلط آنجا بر و رفت جزيره سوى ارمينيه از يزيد بن وليد

 بـا  داد بـدو  را مروان بن محمد پدرش واليتهاى همه وليد ابن يزيد چون و. است معترض وى شدن كشته بر
 .فرستاد وى سوى جزيره مردم سران از گروهى با را عالثه بن  عبداهللا بن محمد و كرد بيعت يزيد

                                                           

  . م. است مايه يك از فزونى، معنىه ب زيادت با كه يزيد مقابل در كلمه بازىه ب. 1
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 وى يـاران  و عالثه ابن پيش كس يافت خبر يزيد مرگ از مروان وقتى: گويد محمد بن مخلد هاشم ابو
 پسـر  و برفـت  جزيـره  سپاه با مروان. كرد حركت وليد بن ابراهيم سوى و آورد پس منبج از را آنها و فرستاد
 .نهاد جاى به رقه در مقيم انسپاهي از كس هزار چهل با را الملك عبد خويش

 را وى كـه  بشـير  نـام  بـه  وليد بن يزيد برادران از يكى رسيد قنسرين به محمد بن مروان وقتى: گويد
 بيعـت  بـه  را آنهـا  مـروان . برآوردنـد  بانگ كسان و آمد مروان مقابله به و بود آنجا بود كرده قنسرين واليتدار
 وليد بن مسرور نام به برادرش با را بشير و رفت وى طرف به يانقيس با هبيره بن عمر بن يزيد. خواند خويش

 جزيره مردم از كسانى با و كرد زندان به و بگرفت را دو هر مروان كه كردند تسليم بود مادر يك از يزيد با كه
 .رفت حمص سوى بودند وى همراه كه قنسرين مردم و

 بـن  العزيـز  عبـد  و ابـراهيم  بيعـت  از حمـص  ممرد بود مرده وليد بن يزيد وقتى كه بود چنان و: گويد
 بـود  فرسـتاده  آنها سوى دمشق مردم سپاه با را حجاج بن العزيز عبد ابراهيم، و بودند كرده خوددارى حجاج

 .بود كرده شان محاصره شهرشان در كه
 حمـص  مـردم  و برفت آنجا از العزيز عبد رسيد حمص شهر نزديك چون و برفت شتاب با مروان: گويد

 بن سليمان با سپاهى وليد بن ابراهيم. كردند حركت وى با همگى و كردند بيعت وى با و آمدند مروان نزد به
 بيست و يكصد با سليمان آمد، وى مقابله به مروان و آمد فرود الجر عين در تا برفت آنها با كه فرستاد هشام
 وى نبـرد  از كـه  كـرد  دعوت را آنها مروان كردند تالقى چون و. هزار هشتاد نزديك با مروان و بود سوار هزار

 از كه كرد تعهد و كنند آزاد بودند محبوس دمشق زندان در كه را عثمان و حكم وليد پسر دو و بدارند، دست
 كـار  در و نپذيرفتند او از اما. نيايند بر وى كشندگان از هيچيك پى از و نكند مؤاخذه وليد كشتن درباره آنها
 .شد بسيار كشته گروه دو هر از كه كردند، نبرد پسينگاه تا روز برآمدن هنگام از كه دورزيدن اصرار وى نبرد

 بـن  اسـحاق  بـرادر  يكيشـان  كه را خويش سرداران از كس سه بود، مدبر و آزموده مردى مروان: گويد
 بـا  نفعلگا و بروند صف پشت وى سپاه از كس هزار سه با گفت آنها به و خواند پيش عيسى نام به بود مسلم
 پـر  را مـرغ  اطارف كوه دو بين ما هشام، بن سليمان ياران صف و مروان ياران صف فرستاد، همراهشان تبرها
 ببريد را درختان رسيديد كوه نزديك وقتى«: گفت آنها به مروان. بود. آب پر نهرى سپاه دو ميان و بود كرده

 ».بريد حمله بدان و رويد سليمان اردوى سوى و ببنديد پلهايى و
 خـويش  اردوگاه در را شمشيرها و سواران ناگهان بودند سرگرم نبرد كار به كه سليمان سپاهيان: گويد

 آنها در سالح حمص مردم. شدند هزيمت و شدند شكسته بديدند را اين چون شنيدند اكبر اهللا بانگ و ديدند
 و جزيره مردم اما كشتند، را هاآن از كس هزار هفده به نزديك و داشتند كينه سخت آنها به نسبت كه نهادند
 نزد به اسير بيشتر، و مقتوالن تعداد به و نكشتند را آنها از كسى و بداشتند دست كشتنشان از قنسرين مردم
 عثمـان،  و حكـم  يعنى نوسال، دو براى آنها از مروان. رفت غارت به نيز اردوگاهشان. آوردند محمد بن مروان
 كـس  دو جز آنها از و فرستاد كسانشان پيش و داد دينار يك كدام هر هب و كرد آزادشان سپس گرفت، بيعت
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 كسانى جمله از و بودند كلبى هردوان كه مصاد، بن وليد ديگرى و داشت نام عقار بن يزيد يكيشان .نكشت را
 .بودند داشته شركت وى كشتن در و بودند رفته وليد مقابله به كه بودند

 دمشق سوى هشام ابن سليمان همراه فراريان با و بود آنها با نيز قسرى  عبداهللا بن خالد بن يزيد: گويد
 .رفت

 مروان كه وى نگهبانان ساالر ديگرى و بود، بوده يزيد كشيكبانان ساالر كلبى مرد دو آن از يكى: گويد
 .شدند هالك وى زندان در و كردند زندانشان به تا بگفت سپس. زد تازيانه را آنها

 خالد بن يزيد يعنى همراهانش سران و رسيدند دمشق به تا برفتند وى همراه راريانف و سليمان: گويد
 بـن  العزيـز  عبـد  و ابـراهيم  و سـليمان  نزد به امثالشان و كلبى ذواله بن اصبغ و سكسكى عالقه ابو و قسرى
 زنـدان  از را هـا آن و بيايد مروان تا باشند وليد پسران نوسال دو اگر«: گفتند همديگر به و آمدند فراهم حجاج

 ايـن  درسـت  راى .نگذارنـد  جاى به را خويش پدر كشندگان از هيچكس يابد انتقال آنها به خالفت و آرد در
 دو بـا  عمـر  بن يوسف و سفيانى محمد ابو .نهادند خالد بن يزيد عهده به را كار اين» .بكشيم را آنها كه است

 كـه  فرسـتاد  خـويش  ياران از گروهى با االسد ابو نام به ار خالد وابستگان از يكى يزيد. بودند زندان به نوسال
 را گـردنش  كـه  آورد برون كشتن براى نيز را عمر بن يوسف بكوفت، گرزها با نوسال دو سر و شد زندان وارد
 و فرش و ببست را در و شد زندان اطاقهاى از يكى وارد او اما بكشند، نيز را سفيانى محمد ابو خواستند. زدند

 و بسـوزانند  را در كـه  خواسـتند  آتش. گشود نتوانست آنرا كس و داد تكيه در به و افكند آن پشت ار متكاها
 و شـد  نهـان  و بگريخـت  وليـد  بـن  ابـراهيم . شـد  شهر وارد مروان سپاه كه شد گفته وقتى تا نياوردند آتش

 بـرون  شـهر  از و كرد تقسيم خويش همراه سپاهيان ميان و كرد غارت بود المال بيت در را آنچه نيز سليمان
 .شد

 بـا  آنجا در و كرد دعوت خويش براى كوفه در طالب ابى بن جعفر نواده معاويه بن  عبداهللا سال اين در
 .يافت تسلط آنجا بر و پيوست جبال به او و كرد هزيمت را وى  عبداهللا كه كرد نبرد عمر بن  عبداهللا

  خويش براى دعوت و  عبداهللا قيام سبب از سخن

 و بيسـت  و صـد  سال محرم در عمر، بن  عبداهللا با معاويه بن  عبداهللا مخالفت اظهار مخنف ابو تهگف به
 كـه  بـود  ايـن  آمده اطالع اهل ديگر و تميمى حفص بن عاصم روايت در چنانكه وى قيام سبب و بود، هفتم

 پـس . نداشـت  قيام قصد و استخو مى جايزه او از كه عمر بن  عبداهللا ديدار به آمد كوفه به معاويه بن  عبداهللا
 خـويش  بـراى « :گفتنـد  بدو كوفه مردم داد رخ قبايل اختالف چون و گرفت زنى به را شرقى بن حاتم دختر
  ».خالفتند شايسته مروان بنى از بيشتر هاشم بنى كه كن دعوت

. كـرد  عـت بي وى با خزاعى ضمره ابن كرد، دعوت كوفه در نهانى  عبداهللا و بود حيره در عمر ابن: گويد
 را آنهـا  من كرديم تالقى كسان همراه وقتى كه داد پيام او و كرد راضى را ضمره ابن و فرستاد كس عمر ابن
 ضـمره  ابـن «: گفـت  معاويه ابن كردند تالقى كسان چون و رسيد معاويه ابن به خبر اين دهم مى هزيمت به
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 سـر  از كـه  مكنيـد  هراس وى هزيمت از دهد، هزيمت به را كسان كه كرده وعده عمر ابن با و آورده خيانت
  ».كند مى چنين خيانت

 وى بـا  هـيچكس  و شـدند  هزيمـت  كسان و رفت هزيمت به ضمره ابن گروه دو تالقى هنگام به: گويد
 :مضمون اين به خواند شعرى او و نماند

   شدند پراكنده خداش اطراف از آهوان«
  ».كند شكار چه داند نمى خداش و

 رفـت  مـداين  سوى آنگاه -بود حيره و كوفه ميان تالقى محل -بازگشت كوفه به معاويه ابن پس: گويد
 .يافت تسلط جبال و حلوان بر و برفت كه آمدند وى پيش نيز كوفه مردم از جمعى. كردند بيعت وى با كه

 تـا  ندانسـت  عمـر  بـن   عبـداهللا  و آورد فراهم را گروهى و آمد كوفه به معاويه بن  عبداهللا قولى به: گويد
 بـود،  يمنيـان  سـاالر  حارثى قطن بن خالد شد تالقى وقتى داشت نبرد آهنگ و كرد قيام صحرا در كه وقتى
 دست نزاريان از نزاريان. شدند هزيمت كوفه مردم و خالد كه برد حمله بدو شام مردم با كلبى ذواله بن اصبغ

 امـا  داشـتند  نبـرد  آهنـگ  كـه  فتندر قرشى محرز ابن خانه سوى زيديان از كس پنجاه. رفتند باز و بداشتند
 .نشد كشته آنها جز كسى كوفه مردم از و شدند كشته همگى

 و شد برون نيز مداين از سپس. رفت مداين سوى كوفه از تميمى عباس بن  عبداهللا با معاويه ابن: گويد
 .رفتند وى پيش كوفه مردم غالمان و يافت تسلط رى و اصفهان و قومس و همدان واليت بر

 :مضمون اين به دارد شعرى معاويه ابن
   را خويش برادر كه را كارى«
   كنى مى مالمت آن همانند بر

  مشو مرتكب
   وى گفتار كه كسى گفتار از و
   نيست موافق كردارش با

  ».مكن شگفتى
 معاويـه،  بن يزيد و حسن و  عبداهللا كه بود چنان معاويه ابن قيام سبب: گويد مثنى بن معمر عبيده ابو

 خـويش  وابستگان از يكى خانه در نخع محله در و آمدند عمر بن  عبداهللا نزد به طالب، ابى بن جعفر گاننواد
 مقـررى  درم سيصـد  شان براى و داد جايزه و كرد حرمت را آنها عمر ابن. گرفتند جاى سعيد بن وليد نام به

 بيعـت  وليـد  بـن  ابـراهيم  برادرش با كسان و شد هالك وليد بن يزيد تا ببودند سان بدين. كرد معين روزانه
 بيعـت  آنهـا  بـا  كسـان  و آمـد  عمـر  ابن نزد به بكوفه بيعتشان خبر. او پى از حجاج ابن العزيز عبد با و كردند
 بنـزد  بيعت خبر كه نوشت آفاق به دو آن بيعت درباره و افزود يكصد كدامشان هر مقررى به  عبداهللا و كردند
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 بيعـت  از و رود مـى  وليـد  بـن  ابراهيم سوى جزيره مردم با محمد بن روانم كه آمد خبر اثنا اين در. آمد وى
 .است كرده خوددارى

 وى بـراى  كـه  را چيـزى  و داشـت  نگـه  خويش نزد به را معاويه بن  عبداهللا عمر، بن  عبداهللا پس: گويد
 وى براى يافت ظفر وليد بن ابراهيم بر اگر كه كرد آماده محمد بن مروان براى را او و بيفزود بود كرده معين
 .ماندند متحير خويش كار در مردم و كند نبرد مروان با وى دستاويز به و بگيرد بيعت

 را ابـراهيم  مروان، كه كرد نبرد او با و رفت وى مقابله به ابراهيم شد نزديك شام به مروان وقتى: گويد
 .شد كشته تا كرد نبرد و آورد ثبات حجاج بن العزيز عبد و شد فرارى ابراهيم. يافت ظفر او بر و كرد هزيمت

 اردوى در كه وى شد، كوفه وارد تا برفت گريزان نيز قسرى  عبداهللا بن خالد برادر  عبداهللا بن اسماعيل
 نهانى و فرستاد يمنى مردم پيش كس و ساخت كوفه واليتدارى درباره اى نامه وى زبان از و بود بوده ابراهيم

 .پذيرفتند او از كه كرده عراق واليتدار را او ابراهيم  كه داد خبر آنها به
 بـن  عمـر  انـداخت،  جنـگ  وى با و تاخت او بر صبح نماز هنگام و رسيد عمر بن  عبداهللا به خبر: گويد

 وى زبان از را فرمان كه يارش و نداشت همراه را فرمان كه بديد را اين اسماعيل وقتى. بود وى با نيز غضبان
 خويش ياران به مقتول، و شود رسوا و شود فاش كارش آنكه ترس از و بود شده تهزيم و فرارى بود ساخته

  ».بداريد دست رسد مى بدينجا كار دانستم نمى دارم، نفرت خونريزى از من«: گفت
 ابـراهيم  كـه  گفـت  خـويش  خانـدان  مـردم  به اسماعيل. شدند پراكنده وى اطراف از كسان پس: گويد

 برداشت سر فتنه و شد شايع خبر و كردند نقل وى خاندان مردم از را اين شده، دمشق وارد مروان و گريخته
 بود داده سنگين مقرريهاى ربيعه و مضر مردم به عمر بن  عبداهللا كه بود آن سبب. افتاد اختالف مردم ميان و
 برابـر  همسنگانشـان  بـا  و بـود  نـداده  چيزى الالت تيم بنى از خيبرى بن عثمان و ذهلى نافع ابن جعفر به و

 .بود نگرفته
 كـه  گفت و آورد خشم عمر ابن گفتند، درشت سخن وى با و رفتند عمر بن  عبداهللا پيش دو آن: گويد

 و رفـت  آنهـا  سـوى  ايسـتاد  مـى  سـرش  بـاالى  و بود وى نگهبانان ساالر كه طايى الملك عبد. كنند دورشان
 داشـت  حضـور  نيز سفيانى حوشب بن ةثمام. شدند برون خشمگين و راندند پس را وى نيز آنها راند پسشان

 در عمـر  ابـن  وقـت  اين در. رفتند كوفه سوى همگيشان و شد برون و آورد خشم خويش يار دو خاطر به كه
 فراهم و رفتند آنها سوى شتاب با ربيعه مردم و برداشتند ربيعه آل اى بانگ رسيدند كوفه به وقتى بود، حيره
 .آوردند خشم و شدند

 هند دير در آنها بيامد وقتى كه فرستاد آنها سوى را عاصم خويش برادر و رسيد عمر ابن به خبر: گويد
 در مـن  دسـت  اينك«: گفت و انداخت آنها ميان را خويشتن كه بودند شده انبوه و بودند آمده فراهم و بودند
  ».بگوييد خواهيد مى چه هر شماست، گرو
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 روى نيز كس دو آن به. كردند سپاسگزارى وى از و داشتند بزرگ را عاصم و شدند آزرمگين آنها: گويد
 ميـان  كه فرستاد غضبان بن عمر براى هزار يكصد عمر ابن شبانگاه. بداشتند دست و ماندند خاموش كه كرد
 خـويش  قـوم  ميـان  كـه  فرسـتاد  هزار يكصد نيز حوشب بن ثمامة براى كرد، تقسيم همام، بنى خويش، قوم

 .هزار ده نيز خيبرى بن عثمان براى و فرستاد هزار ده يزن نافع بن جعفر براى. كرد تقسيم
 آوردنـد  جرئت وى به نسبت و زدند طعنه بدو بديدند را عمر ابن ضعف شيعيان چون و: گويد جعفر ابو

 وابسـته  الـورد  ابـى  بن هالل را كار اين. كردند دعوت جعفر بن معاوية بن  عبداهللا براى و بستند طمع او در و
 بود، كار دار عهده هالل. آمدند فراهم آنجا در و رسيدند مسجد به تا برفتند غوغاييان با و ردك عهده عجل بنى

 وليد خانه از را او و رفتند  عبداهللا سوى درنگ بى آنگاه كردند، بيعت معاويه بن  عبداهللا براى وى با شيعه مردم
 خويش برادر نزد به كه شدند مانع قصر دخول از را عمر بن عاصم و كردند قصر وارد و آوردند برون سعيد بن

 بـن  عمـر  جملـه  از كردنـد،  بيعـت  وى بـا  و رفتند معاويه ابن پيش نيز كوفه مردم. رفت حيره سوى  عبداهللا
 كس كوفه در كه شامى مردمان همه و قسرى  عبداهللا بن اسماعيل و جمهور بن منصور و قبعثرى بن غضبان

 آن از پس. اند كرده بيعت وى با كه آمد خبر نيز النيل فم و مداين از ،بماند كوفه در روز چند داشتند ريشه يا
 مردم با عمر بن  عبداهللا و بود حيره در كه شد برون عمر بن  عبداهللا آهنگ به و آمدند فراهم وى دور به مردم
 .آمد مقابله به بودند وى با كه شام

. رفـت  وى همـاوردى  بـه  عجلـى  الغفار بدع بن قاسم خواست، هماورد و بيامد شام مردم از يكى: گويد
 نبـرد  به خدا به آيد، من مقابله به وائل بن بكر از يكى نداشتم گمان خواستم مى هماورد وقتى«: گفت شامى

 شـما  بـا  يمنـى  مـردم  از كـس  هـر  بگويم، تو با رسيده ما به كه را خبرهايى خواهم مى بلكه نيستم، راغب تو
 از آمـده  وى  سـوى  نيز مضريان نامه نوشته، نامه عمر بن  عبداهللا به انديگر و اسماعيل و منصور چون هست،

 شما نبرد به صبحگاهان و كنند نمى نبرد شما با امروز اى، فرستاده نه ام ديده اى نامه نه ربيعه قبيله مردم شما
 خواهيم شما ابلمق فردا كه قيسم مردم از يكى من. نيفتد شما بر بليه كه كنيد چنان توانيد مى اگر. آيند مى
 قيـام  وى بـا  كـه  كسـى  بـه  نسـبت  خواهيد مى اگر رسانم، مى او به نويسيد نامه ما يار به خواهيد مى اگر بود،

  ».گفتم شما با را كسان وضع بمانيد وفادار ايد، كرده
 آنهـا  بـه  بـود  گفته وى با شامى مرد را آنچه و خواند پيش را خويش قوم از كسانى عجلى قاسم: گويد

 مـردم  كـه  اسـت  معاويه ابن چپ پهلوى مقابل در مضر، و ربيعه قوم عمر، ابن راست پهلوى اينكه و ادد خبر
 .هستند آنجا ربيعه

 غضـبان  بـن  عمـر  اگـر  شـود،  مى روشن ما براى صبحگاهان قضيه اين«: گفت معاويه بن  عبداهللا: گويد
 مـرد  كـه  پنـدارم  بگوى بدو است نتخيا نشان شود وى مانع اشتغالى اگر آيد، من ديدن به امشب ميخواهد،

  ».گفته دروغ قيسى
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 كـه  بـود  گفته آن ضمن كه اى نامه با فرستاد پس را او كه رفت عمر پيش سخن اين با فرستاده: گويد
 بـود  خواسته مى كه كند حاصل اطمينان اسماعيل و منصور از كه بود گفته و است من منزله به فرستاده اين
 .شوند خبردار ماجرا اين از آنها

 در را يمنيـان  شـدند،  آمـاده  نبـرد  بـراى  كسان صبحگاهان،. كند چنين نخواست معاويه ابن اما: گويد
 و فـالن  بيـارد  سـرى  كه هر«: زد بانگ بانگزنى نهاد، چپ پهلوى در را ربيعه و مضر قوم و نهاد راست پهلوى
 و كردنـد  تالقى گروه دو» .است ضبانغ بن عمر نزد به مال و دارد بهمان و فالن بيارد اسيرى يا دارد، بهمان

 منصـور  و اسـماعيل . شـدند  هزيمـت  كه برد حمله عمر ابن راست پهلوى بر غضبان بن عمر كردند آغاز نبرد
 را آنهـا  از كـس  سـى  از بيشـتر  و تاختنـد  كوفـه  مقـيم  يمنى مردم به غوغاييان. رفتند حيره سوى درنگ بى

  .شد كشته نيز مالة دختر شوهر هاشمى  عبداهللا بن عباس. بكشتند
 و بود عمر بن  عبداهللا همراه  كه بود  عبداهللا بن عباس جمله از كردم شوهر چند: گويد مالة دختر عاتكه

 .شد كشته عراق در قبايل اختالف در
 با نيز معاويه بن  عبداهللا شدند، هزيمت آن از پس ديگر، كسان با شد كشته نيز حوازى بن مبكر: گويد

 مقابـل  گـروه  با ماند جاى به بودند ربيعه و مضر قوم كه چپ پهلوى. شد كوفه قصر وارد تا تبرف كه بود آنها
 بـه  چـپ  پهلـوى . شدند كوفه وارد و شدند هزيمت كه بردند حمله زيديان به قلب، شاميان. شام مردم از آن

 .بودند كس پانصد حدود در كه ماند جاى
 بيامدند حرشى سعيد بن نضر و ثعلبى الرحمان عبد بن عتبة و حنظله بن نباتة و ضباره بن عامر: گويد

 همان شما با كسان كه داريم بيم ربيعه مردم اى« :گفتند غضبان بن عمر به و بايستادند ربيعه مردم مقابل تا
  ».برويد كردند، يمنى مردم با كه كنند

  » .بميرم تا نميروم هرگز من«: گفت غضبان بن عمر
  » .ساخت نخواهد كارى نتيارا و تو براى اين«: گفتند

 .كردند اش كوفه وارد و بگرفتند را وى اسب عنان پس
 پيش يكى كه بودم وى نزد به حيره در روزى خدا به بودم، عمر بن  عبداهللا دبير: گويد عطيه بن مغيرة

  » .آيد مى مردم با معاويه بن  عبداهللا اينك«: گفت و آمد وى
 كـه  داد مـى  خبر گويى ايستاد، او روى پيش و بيامد وى نانوايان سر ماند، خاموش مدتى  عبداهللا: گويد

 داشتيم انتظار. بود برفته جاى از ما دلهاى بياورد را غذا .بيار كه كرد اشاره او به  عبداهللا. رسيده غذايش وقت
 .آرد حمله ما به معاويه ابن بوديم وى با كه همانوقت

 بـه  اما يابد، مى تغيير وى نهى و امر يا قيافه يا نوشيدن و خوردن از چيزى آيا كه بودم او مراقب: گويد
 مـا  از كس دو هر مقابل آوردند مى را وى غذاى وقتى كه بود چنان. نيافت تغييرى بيش يا كم وى وضع خدا

 بـه  تـا  نهادنـد  فـالن  و فـالن  ميان ديگر اى كاسه و نهادند فالن و من  ميان اى كاسه پس. نهادند مى اى كاسه
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 بياوردنـد  مـال  تـا  بگفـت  يافـت  فراغـت  كردن وضو و خوردن غذا از وقتى. رسيد وى 1خوان رانحاض شماره
 بـا  وابسـته  آنگاه. كرد تقسيم خويش سرداران ميان را آن بيشتر كه ها جامه با آوردند نيز نقره و طال ظرفهاى

 بـود،  متبرك نامهاى زا يكى كه گرفت مى نيك فال به را او نام و شمرد مى مبارك كه را خويش آن از غالمى
 و بكـوب  زمـين  به را پرچم و برو تپه فالن و فالن به و برگير را خويش پرچم«: گفت بدو و فتح، يا ميمون يا

  ».بيايم من تا بباش و بخوان را خويش ياران
 كـه  ديديم و رسيديم تپه به تا برفتيم وى با نيز ما شد، برون  عبداهللا سپس كرد، چنان كس آن: گويد

 بـه . دارد پانصـد  بيـارد  سرى كه هر كه زد بانگ بانگزنى تا بگفت  عبداهللا. بود سپيد معاويه ابن ياران از زمين
 وى يـاران  چـون  و دادنـد  سر آورنده به درم پانصد تا بگفت. نهاد وى پيش و آورد سرى يكى زود خيلى خدا

 كـه  نگذشـت  چيزى خدا به ند،تاخت قوم آن طرف به كرد وفا سر آورنده به نسبت خويش تعهد به كه ديدند
 .شدند هزيمت و بكردند پشت وى همراهان و معاويه ابن و افتاد وى روى پيش سر پانصد حدود در ديدم

 بـود  عـبس  بنى وابسته البالد ابو شد كوفه وارد هزيمت به كه معاويه ابن ياران از كس نخستين: گويد
 بـه  و زدند مى بانگ آنها به روز هر كوفه مردم بود، شيعه البالد ابو. بود وى پيشاپيش نيز سليمان پسرش كه

 آب حيوانـات  بگـذار  و بـرو  كه زد مى بانگ سليمان خود پسر به البالد ابو. كردند مى مالمتشان هزيمت سبب
 .شود سقط كش

 .رفت جبل طرف به و نيامد آن سوى گذشت، كوفه از و برفت معاويه بن  عبداهللا: گويد
 يـارانش  و غضـبان  بـن  عمـر   به شبانگاه شدند قصر وارد برادرانش و معاويه بن  عبداهللا: گويد عبيده ابو

 گـردن  به و ايم سپرده شما به را خويش خونهاى ما كردند؟ چه ما با كسان كه ديديد ربيعه گروه اى«: گفتند
 بـاز  شـما  و ما رىيا از كسان كه بينيد مى اگر كنيم، مى نبرد نيز ما كنيد مى نبرد ما همراه اگر ايم، نهاده شما
 رضـايت  خودمـان  بـراى  نيـز  مـا  بدهيـد  خودتان درباره ترتيبى هر. بگيريد امانى خودتان و ما براى مانند مى
  ».دهيم مى

 امـانى  يـا  كنـيم  مى نبرد همراهتان يا كنيم، مى شما درباره را كار دو از يكى ما«: گفت غضبان بن عمر
  ».باشيد خاطر آسوده ريمگي مى خودمان براى چنانكه گيريم، مى برايتان

 آنهـا  طـرف  بـه  صـبحگاه  شـام  مـردم  بودنـد  ها كوچه دهانه بر زيديان. بماندند قصر در آنها پس: گويد
 و زيـديان  و خودشـان  براى ربيعه مردم سپس داشتند نبرد آنها با چند روزى و رفتند مى شامگاه و آمدند مى

 .بروند خواستند جا هر و نشود مانعشان كس كه گرفتند امان معاويه بن  عبداهللا
 گيرد جاى قصر در كه داد دستور او به و فرستاد غضبان بن عمر پيش كس عمر بن  عبداهللا آنگاه: گويد

 و شـيعيانش  از كسـانى  با را او و فرستاد معاويه ابن پيش كس غضبان ابن. كند بيرون را معاويه بن  عبداهللا و

                                                           

 . متن كلمه. 1
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 پـل  از تـا  ببردنـد  را آنهـا  عمر فرستادگان داد حركت بودند هكرد وى پيروى كه كوفه و سواد و مداين مردم
 .آمد برون قصر از عمر آنگاه. كردند برون

 وى بـراى  وليـد  بـن  يزيـد  كـه  امانى سبب به آمد مرو به تركان واليت از سريج بن حارث سال اين در
 بـر  بسـيار  گروهى و كرد علنى را مخالفت و كرد مخالفت وى با سپس. رفت سيار بن نصر پيش و بود نوشته

 .كردند بيعت وى با كار اين

 آمد وى پيش حارث كه پس آن از سيار بن نصر و سريج بن حارث كار از سخن

 روز سـه  شنبه يك روز به و آمد مرو سوى شد برون تركان واليت از حارث وقتى: گويد محمد بن على
 پيشواز او از كشماهن در كسان و احوز بن مسلم .رسيد آنجا هفتم و بيست و صد سال االخر جمادى از مانده

 سـايه  بـه  را تو و كرد روشن تو آمدن به را ما ديدگان كه خداى حمد« :گفت عبسى فضل بن محمد. كردند
  ».آورد پس جماعت و اسالم

 اگـر  اندك گروه و باشند اندك باشند خدا عصيانگر اگر بسيار، گروه كه اى ندانسته مگر پسركم«: گفت
 اين در من خاطر آرامش بود، نگرفته آرام دلم كنون تا بودم رفته كه وقتى از باشند، بسيار شندبا خدا فرمانبر

  ».كنند اطاعت را خدا كه است
 منظـورى  تعهـد  انجـام  جـز  هست آنها و من ميان آنچه درباره خدايا«: گفت شد مرو وارد وقتى: گويد

  ».ده نصرت آنها بر مرا دارند خيانت قصد اگر ندارم،
 معين روزانه خرج درم پنجاه وى براى و داد جاى بخاراخذاه قصر در را او و آمد وى ديدار به نصر :گويد

 پسـر  محمـد  كـه  كـرد  آزاد بودنـد  وى نزد به كه را حارث كسان نصر. كرد مى بس غذا جور يك به وى. كرد
 پرهيزكار و نيكوكار را او خدايا«: گفت آمد وى پيش پسرش محمد وقتى. بكر ام با دخترش الوف و بود حارث

  ».كن
 نصـر  و بود خورده سخت سرماى وضاح آمد نصر پيش عمر بن  عبداهللا جانب از حبيب بن وضاح: گويد

 بـن  حـارث  پـيش  وضـاح  آن از پس. بدهند بدو كنيز دو و كنند ضيافتش تا بگفت و پوشانيد بدو هايى جامه
 گرز سنگينى و بزرگى از عراق در ما«: گفت دوب بودند، ايستاده سرش باالى يارانش از گروهى كه رفت سريج

  ».ببينم آنرا دارم دوست داريم،  سخن تو
 مـنم  امـا «: گفت و كرد اشاره خويش ياران به و» .بينى مى اينان با كه گرزهاست از يكى مانند«: گفت

  ».زنم مى ضربت آن با كه
  ».بود شامى رطل هيجده وى گرز: گويد
 بود چنان و داشت تن به بود گرفته خاقان از كه را اى زره رفت نصر پيش سريج بن حارث وقتى: گويد

 دختـر  مرزبانـه . بـود  برگزيـده  را زره كه بود كرده مخير زره و دنبكانى دينار هزار صد ميان را وى خاقان كه
 او نـزد  بـه  كنيزش همراه بود سمور پوست كه را خويش پوشش و نگريست حارث به سيار بن نصر زن قديد،
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 و كن گرم را خودت سمور پوشش اين با است سرد امروز بگوى و گوى سالم عمويم پسر به«: گفت و فرستاد
  ».آورد سالمت به ترا كه خداى حمد

  »هديه؟ يا است عاريه: بگوى و گوى سالم من عموى دختر به«: گفت كنيز به حارث: گويد
  » .است هديه«: گفت مرزبانه

 .كرد تقسيم خويش ياران ميان و فروخت دينار ارهز چهار به را سمور پوشش حارث: گويد
 خويش ياران ميان مساوات به و فروخت را همه كه اسب يك با فرستاد او براى بسيار فرش نصر،: گويد

 به كه كرد پيشنهاد بدو سيار بن نصر. نهادند مى او براى خشنى متكاى و نشست مى پاالن بر وى. كرد تقسيم
 و لـذتها  گونه اين و دنيا اين به من كه داد پيام نصر به و نپذيرفت اما بدهد ناردي هزار يكصد و گمارد كارش
 به فضيلت و خير اهل و شود عمل سنت و خدا كتاب به خواهم مى بلكه ندارم دلبستگى عرب بانوان با ازدواج

 .كنم مى كمك دشمنت ضد بر ترا كردى چنين اگر شوند، گرفته كار
 اهـل  و كنـد  عمـل  خـدا  كتاب به كه كند تعهد من با نصر اگر كه فرستاد پيام كرمانى به حارث: گويد

 او ضـد  بـر  خـدا  از نكنـد  اگـر  و كنم مى قيام خدا كار به و شوم مى او پشتيبان گيرد، كار به را فضيلت و خير
 .كنم مى كمك تو با كنى تعهد سنت و عدالت به عمل يعنى خواهم مى را آنچه اگر و خواهم مى كمك

 كرد، مى دعوت خويش سوى به را آنها رفتند مى وى پيش تميم بنى مردم وقتى كه بود نانچ و: گويد
 هبيـرة  و مجاعـه  بن  عبداهللا و عدوى غزوان بن خليل و منقرى هردوان، حرب، بن محمد و حمران بن محمد

  بـداهللا ع بـن  نهـار  و ضـبى،  جرمـوز  بـن  بشـر  و ليثـى  ربه عبد بن العزيز عبد و سعدى، هردوان شراحيل، بن
 .كردند بيعت وى با نباتى  عبداهللا و مجاشعى

 تـو  و شـدم  بـرون  شـهر  ايـن  از سـتم  به اعتراض سر از پيش سال سيزده«: گفت نصر به حارث: گويد
  .پيوستند حارث به كس هزار سه و» !كنى وادار بدان مرا خواهى مى

 .كردند خالفت بيعت محمد بن مروان با دمشق، در سال اين در

 كردند؟ بيعت محمد ابن مروان با چرا ينكها از سخن

. شـد  دمشـق  وارد مـروان  سـپاه  گفتند وقتى: گويد عفان بن عثمان وابسته محمد، بن مخلد هاشم، ابو
 كـه  سپاهيانى ميان و كرد غارت بود المال بيت در را آنچه سليمان و شد نهان و شد گريزان وليد بن ابراهيم

 بـن  العزيـز  عبـد  خانه به بودند شهر در كه يزيد بن وليد غالمان. شد رونب شهر از و كرد تقسيم بودند وى با
 .بياويختند جابيه دروازه بر را او و شكافتند را وليد بن يزيد قبر كشتند، را او و تاختند حجاج

 پـيش  را عمـر  بن يوسف كشته و نوجوان دو كشته گرفت، جا عاليه در و شد دمشق وارد مروان: گويد
 خالفت سالم او به و بود بند در كه بياوردند را  سفيانى محمد ابو. سپردند خاكشان به تا گفتب كه آوردند وى

 .گفتند مى امارت سالم مروان به هنگام آن در. گفت
   »مگوى؟«: گفت مروان
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 بـود  گفته زندان در حكم كه را شعرى و» .نهادند تو براى خويش پى از را خالفت آنها«: گفت سفيانى
 .بخواند

 از پـيش  سـال  دو ديگرى و حكم يعنى بود، آورده فرزند يكيشان و بودند شده بالغ جوان دو آن: گويد
 :مضمون بدين بود گفته شعرى حكم. بود رسيده بلوغ به آن

   برد مروان نزد به خبر من از كه كيست«
   بود اين مشتاق باز دير از عمر عمويم كه
   من قوم و اند كرده ستم من به كه
   اند شده هماهنگ وليد كشتن كار در

   ببرند مرا مال و خون كلبيانشان چگونه
   چاق نه و شود من نصيب الغر نه كه
   است نزار بنى سرزمين در مروان كه صورتى در

   غران و درنده بيشه شير چون
   كه نشدى غمگين آيا

   كشتند را قريش جوانمرد
 .آوردند اختالف مسلمانان ميان و

   يرهجز قيسيان و قرشيان به
   گوى سالم همگيشان

   يافت بزرگى ما ميان قدرى ناقص
  انداخت جنگ نياكانمان اوالد ميان و

   بودند اينجا كعب و سليم سواران اگر
   نبودم آنها بند در من
   بودند اينجا تميم بنى سران اگر
   را نياكانمان اوالد ميراث ما
   بوديم نداده دست از

   ندشكن مى مادرم سبب به مرا بيعت چرا
   اند كرده بيعت اى رگه دو با من از پيش كه صورتى در
   نبودند كلب مردم از من داييان كاش اى
   بود ديگران از من والدت و

   شويم هالك وليعهدم و من اگر
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  ».بود خواهد مؤمنان امير مروان
 مـروان  راههم كه شام مردم از كسانى و» .كنم بيعت تو با تا آر پيش دست«: گفت سفيانى آنگاه: گويد

 با كه حمص مردم سران با بود حصين ابن يزيد بن معاوية برخاست كه كسى نخستين. شنيدند را اين بودند
 .كردند بيعت وى

 را جبرانـى  عمـرو  ابـن  زامـل  دمشـق  مـردم . برگزيننـد  كسان واليتهايشان براى تا بگفت مروان: گويد
 را مـروان  بـن  معاويـة  بـن  وليـد  اردن مـردم  .برگزيدنـد  را كنـدى  شـجره  بن  عبداهللا حمص مردم. برگزيدند
 ارمينيه در و بود آورده برونش هشام زندان از كه برگزيدند را جذامى نعيم بن ثابت فلسطين مردم. برگزيدند

 آنگاه سخت، قسمهاى قيد به گرفت مؤكد پيمانهاى آنها از خويش بيعت باره در پس. بود كرده خيانت وى با
 .گشتباز حران، خود جايگاه به

 و وليد بن ابراهيم بازگشت، حران در خود جايگاه به و يافت استقرار مروان بر شام وقتى: گويد جعفر ابو
 و بـرادران  همـه  با بود تدمر به وقت آن در كه سليمان .داد امانشان كه خواستند امان او از هشام بن سليمان

 .كردند بيعت وى با كه آمد مروان پيش خويش  ذكوانى غالمان و خاندان اهل
 .كرد نبرد آنها با كه بشوريدند مروان بر شام مردم ديگر و حمص مردم سال اين در

  شوريدنشان سبب و حمص مردم و مروان كار از سخن

 حـران  در خـود  جايگاه به شام مردم كار از فراغت از پس مروان وقتى: گويد محمد بن مخلد هاشم ابو
 بـدين  را آنها كه كسى بشوريدند، او بر و كردند مخالفت وى با امش مردم كه نگذشت بيشتر ماه سه بازگشت

  .بود كرده مكاتبه و بود داده پيامشان كه بود نعيم بن ثابت بود خوانده كار
 كلبيـان  پـيش  كـس  حمـص  مردم رفت آنها مقابله به بخويشتن رسيد مروان به خبرشان وقتى: گويد

 معاويـه  و بودنـد  مـرد  سـه  كه فرافصه و ذواله و حمزه سرشپ سه با كلبى ذواله بن اصبغ كه فرستادند تدمر
 يـك  نزديك با حارثه بن طفيل و مصاد بن هشام و مقشعر بن عصمة و بود شام مردم سوار يكه كه سكسكى

 .شدند حمص شهر وارد هفتم و بيست و صد سال فطر عيد شب و بيامدند قوم سواران از هزار
 فطـر  عيـد  صـبحگاه . نبود فاصله ميل سى از بيش حمص شهر و وى ميان و بود حماة در مروان: گويد

 وى با هشام بن سليمان و مخلوع وليد بن ابراهيم وقت آن در كرد، شتاب حركت در و رسيد وى به خبرشان
 تقرب و داشت مى حرمتشان كه بودند وى اردوگاه در و بودند خواسته امان او از و بود فرستاده پيام كه بودند

 .كردند مى حركت او موكب با و نشستند مى شام و ناشتا به ىو با و داد مى
 بسـته  درون از را درها و بودند آنجا كلبيان. رسيد حمص شهر به فطر عيد از پس روز دو مروان: گويد

 از يكـى  مقابـل  او خـود . گرفـت  ميـان  در را شـهر  وى سپاه .بود خويش سپاهيان و لوازم با نيز مروان بودند،
 پيمـان  چـه  بـراى  كـه  زد بانگشـان  وى بـانگزن . نگريسـت  جمـاعتى  به ديوار باالى از و ادبايست شهر درهاى

 ايد؟ شكسته
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  » .ايم نشكسته پيمان و پايداريم تو اطاعت بر ما«: گفتند
  » .بگشاييد را در گوييد مى كه چنينيد اگر«: گفتشان

 در و تاختنـد  درون بـه  ،كس هزار سه نزديك وضاحيان، و وضاح بن عمرو و بگشودند را در پس: گويد
 در نـام  به رفتند شهر درهاى از يكى طرف به گرفت فزونى مروان سپاه چون و. كردند نبرد آنها با شهر داخل
 .شدند كشته بيشترشان كه كردند نبرد آنها با و بودند آنجا مروان سپاهيان. شدند برون آنجا از و تدمر

 از كـس  چنـد  و سـى  با فرافصه و ذواله سكسكى پسر دو بردند، جان سكسكى و ذواله بن اصبغ: گويد
 را قـوم  كشتگان تا بگفت آنگاه. بكشت را آنها و بود ايستاده كه آوردند مروانشان پيش كه شدند اسير كلبيان
 ديوار از تيررس يك حدود در و بياويختند شهر دور به را آنها و بودند كس ششصد يا پانصد كه آوردند فراهم
 .كرد ويران را شهر

 بـن  يزيـد  و كردنـد  محاصره را عمرو بن زامل آنجا امير و تاختند دمشق شهر به نيز غوطه مردم: گويد
 كـس  صـد  چهـار  نزديك كه قرشى هبار ابو نام به سردارى و شهر مردم. كردند خويش ساالر را قسرى خالد

 كـس  هزار ده و وضاح بن عمرو با بود مجزاة نامش كه را كوثر بن الورد ابو مروان. آوردند ثبات زامل با داشت
 از نيـز  سـپاهش  و هبار ابو. بردند حمله كنندگان محاصره به رسيدند شهر نزديك چون كه فرستاد حمص از

 يمانيان آن از اى دهكده كه را مزه و دادند غارت به را اردوگاهشان و كردند هزيمت را آنها و شدند برون شهر
 از كس و نمودند زامل به را آنها كه بردند پناه مزه لخميان از يكى به عالقه ابو و خالد بن يزيد. بسوختند بود
 در كـه  فرسـتاد  مـروان  نزد به را سرهاشان و شدند كشته ببرندشان او نزد به آنكه از پيش و فرستاد آنها پى

 .بود حمص
 وليـد  شـهر  عامل كرد، محاصره را آنجا مردم و رفت طبريه شهر سوى فلسطين از نعيم بن ثابت: گويد

 الـورد  ابـن  بـه  مروان. كردند نبرد وى با چند روزى بود، مروان بن الملك عبد برادرزاده مروان بن معاوية بن
 .كند كمكشان و رود آنها سوى كه نوشت

 به شهر از يافتند خبر وى شدن نزديك از چون و كرد حركت دمشق از روز چند پس از الورد ابو: گويد
 بازگشت فلسطين سوى هزيمت به ثابت. دادند غارت به را اردوگاهشان و شدند برون وى سپاه و ثابت مقابله

 وى با كه كسانى كرد، هزيمت را او ديگر بار و رفت وى مقابله به الورد ابو. آورد فراهم را خويش سپاه و قوم و
 مروانشـان  سـوى  الـورد  ابـو  كـه  شـدند  اسير عمران و بكر و نعيم فرزندانش از تن سه و شدند پراكنده بودند

 را زخمهايشـان  تـا  بگفـت  و رسـانيدند  وى نزد به بودند زخمدار كه را آنها بود ايوب دير در وقتى كه فرستاد
 .كنند مداوا

 فرزنـدان  از. گماشت فلسطين بر را كنانى العزيز عبد بن رماحس مروان،. شد نهان نعيم بن ثابت: گويد
 گماشت كار به و كرد حرمتش كه رفت جمهور بن منصور پيش و گريخت بود تر بددل همه از كه رفاعه ثابت،

 منصـور  بـه  خبـر . بريخـت  خـونش  و تاخت او بر كه گذاشت جا به جمهور بن منظور نام به خويش برادر با و
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 سـتونى  و بگرفت را او و بازگشت رفاعه سوى پس. بود بوده منصوره در برادرش و .بود ملتان راه در كه رسيد
 .ساخت بنا آن روى و كرد ميخكوب ستون به و نهاد آن درون به را وا و بساخت آجر از مجوف

 را او قـوم  مـردان  از يكـى . كند تدبير يافتنش براى و بجويد را ثابت كه نوشت رماحس به مروان: گويد
 بـود  بنـد  در كـه  بردنـد  مـروان  پيش ماه دو پس از را ثابت .بودند وى با نيز كس چند گرفتندش، كه بنمود
 .بردند دمشق سوى آنگاه بريدند پا و دست بودند وى دست به كه پسرانش با را او تا بگفت

 آن از بودند، بداشته دمشق مسجد در بر و بودند بريده را پاهاشان و دستها كه ديدم را آنها: گويد راوى
 و افتـه ي تسـلط  آنجـا  بر و رفته مصر سوى كه اند كرده شايع ثابت درباره كه بود رسيده خبر مروان به كه رو

 .است كشته را مروان عامل
 و هشـام  ام و گرفـت  بيعـت   عبـداهللا  و  عبيـداهللا  خويش پسر دو براى و بيامد ايوب دير از مروان: گويد

. آورد فـراهم  را خويش خاندان مردم همه كار اين براى و كرد آنها زن را الملك عبد بن هشام دختران عايشه
 ديگـر  هشـام،  و يزيـد  و سـليمان  و وليد فرزندان نيز و بكار و سعيد و و محمد الملك، عبد فرزندان جمله، از

 .عرب سران و قرشيان
 از يكـى  نشـان  سـپاهها  از يـك  هـر  بـر  داد نيـرو  آنـرا  و داشت مقرر سپاهى شام مردم بر مروان: گويد

 امشـ  سـوى  آنكه از پيش كه شوند ملحق هبيره ابن عمر بن يزيد به تا بگفت و گماشت را خودشان سرداران
 بيايد مروان تا بماند دورين در بود گفته و بود فرستاده جزيره و قنسرين مردم از كس هزار بيست با را او رود

 .كرد خويش مقدمه را او و
 بن ثابت تا بگفت تدمر، بجز بود گرفته قرار او بر شام همه رفت، دمشق سوى ايوب دير از مروان: گويد

 .آويختند دمشق درهاى بر و بكشتند بود بريده پا و دست كه را كسانى و پسرانش و نعيم
 .ديدمشان آويختند مى و كشتند مى را آنها وقتى: گويد راوى
 از گفتنـد  مـى  چنانكـه  زيرا گذاشت جاى به كلبى حارث پسر داشت نام عمرو كه را آنها از يكى: گويد

 آمد فرود قسطل در و برفت شخوي همراهان با آن از پس داشت خبر بود نهاده كسانى پيش ثابت كه اموالى
 چاههـايى  آنجا مردم كه آمد خبر. بود راه روز سه تدمر تا آنجا از و تدمر، سمت بر بود حمص سرزمين از كه
 فـراهم  شـتر  و علوفـه  و مشـكها  و دانها توشه پس اند، كرده پر سنگ با و كرده كور بود آنها و وى ميان كه را

 وى بـا  ديگـران  و هشـام  بـن  سـليمان  و وليد ابن  ابرش. برداشت نهمراها و خويش براى توشه و آب و آورد
 بـرادر  ابـرش  پس. پذيرفت كه كند حجت اتمام و نگذارد تدمريان براى دستاويز كه خواستند و كردند سخن

 كـار  ايـن  دارد بـيم  كـه  داد خبرشان و داد بيمشان و نوشت نامه و فرستاد آنها سوى را وليد بن عمر خويش
 .شود آن مردم هالك و مرتد هالك مايه
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 سـوى  كـه  دهـد  اجـازه  خواسـت  مروان از ابرش. نپذيرفتند را او گفته و كردند برون را عمرو اما: گويد
 و كـرد  سـخن  آنهـا  بـا  و رفـت  آنها سوى ابرش. كرد چنان مروان دهد، مهلت بدو روزى چند و رود تدمريان
 .ندارند را وى اهسپ و مروان مقاومت تاب و احمقانند كه گفت و داد بيمشان

 بـن  عصمة و سكسكى: نداشتند اعتماد بدو كه آنها از كسانى و پذيرفتند را وى گفته قوم بيشتر: گويد
 قوم جايگاه و صحرا سوى داشت، زنى به را ابرش دختر كه سفيان ابى بن معاوية و حارثه بن طفيل و مقشعر

 را شهرشان ديوار كه نوشت بدو مروان. داد خبر وبد را وقع ما و نوشت نامه مروان براى ابرش. گريختند كلب
 .بازگرد من پيش اند، كرده بيعت تو با كه آنها از كسانى با و كن ويران

 از آنها با مروان آمد، وى پيش ديگر، جمعى و حمزه پسرش و ذواله بن اصبغ: قوم سران با ابرش: گويد
 عبد بن سعيد وى عموى و هشام بن سليمان رسيد، رصافه به و گذشت اللثق دير و سوريه از برفت، صحرا راه

 روز يك. بودند وى با نيز يزيد و سليمان و وليد فرزندان از جمعى و مخلوغ ابراهيم و برادرانش همه و الملك
 را خـويش  غالمان تا بماند روز چند كه خواست اجازه او از سليمان. رفت رقه سوى سپس بماندند، رصافه در
 .برود وى پى از آنگاه دهد، آسايش را خويش مركبان و دهد نيرو داشت همراه كه

 تـا  بمانـد  گرفت مى اقامت آنجا كه اردوگاهى در فرات كنار بر واسط نزديك و برفت و داد اجازه مروان
 قـيس  بـن  ضحاك با نبرد براى را او خواست مى كه بود آنجا هبيره ابن كه رفت قرقيسيا سوى آنگاه روز، سه

 .فرستد  عراق به حرورى شيبانى
 بر را سپاهيگرى عراق نبرد براى ايوب دير اقامت هنگام مروان كه آنها از كس هزار ده به نزديك: گويد

 وى نبـرد  و مـروان  خلـع  بـه  را سليمان و رسيدند رصافه به تا بيامدند خويش سرداران با بود كرده مقرر آنها
 .خواندند

 .شد كوفه وارد شيبانى قيس بن ضحاك سال اين در

 بود؟ آمده كجا از اينكه و كوفه به وى ورود و خارجى ضحاك قيام از سخن

 وقتـى  كـه  بود آن ضحاك قيام سبب: گويد محمد بن مخلد هاشم ابو اند، كرده اختالف وى كار درباره
 ضـحاك  جمله از و جزيره مردم از كس دويست با شيبانى بهدل بن سعيد نام به حرورى يك شد كشته وليد

 .بود دانسته غنيمت شام كار به را مروان اشتغال و وليد شدن كشته كه كرد امقي آنجا در
 اخـتالف  وى عقيـده  بـا  كـه  نيـز  بيهسى بسطام كرد، قيام كفرتوثى سرزمين در بهدل بن سعيد: گويد

 نزديـك  گروه دو چون و شدند روان ديگرى مقابله به يك هر و كرد قيام ربيعه مردم از شمار همان با داشت
 بـا  بـود  كـرده  هزيمـت  را مـروان  كه بود همو و بود وى سرداران از يكى كه را خيبرى بهدل بن سعيد شدند
 .برد شبيخون بسطام به كه فرستاد سوار پنجاه و يكصد

 كـه  بـود  گفتـه  خويش همراهان همه به خيبرى. بودند غافل كه رسيد بسطام اردوى به خيبرى: گويد
 .بشناسند را همديگر تا بپيچند خويش سر به كه باشند داشته همراه سپيدى پارچه
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 :مضمون اين به گفت شعرى خيبرى و كردند غافلگير را آنها و تاختند مخالفان اردوگاه به: گويد
   خيبريم نيز من باشد بسطام او اگر«
   زنم مى ضربت شمشير با
  ».كنم مى حمايت خويش سپاه از و

 كـه  بودنـد  وى بـا  و پيوستند مروان به كه كس چهارده مگر بكشتند همراهانش همه با را بسطام پس
 نيـز  النعثـل  ابـو  را او كـه  مقاتل نام به گماشت آنها بر را خودشان از يكى و نهاد خويش پادگانهاى در را آنها
 .گفتند مى

 و اسـت  آشـفته  آنجـا  كـار  بـود  شـنيده  كه رو آن از رفت عراق سوى بهدل بن سعيد آن از پس: گويد
 نبـرد  بـه  همـديگر  بـا  حرشى سعيد بن نضر و عمر بن  عبداهللا همراهى به و اند كرده فاختال آنجا در شاميان
 و كوفه، در بودند حرشى ابن با مضريان و حيره، در بودند عمر بن  عبداهللا با شام مقيم يمانيان كه اند پرداخته

 .كردند مى نبرد همديگر با شام و صبح
. كـرد  جانشـين  خـويش  پى از را قيس بن ضحاك و ردبم طاعون از سفر اين در بهدل بن سعيد: گويد

 :مضمون اين به گفت بدو خطاب شعرى خيبرى و حوماء نام به داشت زنى بهدل ابن
   را بهدل ابن قبر خدا حوما اى«

   كند سيراب
   كنند حركت روندگان چون كه
  ».كند نمى حركت او

 موصـل  سـرزمين  از و كـرد  كوفه ىسو رو او و آمدند فراهم ضحاك دور به كس هزار به نزديك: گويد
 سـعيد  بـن  نضـر  وقـت  آن در. شـدند  او نـزد  به كس هزار سه به نزديك جزيره مردم از و آنجا از كه گذشت
 تعصـب  گـروه  دو. بـود  حيـره  در يمانيـان  بـا  نيز عمر بن  عبداهللا .بودند وى با مضريان و بود كوفه در حرشى
 حرشـى  و عمـر  ابن رسيد، كوفه نزديك ضحاك چون و كردند مى نبرد حيره و كوفه بين ما و داشتند قبايلى

 از وقـت   آن در. زدنـد  خنـدق  كوفـه  دور به و شدند همدل ضحاك نبرد بر و شد يكى كارشان و كردند صلح
 نام به قنسرين مردم از داشتند سردارى و داشتند لوازم و نيرو كه بود آنها با كس هزار سى نزديك شام مردم
 .بود فرستاده حرشى ابن كمك به را آنها مروان كه داشت همراه سوار هزار كه غزيل پسر عباد

 و العزيـز  عبـد  بـن  عمر ابن عاصم روز آن در. كردند نبرد و شدند مقابل آنها با يارانش و ضحاك: گويد
 شـاميان  جمع با عمر بن  عبداهللا. شد هزيمت رسوا وضعى به جمعشان و شدند كشته كندى عباس بن جعفر

 مـروان  سوى قسرى  عبداهللا بن اسماعيل و مضريان جمع با بود نضر همان كه حرشى ابن و پيوست واسط به
 .رفت
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 ضحاك آنگاه. گرفتند خراج سواد از و يافتند تسلط آن سرزمين و كوفه بر جزيره مردم و ضحاك: گويد
 مقابلـه  بـه  خود ياران بيشتر جمع با و گماشت كوفه بر سوار دويست با ملحان نام به را خويش ياران از يكى

 .كرد محاصره آنجا در را وى و رفت واسط سوى عمر بن  عبداهللا
 دليران جمله از كه بود عمر بن  عبداهللا همراه تغلبى عطيه نام به قنسرين مردم سرداران از يكى: گويد

 مروان نزد هب رفتن آهنگ به خويش قوم از كس هشتاد يا هفتاد با شد، بيمناك ضحاك محاصره از وقتى. بود
 وى آهنـگ  بـه  شـتاب  بـا  خود ياران با و يافت خبر وى كردن گذر از ملحان. كرد گذر قادسيه از و شد برون
. كـرد  نبـرد  عطيـه  بـا  كـه  سوار سى حدود با بود رفته شتاب با ملحان. رسيد بدو سليحين پل بر و شد برون
 همراهـان  بـا  تـا  برفت عطيه و شدند كوفه دوار و شدند هزيمت بقيه و بكشت يارانش از كسانى با را او عطيه

 .پيوست مروان به خويش
 مـرى  بهـدل  بـن  سـعيد  وقتـى : گويـد  كه است چنين سعيد ابو از مثنى بن معمر عبيده ابو روايت اما
 نـزد  بـه  سوى هر از صفرى خارجيان و بماند زور شهر در وى كردند بيعت ضحاك با جانفروشان و درگذشت

 .بود نيامده فراهم گروه آن همانند خارجى هيچ براى پيش آن از كه شدند كس هزار چهار تا رفتند وى
 تـا  شـد  سرازير ارمينيه از مروان. بود عمر بن  عبداهللا عراق بر وى عامل بمرد وليد بن يزيد وقتى: گويد

 كوفـه  سـوى  كـه  كـرد  عراق واليتدار بود بوده عمر ابن سرداران از كه را سعيد بن نضر و آمد فرود جزيره در
 چهـار  كـه  عمر، ابن دور به يمانيان و آمدند فراهم نضر دور به مضريان. گرفت جا حيره در نيز عمر ابن. رفت
 و آمد كوفه سوى ضحاك اثنا آن در فرستاد، نضر كمك به را غزيل ابن مروان، آن از پس .كرد نبرد وى با ماه
 .بود هفتم و بيست و صد سال به اين

 بـر  پس. آييم فراهم وى ضد بر بيا دارد تو و من آهنگ اين، كه فرستاد ضرن پيش كس عمر ابن: گويد
 عمـر،  ابـن . كند گذر فرات از كه بيامد ضحاك .گرفت جا فتح تپه بر و بيامد عمر ابن. شدند پيمان هم او ضد

 كنـدى  عبـاس  بـن   عبيـداهللا . شود مانع كردنش گذر از كه فرستاد او سوى را كلبى ذواله بن اصبغ بن حمزة
  ».است آسانتر كردنش تعقيب از ما براى آمدنش كه كند عبور ما طرف به بگذار«: گفت

 مسـجد  در و آمـد  كوفه به عمر ابن بدارد دست كار اين از كه فرستاد حمزه پيش كس عمر ابن: گويد
 يكجـا  بـه  عمـر  ابـن  با كرد، مى نماز كوفه كنار بر خود ياران با سعيد بن نضر كرد، مى نماز خود ياران با امير

 .بودند هماهنگ و همدل ضحاك نبرد كار در اما كرد نمى نماز وى با و شد نمى فراهم
 شـنبه  چهـار  روز به آمد، فرود نخيله در و گذشت فرات از و بيامد ضحاك بازگشت، حمزه وقتى: گويد

 بودنـد  نضـر  و عمر ابن ياران كه شاميانى آيند فرود كه پيش آن از و هفتم، و بيست و صد سال رجب ماه در
 .كشتند آنها از زن سيزده و سوار چهارده و بردند حمله آنها به

 روز صـبحگاه . بياسـود  و بياراسـت  را خـويش  يـاران  و زد اردو و آمـد  فـرود  ضـحاك  آن از پس: گويد
 را عاصـم  بـرادرش  و كردند هزيمت را را يارانش و عمر ابن كه كردند سخت نبردى و كردند مقابله پنجشنبه
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 جعفر. سپردند خاك به شان خانه در را او قيس بن اشعث بنى و كشت را او شيبانى مرزوق بن برذون كشتند،
 را جعفـر  كـه  كسـى  بـود،  عمر بن  عبداهللا نگهبانان ساالر جعفر. كشتند نيز را  عبيداهللا برادر كندى عباس بن

 عمـوى  پسر او بود شده چيره جعفر بر الملك عبد وقتى كه بود چنان و بود علقمه بن الملك عبد بود كشته
 او به ضربتى صفريان از يكى اما بود برده حمله الملك عبد به شاشله و بود زده بانگ شاشله، نام به را، خويش

 .بود شكافته را صورتش كه بود زده
 .داشت صورت دو كه بديدم را وى آن از پس: گويد سعيد ابو

 :مضمون اين به گفت شعرى صفرى برذون مادر و بريد را سرش و پرداخت جعفر به الملك عبد: گويد
   كشتيم را جعفر و عاصم كه بوديم ما«
   گرفت صحرا ره وقتى نيز، را ضبى سوار و
  ».رفتيم عميق خندق سوى كه بوديم ما و

 كردنـد،  توقـف  مـا  خندق كنار بر شب تا و بيامدند خارجيان شدند، هزيمت عمر ابن ياران وقتى: گويد
 وارد و كردنـد  هزيمتمـان  كه بوديم نشده روبرو هنوز رفتيم، آنها مقابله به جمعه صبحگاه. برفتند آن از پس

 قـومى  بـا  كه گريزند مى واسط سوى و روند مى نهانى كه ديديم را كسان شنبه روز صبحگاه. شديم خندقمان
 .خويش بچگان نزد به بودند شيرانى گويى بودند، نديده آنها از دليرتر هرگز كه بودند شده روبرو

 و انـد  گريختـه  شب دل در بيشترشان كه داشت معلوم و بنگرد را خويش ياران كه رفت عمر ابن: گويد
 و  عبداهللا بن اسماعيل و بود سعيد بن نضر بودند رفته واسط به كه كسانى جمله از. اند رفته واسط به غالبشان
 امـا  قوم، سران همه و غسانى حسان بن يدول و ذواله، و حمزه پسرانش، و ذواله بن اصبغ و جمهور بن منصور

 .نرفت و بماند همانجا بودند مانده جا به كه يارانش، از كسانى با عمر ابن
 نگهبانى ساالر. كرد كوفه واليتدار را كندى عباس بن  عبيداهللا شد، عراق واليتدار  عبداهللا وقتى قولى به

 پـا  بـه  وليـد  بـن  ابراهيم و درگذشت وليد ابن يزيد تا ببودند سان بدين بود، قبعثرى بن غضبان بن عمر وى
 بـر  را غضـبان  ابـن  و گماشت كوفه بر را عاصم خويش برادر عمر ابن .نگهداشت عراق بر را عمر ابن و خاست

 غضـبان  بن عمر از عمر ابن كه معاويه بن  عبداهللا قيام بهنگام تا ببودند بدينسان و نگهداشت خويش نگهبانى
 بـن  حكـم  و گماشـت  كوفـه  بر را الحميد عبد بن عمر شد، يكسره معاويه بن  عبداهللا ارك چون و شد بدگمان

 كوفـه  از را الحميـد  عبـد  بـن  عمر آن از پس. كرد خويش نگهبانان ساالر بود شام مردم از كه را اسدى عتبه
 را غضبان سپس. بود وى نگهبانان ساالر اسدى عتبه بن حكم و گماشت آنجا بر را غضبان بن عمر و برداشت

 اياض و گماشت را قسرى  عبداهللا بن اسماعيل آن از پس گماشت را غسانى حسان بن وليد و برداشت كوفه از
 كـه  گماشت را انصارى ابان ابن الصمد عبد و كرد عزل را اسماعيل آن از پس كرد، نگهبانى ساالر را وليد بن

 .آمد وى سوى شيبانى قيس بن ضحاك كه گماشت را عمر بن عاصم و شد عزل آن از پس
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 ابن و بود حيره در عمر بن  عبداهللا و بود قصر در قسرى  عبداهللا بن اسماعيل آمد ضحاك وقتى قولى به
 يـك  و گماشـت  آنجـا  بر را شيبانى معروف بن ملحان و يافت تسلط كوفه بر ضحاك. بود هند دير در حرشى
 .بود وى نگهبانان ساالر حنظله بنى مردم از خارجى

 بكشت را او حرشى ابن .گرفت او بر راه ملحان كه شد برون شام آهنگ به حرشى ابن پس: ويدگ راوى
 .گماشت نگهبانى بر را حارث خويش پسر كه گماشت كوفه بر را حسان ضحاك، و

 ميم بن ميم بن ميم عين، بن عين بن عين بن عين كه ام شنيده«: بود گفته مى عمر بن  عبداهللا: گويند
 او المطلب عبد بن عباس بن  عبداهللا بن على بن  عبداهللا اما بكشد را مروان داشت اميد و» .كشد مى را ميم بن
 .كشت را

 مـردم  كـه  اينـك « :گفتنـد  بدو يارانش پيوستند واسط به و شدند هزيمت عمر ابن ياران وقتى: گويند
  »اى؟ مانده اينجا چرا اند گريخته

 تـرس  از دلهاشـان  كـه  ديد نمى گريزان مردم جز كه ببود وزر دو يا يك و» .نگرم مى و مانم مى«: گفت
 بـه  و آورد فراهم را خويش ياران غزيل بن خالد كنند، حركت واسط سوى داد دستور پس. بود آكنده خوارج
 خـويش  برجـان  بديـد  را كسـان  وضـع  كـه  كندى عباس بن  عبيداهللا بود، مقيم جزيره در كه پيوست مروان

 .ببود اردوگاهش در وى با و كرد بيعت وى با و گشت ضحاك طرف به و شد بيمناك
 سـرزنش  بـود  كشـته  را برادرش كه ضحاك پيروى از را  عبداهللا و گفت شعرى سندى عطاى ابو: گويد

 :مضمون اين به كرد
  جعفر اگر كه بگو  عبداهللا به«

  بودى شده كشته تو و بود زنده
   داشت كف به صيقلى تيز شمشير وقتى تا

   شد نمى منحرف
   بودند او خونى كه بيدينانى از و

   كرد نمى پيروى
   اند كشته را برادرت كه رفتى گروهى سوى

   اند شمرده كافر را پدرت و
  »گفت؟ خواهى چه اين پس از

 چنـان  خـدايت : گويم مى« :گفت رسيد عباس بن  عبيداهللا گوش به عطا گفته از اخير شعر چون: گويد
 :بود مضمون بدين شعر بقيه» .بگيرى گاز را مادرت له له كه كند

   نبينى خويشاوند رعايت«
   انتقامجوى بد و خويشاوندى بدو كه
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   باشد ذليل پيوسته ذليل و
   آرند در را اش جامه كه كردى رها را شيبانى برادر

 ».داد نجات ترا تندرو اسب و
 و نضـر  يوسـف،  ابـن  حجـاج  خانـه  در گرفـت،  جـاى  واسط در يمانيان با عمر ابن گويند چنانكه: گويد

 ديگر ناحيه در مضريان با نباته و محمد پسرش دو و نباته بن حنظلة با سعيد، پسر هردوان سليمان، برادرش
 كـه  واگذاشتند جانفروشان و ضحاك به را حيره و كوفه و گرفتند جاى واسط باالى طرف به راست سمت بر
 .بود آنها دست به

 ضـحاك  آمدن از پيش چنانكه شد آغاز نو از حرشى سعيد نب نضر و عمر بن  عبداهللا ميان جنگ: گويد
 بـن   عبداهللا اما واگذارد، وى به مروان نامه موجب به را عراق واليت عمر بن  عبداهللا خواست مى نضر بود، بوده
 ناقص يزيد با يمنى مردم سپاه كه رو آن از بودند نضر با نزاريان و بودند عمر ابن با يمانيان. داشت دريغ عمر
 كه بود كرده تسليم عمر بن يوسف به را قسرى  عبداهللا بن خالد وى كه وليد ضد تعصب خاطر به بودند بوده

 كـه  ثقفـى،  و بودند قيسى وليد، داييان و كرد مى وليد خونخواهى كه بودند مروان با قيسيان. بود كشته را او
 .بود حجاج برادر يوسف، بن محمد دختر زينب مادرش

 مـاه  در سـپس  بمانـد،  آنجا و شد كوفه وارد ضحاك شد، گرفته سر از نضر و عمر ابن ميان نبرد: گويد
 ابن تعقيب به تاخت واسط به جانفروشان با و گماشت آنجا بر را شيبانى ملحان هفتم، و بيست و صد شعبان

 ديگرهمـ  بـا  جنـگ  از بديدنـد  را ايـن  نضـر  و عمـر  ابن چون و .آمد فرود المضمار باب نزديك و نضر، و عمر
 پـل  از سـردارانش  و نضـر  كـه  شـد  چنـان  و. بودند بوده كوفه در چنانكه شدند همدل وى ضد بر و بازماندند

 و گشـتند  مـى  باز خويش جاهاى به آنگاه كردند، مى نبرد يارانش و ضحاك با عمر ابن اتفاق به و گذشتند مى
 و بودنـد  نبـرد  بـه  كـه  روزها از يكى ند،گذرانيد سان بدين را شوال و رمضان و شعبان. ماندند نمى عمر ابن با

 ميـان  كـه  شـيبان  پسـر  عكرمـه  نـام  بـه  ضحاك سرداران از يكى به جمهور بن منصور شد، سخت نبردشان
 از يكـى  ضـحاك . بكشت و كرد نيم دو به ضربتى با را او قورج در نزد به و برد جمله بود گرانقدر جانفروشان

 كـار  كـه  بـزن  آتـش  را آنجا«: گفت و فرستاد زاب در به شيبان نىب مردم از شوال  نام به را خويش سرداران
 عبـد . بـود  وى همراه سواران با بود شيبان بنى مردم از يكى كه نيز خيبرى برفت، شوال. »شد دراز محاصره

  »رويد؟ مى كجا«: گفت و رسيد آنها به علقمه بن الملك
  »است داده دستور چنان و انچن من به مؤمنان امير داريم، زاب در آهنگ«: گفت بدو شوال
 سـرداران  از نيـز  وى نداشـت،  تـن  به زره و بود برهنه سر كه بازگشت وى با و »توام با نيز من«: گفت

 .زدند آتش آنرا رسيدند در به وقتى بود، دلير مردى و بود ضحاك
 كه فرستاد انخارجي مقابله به كلب مردم از سوار سيصد با را جمهور بن منصور عمر، بن  عبداهللا: گويد

 را ايشان از چند تنى و برد حمله آنها به برهنه سر همچنان علقمه بن الملك عبد. كردند سخت نبردى آنها با



192  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 كـه  زد اش شـانه  به ضربتى و برد حمله بدو و آمد خشم به رفتارش از و بديد را او جمهور بن منصور. بكشت
 بـن  منصـور  1لگـام  و بيامـد  كنان حمله خارجى زنان از يكى. بيفتاد بيجان و رسيد تهيگاهش تا و ببريد آنرا

  ».بيا مؤمنان امير پيش فاسق اى«: گفت و بگرفت را جمهور
 دسـت  بـه  كـه  را آن و زد ضـربت  خويش اسب لگام به قولى به و زد او دست به ضربتى منصور: گويد

 از منصـور  عمـوى  رپسـ . داشت منصور آهنگ كه شد شهر وارد خيبرى. يافت رهايى و كرد قطع بود خارجى
 .است پارسى شاهزادگان از وى كه پنداشت مى و بكشت را او و زد ضربتى خيبرى بست، را وى راه كلب مردم

 :مضمون اين به گفت شعرى علقمه بن الملك عبد رثاى به خيبرى: گويد
  گفت مى يكى و بود روان ديده از اشك«

   باد علقمه ابن روان بر سالم
   رسيد تو به مرگ دىبو روان كه وقتى چگونه

   است مقرر كسى هر براى مرگ كه چنانست و
  نيست ننگ جانفروش براى مرگ

  ».ميرند مى بزرگوارى با آنها كه
 چرا ام، نديده فروشان جان يعنى اينان، چون كسانى مردم ميان هرگز«: گفت عمر ابن به منصور: گويد

 اگـر  بگـذار،  مـروان  و خـودت  ميـان  را آنهـا  و كن يشانراض دارى، مى بازشان مروان از و كنى مى نبرد آنها با
 و افتـد  مى كار به وى ضد بر دليريشان و نيرو همه و روند مى مروان سوى و كنند مى رها را ما كنى راضيشان

 و نفـس  تـازه  داشتى وى نبرد و مخالفت قصد تو و يافت ظفر آنها بر اگر مانى، مى آسوده خويش جاى در تو
  ».كنند مى فرسوده را او و كشد مى درازا به آنها و وى كار اما كنى، مى نبرد وى با آسوده

  ».بنگريم و بمانيم منتظر تا ميار شتاب«: گفت عمر ابن
 مقاومتشـان  تـاب  خيزيم بپاى اگر. مانى بجاى يا يابى غلبه آنها بر نميتوانى بمانيم، چه منتظر«: گفت

 آنهـا  بـه  و روم مى من ايم داشته بازشان وى از و كنيم مى لتحم را آنها نيروى ما و است آسوده مروان نياريم
  ».شوم مى ملحق

 كـالم  و شوم مسلمان خواهم مى و متمايلم من«: گفت و بايستاد صفشان مقابل و شد برون پس: گويد
  »بشنوم را خدا

» .ردمآو اسـالم «: گفت و كرد بيعت آنها با و پيوست آنها به منصور بود، چنين خارجيان آزمايش: گويد
  »بود؟ كى گرفت مرا عنان زاب نبرد در كه سوارى«: گفت آنگاه. بخورد كه خواستند وى براى غذايى پس

  »تويى؟ منصور«: گفت بدو و بود زيبا سخت كه بيامد زن آن كه عنبر، ام اى: زدند بانگ: گويد
   »آرى«: گفت
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 را منصـور  لگام وقتى كه ودب اين منظورش »نساخت كارى خدا به بدارد، زشت ترا شمشير خدا«: گفت
 .رود بهشت به كه نكشت را او بود گرفته

 بـه  زنـى  به را وى مؤمنان امير اى«: گفت. است زن وى بود دانسته نمى روز آن منصور كه بود چنان و
 ».بده من

 .بود تغلبى سوار بن عبيدة همسر كه» .دارد شوهر وى«: گفت
 .كرد بيعت ضحاك با و رفت نخارجيا سوى عمر بن  عبداهللا آن از پس: گويد

 را محمـد  بـن  مـروان  الملك، عبد بن هشام بن سليمان هفتم، و بيست و صد سال يعنى سال، اين در
 .كرد جنگ و كرد خلع

 محمد بن مروان و هشام ابن سليمان ميان نبرد از سخن

 بـا  نبـرد  بـراى  را هبيـره  ابـن  كـه  رفت رقه به رصافه از مروان وقتى: گويد محمد، بن مخلد هاشم، ابو
 و بمانـد  روز چنـد  كـه  خواسـت  اجـازه  او از هشـام  بن سليمان فرستد، عراق سوى شيبانى قيس بن ضحاك
  .برد سامان به را خويش كار و دهد آسايش را خويش مركبان

 ايـوب  ديـر  در وقتى مروان كه كسانى از هزار ده نزديك. برفت مروان آنگاه. داد اجازه بدو مروان: گويد
 كـه  كردند دعوت را سليمان و رسيدند رصافه به خويش سرداران با بود كرده مقرر آنها بر را يگرىسپاه بود،

 خالفـت  بـراى  و پسـندند  مـى  بهتـر  تـرا  شـام  مردم«: گفتند بدو. برخيزد نبرد به وى با و كند خلع را مروان
  ».دانند مى تر شايسته

 بـه  خويش غالمان و فرزندان و برادران با و پذيرفت را آنها گفته و بلغزانيد را هشام شيطان پس: گويد
 وى پـيش  سـوى  هر از كه نوشت، شام مردم به و رفت قنسرين سوى جمع همه با و زد اردو و رفت آنها نزد

 اردوگـاه  در كـه  نوشت هبيره ابن به دورين از و بازگشت هشام سوى قرقيسيا نزديك از مروان. شدند شتابان
 .رسيد خويش اردوگاه به واسط در تا برفت و بماند خويش

 قلعـه  بـه  خـويش  فرزنـدان  با و شدند فراهم بودند هنى در كه هشام فرزندان و سليمان غالمان: گويد
 .ببستند مروان بر را درها و شدند حصارى آنجا در و آمدند در كامل

 از بوديـد،  نهاده من با قرارها و پيمانها آنكه پس از كرديد؟ چه كه فرستاد آنها پيش كس مروان: گويد
  !شكستيد مرا بيعت و رفتيد در به من اطاعت

 .كند مخالفت وى با كه كسى ضد بر و سليمانيم با ما كه دادند پاسخ مروان فرستادگان به
 شـويد  مـن  سپاهيان از يكى متعرض مبادا كنم، مى خطر اعالم و دهم مى بيمتان«: گفت آنها به مروان

  ».باشيد نداشته امان من نزد به و آريد عقوبت معرض به را خويشتن كه
 .كنيم مي خوددارى كه دادند پيام بدو
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 از كـه  سپاه روان تك و روان دنباله به و شدند مى برون خويش قلعه از آنها اما برفت، مروان پس: گويد
 خشـمگين  سـخت  و رسيد مروان به خبر گرفتند، مى را سالحشان و اسب و بردند مى حمله بودند وى پيروان

 .شد
 در و آمدنـد  فـراهم  هشـام  نـزد  به ديگران و ذكوانيان و شام مردم از كس هزار هفتاد به نزديك: دگوي

 را سكسكى شد، نزديك بدو مروان وقتى. قنسرين سرزمين از خساف، نام به زفر، بنى آن از زد اردو اى دهكده
 كـه  فرسـتاد  آن بـه  يـك نزد اى عده با را مسلم بن عيسى نيز مروان فرستاد، پيش كس هزار هفت نزديك با

 هـم  با بودند دلير سوارى يك هر كه عبسى و سكسكى. كردند سخت نبردى و كردند تالقى اردوگاه دو ميان
 سكسـكى . بردنـد  دسـت  شمشـير  به آنگاه. بشكست هاشان نيزه كه زدند ضربت نيزه با چندان و شدند مقابل

 بـا  و گرفـت  را او راه سكسكى. ببرد را او اسب و افتاد اش سينه بر آن لگام كه زد حريف اسب جلو به ضربتى
 ملقب  سلساق نام به انطاكيه سواران از يكى با آنگاه. كرد اسيرش و آمد فرود آنگاه افتاد زمين به كه بزد گرز
 .گرفت اسيرى به را او و كرد هماوردى سقالبيان سردار به

 و برفت آرايش با و داد ادامه حركت هب و رسيد بدو خبر كه بود راه در شد، هزيمت مروان مقدمه: گويد
 و نكـرد  گفتگو وى با كه بود شده آماده نبرد براى و بود گرفته آرايش كه رسيد سليمان نزد به تا نيامد فرود
 و كشـتند  مـى  آنها از كه رفتند تعقيبشان به مروان سواران و شدند هزيمت يارانش و سليمان. كرد آغاز نبرد
 .دادند غارت به آنرا و رسيدند اهشاناردوگ به گرفتند، مى اسير

 وى نگهبانـان  سـاالر  كوثر بايستند، جا دو در كه گفت را خويش پسر دو ايستاد، جايى به مروان: گويد
 آن. مملـوك  بنـده  مگر بكشند، آوردند نزدشان به را اسيرى هر كه داد دستورشان آنگاه ايستاد، جايى به نيز
 .آمد شمار به هزار سى از بيش آنها كشتگان روز

 هشـام  پسـر  خالـد  نـام  به را الملك عبد بن هشام دايى. شد كشته سليمان پسر بزرگتر ابراهيم،: گويد
 اى«: گفت بدو. ميزد نفس بتندى كه كردند نزديك مروان به و بياوردند بود، پرگوشت و تنومند كه مخزومى

  »آمدى؟ بيرون من نبرد براى ريقو همراه به كه نبود بس خوانت آوازه زنان و شهر شراب مگر فاسق
  ».دهم مى قسم خويشاوندى حق و خدا به ترا آورد، دلخواه به نا مرا مؤمنان، امير اى«: گفت
 بودى، وى اردوى همراه بربطها و شراب ظرفهاى و خوان آوازه زنان با كه تو گويى، مى هم دروغ«: گفت

 .بكشت را او پس »آورد؟ دلخواه نابه ترا چگونه
 آنها تا بگفت و بداشت دست كشتنشان از كه مملوكند كه كردند دعوى سپاه اسيران از ارىبسي: گويد

 .بفروشند 1حراج در بود آمده دست به اردوگاهشان از كه چيزهايى با را
 بـدو  بودنـد  بـرده  جـان   كـه  وى يـاران  از كسـانى  و رسيد حمص به تا برفت هزيمت به سليمان: گويد

 .بساخت بود شده ويران مروان دستور به كه را شهر وارهاىدي و زد اردو آنجا پيوستند،
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 دستورشـان  و فرسـتاد  سوار گروهى و سردار چند كرد هزيمت را سليمان سپاه مروان كه روزى: گويد
 بس از برسد، وى تا گيرند ميان در آنرا و برسند كامل به تا نرسد آنها از پيش خبر كه بروند شتاب با كه داد

 جـاى  خـويش  اردوگاه در و آمد آنها سوى مروان. آمدند فرود آنجا و برفتند سپاهيان. داشت آنها از كه كينه
 .شويد تسليم من حكم به كه فرستاد گيان قلعه پيش كس و گرفت

  »دهى امان را همگيمان آنكه مگر. نه«: گفتند
 شـد،  انداخته آنها بر پياپى سنگهاى چون و كرد نصب ها منجنيق و رفت آنها نزديك مروان پس: گويد

 مـداوا  را زخمهاشـان  و دادنـد  پنـاه  و ببردند را آنها رقه مردم بريد، را اعضاشان كه شدند تسليم وى حكم به
 .بود كس سيصد همگيشان شمار. بماندند بيشترشان و شدند هالك شان بعضى كردند،

 همينكه بودند آمده فراهم روى دو به حمص در كه كسانى و رفت هشام سوى مروان آن از پس: گويد
 مرگ بيعت بياييد شويم، هزيمت مروان مقابل از كى تا: گفتند همديگر به و آمدند فراهم شد نزديك آنها به

 سـواران  از كس نهصد به نزديك سان بدين. بدهيم جان همگى تا نشويم پراكنده وى با مقابله از پس و كنيم
 ديگـر  گروه بر نيز را بهرانى ثبيت گماشت، آنها وهگر بر را سكسكى معاويه سليمان، و دادند مرگ به دل قوم

 خبرشان اما. زنند شبيخون بدو و كنند غافلگيرش توانستند اگر كه رفتند مروان سوى هم با همه كه گماشت
 و مراقبـت  بـا  رفـت،  مـى  آنها طرف به خندقها پناه در و كرد احتياط كه رسيد مروان به داشتند كه قصدى و

 تـل  نـام  بـه  اى دهكده در بود وى راه بر كه زيتونى باغ در نيافتند زدن شبيخون فرصت چون. جنگى آرايش
 سالح و تاختند او بر بود حركت حال در جنگ آرايش با كه هنگامى و كردند كمين سماق كوهستان از منس

 و پهلـو  ود و مقدمه از كه زد بانگ را  خويش سواران و رفت يكسو به آنها مقابل از كه نهادند وى همراهان در
 .كردند نبرد حريفان با پسينگاه تا روز برآمدن هنگام از و شتافتند وى سوى دنباله

 را او سـلمى  مرد زدند ضربت همديگر به كه شد مقابل سلم بنى سواران يكه از يكى با سكسكى: گويد
 اسـارت  بـه  ار او و داد كمـك  نيـز  تميم بنى مردم از يكى .شد پياده وى دستگيرى براى و بينداخت اسب از

 مـا  مـزاحم  بـاز  ديـر  از كـه  داد تسلط تو بر مرا كه خداى حمد«: گفت و بود ايستاده كه آوردند مروان پيش
  ».بودى

  » .عربم سوار يكه كه نگهدار مرا«: گفت
  » .است تو از ماهرتر سوارى در آورده ترا آنكه گفتى، دروغ«: گفت
 بـه  نزديـك  بودند آورده ثبات وى با همراه كه كسانى هجمل از. كردند بند به را او تا بگفت آنگاه: گويد

 .بود شده كشته كس هزار شش
 بـرادر  رسـيدند  سـليمان  پـيش  چـون  و بردنـد  جـان  رفتند هزيمت به وى با كه كسانى و ثبيت: گويد

 سوى ندارد مروان با مقابله تاب كه دانست مى چون و كرد جانشين حمص شهر در را هشام بن سعيد خويش
 .گرفت مقام آنجا و رفت تدمر
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 اطـراف  بـه  منجنيق چند و هشتاد و كرد محاصره را آنجا ماه دو مدت و آمد حمص سوى مروان: گويد
 نبـرد  وى بـا  و شـدند  مى برون روز هر شهر مردم اثنا اين در. باريد سنگ آنها بر روز و شب و كرد نصب شهر
 و خلـل  داشـتند  اميـد  كـه  جاهـايى  به و دندز مى شبيخون وى اردوگاه اطراف به كه شد مى گاه و كردند مى

 مـروان  از شـدند  دمسـاز  زبـونى  بـا  و يافـت  استمرار آنها بر بليه چون و بردند مى حمله بيابند آن در فرصتى
 بـه  كـه  سكسـكى  نـام  بـه  يكـى  و مـروان  و عثمان پسرش دو با را هشام بن سعيد و دهد امانشان خواستند

 تسـليم  بـدو  بـود  ميزده افترا و بود داده مى دشنام را مروان كه شىحب يك و بود برده مى حمله اردوگاهشان
 .پذيرفت را اين مروان و كنند

 و بسـت  مـى  خـويش  آلـت  به خرى آلت و شد مى نمايان ديوار بر كه بود چنان حبشى آن قضيه: گويد
 وقتـى  داد ىمـ  دشنام مروان به و »شماست پرچم اين بهمان، و فالن اوالد اى سليم بنى مردم اى«: گفت مى
. كردنـد  جدا هم از را اعضايش ديگر و بينى و مردى ابزارهاى كه داد سليم بنى مردم به را او يافت دست بدو

 ضحاك آهنگ به و كردند بند به را پسرش دو و سعيد و كشتند را سكسكى به موسوم شخص تا بگفت آنگاه
 .كرد حركت

 مخلد آنچه جز ديگر، اى گونه به خساف نبرد از هزيمت از پس هشام بن سليمان كار درباره ديگر راوى
 برفـت  فرار به كرد هزيمت را هشام بن سليمان خساف نبرد در مروان وقتى آنكه جمله از آورده سخن آورده

 خواند ستمگر و بدكاره را مروان و كرد بيعت وى با و رفت ضحاك پيش او با و رسيد عمر بن  عبداهللا پيش تا
 كـه  هنگـامى  و »آيـيم  مـى  شـما  با نيز پيروانم و غالمانم و من«: گفت و كرد رغيبت وى ضد بر را ضحاك و

 .برفت وى با نيز او رفت مى مروان مقابله به ضحاك
 :مضمون اين به گفت شعرى ضحاك با آنها بيعت درباره ضبعى عزره بن شبيل: گويد

   داد غلبه را خويش دين خداى كه نديدى مگر«
  » .كردند نماز ائلو بن بكر سر پشت قرشيان و

 مقاومـت  تـاب  كـه  بدانست و شدند سخن هم سعيد بن نضر ضد بر ضحاك ياران و عمر ابن سان بدين
 .گرفت شام راه مروان آهنگ به و كرد حركت درنگ بى و ندارد آنها

 مـروان  بـر  شام كار آمد در هفتم و بيست و صد سال القعده ذو وقتى: گويد بيهس از نقل به عبيده ابو
 را هبيـره  بـن  عمـر  بن يزيد آنگاه راند، برون آنجا از بودند كرده مى مخالفت وى با كه را كسانى و گرفت قرار

 .پيوست بدو نيز را جزيره واليتهاى و فرستاد عراق عاملى به را او و خواند پيش
 .داد خبر ضحاك به را اين و فرستاد كس عمر ابن و رسيد سعيد نهر به تا برفت هبيره ابن: گويد
 عمـر،  ابـن  و »آيـد  مى پيش چه ببينيم تا است بس را شما«: گفت و داد ما به را ميسان ضحاك: گويد

 .كرد آنجا عامل را نعمان بن حكم خويش، وابسته
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 كـه  سـواد  و كوفـه  كـه  كرد صلح ضحاك با عمر بن  عبداهللا: گويد كه است چنين مخنف ابو روايت اما
 دست و ميسان و كسكر چون بود عمر ابن تصرف به آنچه و بماند وى دست به بود يافته تسلط آن بر ضحاك
 سرزمين از كفرتوثا، در تا كرد حركت ضحاك پس. بماند وى تصرف به فارس و اهواز و دجله واليت و ميسان
 .كرد تالقى مروان با جزيره،

 قادسـيه  در و شد روان شام آهنگ به نضر. رود مروان سوى كه بود شده آماده ضحاك: گويد عبيده ابو
 نبـرد  وى بـا  و رفت او سوى و يافت خبر اين از بود كوفه عامل ضحاك جانب از كه شيبانى ملحان. آمد فرود
 .بكشت را او نضر تا كرد ثبات و كرد

 كوفـه  بـر  عايذه، بنى مردم از را، عمران بن مثنى يافت خبر ملحان شدن كشته از ضحاك وقتى: گويد
 بـه  تـا  شد سرازير سعيد نهر از نيز هبيره ابن. گرفت موصل راه و كرد كتحر قعده ذى ماه در آنگاه گماشت

 بـا  و يافـت  خبـر  ايـن  از كوفـه  بـر  ضـحاك  عامـل  عايذى عمران بن مثنى .التمر عين سرزمين از رسيد غزه
 بـه  وقتـى  كه بود وى با نيز جمهور بن منصور. كرد حركت هبيره ابن سوى بودند وى نزد به كه جانفروشانى

 نبرد بسختى روز چند مدت و كردند تالقى غزه در. بود پيوسته بدو بود كرده بيعت ضحاك با مروان مخالفت
 هزيمت خارجيان و گريخت منصور شدند، كشته بودند ضحاك ياران سران از كه عمر و عزير و مثنى كردند،
 .شدند

 تـا  برفت يكسر يختبگر جمهور بن منصور و شدند كشته خارجيان از كسانى عين نبرد در وقتى: گويد
 از كـه  آنهـا  و بودنـد  شده پراكنده ملحان شدن  كشته روز به كه خارجيانى و يمانيان از آنجا و رسيد كوفه به

 با نيز هبيره ابن. رسيد روحا به تا برفت آنها با و آورد فراهم گروهى آنها همه از بود بازمانده ضحاك همراهى
 بن برذون كرد، هزيمتشان آن از پس كرد نبرد آنها با چند روزى و شد مقابل آنها با تا برفت خويش سپاهيان

 .بگريخت منصور و شد كشته شيبانى مرزوق
 بـر  آنچـه  از ضـحاك . كـرد  بـرون  آنجـا  از را خارجيان و گرفت جاى كوفه در تا بيامد هبيره ابن: گويد

 عبـد  هبيـره،  ابـن  فرسـتاد،  اآنهـ  سوى و خواند پيش را تغلبى سوار بن عبيد و يافت خبر بود گذشته يارانش
 عبيـدة . بود آنجا عمر بن  عبداهللا كه شد سرازير واسط آهنگ به و گماشت كوفه بر را عجلى بشر بن الرحمان

 بـدو  نيـز  جمهور بن منصور. گرفت جاى صراة در تا بيامد شتاب با خويش همراه سواران همراهى به سوار بن
 تالقـى  صـراة  در هفـتم  و بيسـت  و صـد  سال به و شد روان نهاآ سوى و يافت خبر اين از هبيره ابن. پيوست
 .كردند

 و رفتنـد  مكه سوى شبيب بن قحطبة و قريظ بن الهز و كثير بن سليمان گويند، چنانكه سال، اين در
 با دارند همراه درم هزار دويست و دينار هزار بيست كه دادند خبر بدو و بديدند آنجا را امام محمد بن ابراهيم
 ايـن  در. كننـد  تسليم على بن محمد وابسته عروه ابن به آنرا تا بگفت ابراهيم. بسيار كاالى و مشك مقدارى

  ».است تو وابسته اين«: گفت محمد بن ابراهيم به كثير ابن و بودند برده خود با نيز را  ابومسلم سال
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 روزهـاى  از روز اولين كه داد خبر بدو و نوشت نامه محمد بن ابراهيم به ماهان بن بكير سال همين در
 آن« بـراى  است رضايت مورد كه را سليمان ابن حفص و برد مى سر به را دنيا روزهاى از روز آخرين و آخرت

 مـردم  بـه  و بپـردازد  وى يـاران  كار به كه داد دستور و نوشت سلمه ابو به ابراهيم است، كرده جانشين »كار
 .است سپرده وى به را كارشان كه نوشت نيز خراسان

 از كه را آنچه و پذيرفتند را  دستورش و داشتند باور را وى كه رفت خراسان سوى سلمه ابو: گويد راوى
 .كردند تسليم بدو خويش اموال خمس با بود آمده فراهم نزدشان به شيعه پرداختهاى

 ساالر ودب طايف و مكه و مدينه عامل مروان جانب از كه العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد سال اين در
 .اند گفته چنين نيز ديگران و واقدى اند، كرده روايت معشر ابو از را اين. شد حج

 بـود  چنـان  حرورى ضحاك و عمر بن  عبداهللا و وى كار و بود حرشى بن نضر عراق عامل سال، اين در
 منازعـه  وى بـا  واليتدارى كار در كه بودند كسانى آنجا و بود خراسان در سيار بن نصر. كردم ياد پيش از كه
 .سريج بن حارث و كرمانى چون كردند مى

 .آمد در هشتم و بيست و صد سال آن از پس

 .شد كشته خراسان در سريج بن حارث كه بود آن سال اين حوادث جمله از

  آن سبب و سريج بن حارث شدن كشته خبر از سخن

 واليـت  از وى شدن برون و بود داده امان را او كه سريج بن حارث به وليد بن يزيد نامه از اين از پيش
 فـراهم  دورش بـه  و كردند وى اجابت كسانى اينكه و وى با نصر رفتار و سيار بن نصر نزد به رفتنش و تركان
 .ايم آورده سخن آمدند

 مـروان  بـا  او و فرسـتاد  و نوشت را نصر فرمان شد عراق واليتدار هبيره ابن وقتى: گويد محمد بن على
 او از و كنـد  نمـى  تأييد را يزيد امان مروان اما داده امان مرا وليد بن يزيد«: گفت سريج بن حارث. كرد بيعت
 .گفت دشنام را مروان السليل ابو و خواند بيعت به را كسان و »نيستم ايمن

 و ابـرد  بن عبادة و محمد ابن  قطن و هزيم بن خالد و احوز بن سلم خواند، بيعت به حارث وقتى: گويد
 ترا مگر سپارد؟ تو قوم دست به را خويش واليت و قدرت نصر چرا«: گفتند و آمدند وى پيش امرع بن حماد

 از و كردى مخالفت وى با اما. نيارد جرأت تو بر دشمنت كه نياورد برون خاقان تسلط وزير تركان سرزمين از
 را مـا  جمـع  كه دهيم مى قسم خدا به ترا آورد، طمع آنها در دشمنشان كه گرفتى جدايى خويش عشيره كار
  ».مبرى پراكندگى به

 را آنچـه  و» .اسـت  نصـر  دسـت  بـه  كـار  امـا  بيـنم  مـى  كرمـانى  دسـت  به را واليت من«: گفت حارث
 و بخاراخـذاه،  قصـر  مقابـل  بود سلمى صالح ابى بن جمرة آن از كه رفت باغى سوى و نپذيرفت خواستند مى
 سوى و شد برون حارث و نپذيرفت نصر اما. واگذار شورى به را كار كه فرستاد نصر پيش كس و زد اردو آنجا
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 خواند كسان براى را مكتوبى تا بگفت را راسب بنى وابسته صفوان ابن جهم و رفت داود بن يعقوب هاى خانه
 .برفتند گويان تكبير كه بود شده بيان آن در حارث روش كه

 را برجمى بسطام ابن بشر و بردار شخوي نگهبانان از را احوز بن سلم كه فرستاد نصر پيش كس حارث
 برداشـت  را او نصر شدند پراكنده تميم و قيس مردم و افتاد سخن زياد بن مغلس و سلم ميان چون و. بگمار

 خـداى  كتـاب  بـه  عامل جمع را آنها كه برگزيدند را كسانى آن از پس. گماشت را الرحمان عبد بن ابراهيم و
 بن معاوية و جهضمى شعبه بن مغيرة نيز حارث. برگزيد را حيان بن اتلمق و سليمان بن مقاتل نصر: ناميدند

 .برگزيد را جبله
 كننـد  مـى  معـين  كـه  را عـامالنى  و پسندند مى ها سنت از را آنچه كه گفت خويش دبير به نصر: گويد

 پسندند مى كه را هايى سنت و ها روش و بگمارد طخارستان، مرز و سمرقند مرز مرز، دو به را آنها كه بنويسد
 .بنويسد هستند، مرزها بر كه كسانى به

 بـن  ابـراهيم  و نپذيرفت اما بكشد غافلگيرى به را حارث كه خواست اجازه نصر از احوز ابن سلم: گويند
 .فرستاد مى مرو به فيروزه با را اسحاق خويش پسر كه برگماشت را صايغ

 وى پـيش  كس نصر. اوست  هم سياه ىپرچمها صاحب كه كرد مى وانمود حارث كه بود چنان و: گويد
 دهيد، مى زوال به را اميه بنى كار و كنيد مى ويران را دمشق حصار شما و گويى مى كه چنانى اگر كه فرستاد
 اگـر  خـدا  به. كن حركت و برگير جنگ لوازم و مال بخواهى چه هر و شتر دويست با بگير من از كس پانصد

 .كنى مى هالك را خويش عشيره نباشى چنان اگر و افتم مى وت دست به من باشى سياه پرچمهاى صاحب
  ».كنند نمى بيعت من با قرار اين بر يارانم اما است حق اين كه دانم مى«: گفت حارث

 پـا  و بيسر بدكاران و ندارند بصيرت تو مانند و نيستند موافق تو رأى با آنها كه شد روشن«: گفت نصر
  ».آر ياد به را خدا شوند مى هالك ميانه در كه يمنى و ربيعه ردمم از كس هزار بيست درباره. هستند

 امـا  بدهـد،  او بـه  هزار سيصد و كند النهر وراء ما واليتدار را وى كه كرد پيشنهاد حارث به نصر: گويد
 اگـر  تـوام،  اطاعـت  خـط  در من كشتى را او اگر كن آغاز كرمانى از خواهى مى اگر«: گفت بدو نصر. نپذيرفت

 بـرو،  يارانـت  همراه خواهى مى اگر بينديشى، خويش كار در يافتم ظفر او بر اگر واگذار، وى با مرا ىخواه مى
  ».ام تو اطاعت خط در من گذشتى رى از وقتى

 صـفوان  بـن  جهـم  و حيـان  بـن  مقاتل كه دادند رضايت و كردند گفتگو نصر و حارث آن از پس: گويد
 .نپذيرفت نصر اما. باشد شورى به كار و گيرد كناره صرن كه دادند حكم آنها. كند حكميت آنها ميان

 كـرد  مخالفت نصر با حارث :گفت مى نقل حارث اردوى در خويش خانه در جهم كه بود چنان و: گويد
 و نهـاد  سـوار  ابـن  خانـه  در شـهر  در را سلم. كرد معين مقررى ديگران و سلمه بنى از وى قوم براى نصر اما

 السـالم  عبد. نهاد شهر در نيز را او و داد سوارانى نيز شعراوى عامر بن هدية به. تپيوس بدو را مقيم سپاهيان
 را خـويش  يـاران  از گروهـى  بـرد،  كهندژ به ديوانها با را سالح و گماشت شهر بر را سلمى حيان بن يزيد بن
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 سـمت  بـه  اشـت ند آنها بر چندانى منت كه را كسانى آنها جمع از و اند نوشته نامه حارث به كه داشت متهم
 سـخن  آنگاه. نشانيد خويش راست سمت به بود پرورده و بود گماشته كار به كه را آنها و نشانيد خويش چپ
 آنگـاه . كـرد  مغلوبشـان  خدا چگونه كه كرد ياد بودند كرده قيام ضدشان بر كه كسانى و مروان بنى از و كرد

 ربه عبد پسر يونس اى كنم، مى نكوهش منند چپ سمت بر كه را كسانى و كنم مى ستايش را خداى«: گفت
 تـو  بگريزند مرو مخارج سنگينى از خواستند مى كه بودى كسانى جمله از تو شدم خراسان واليتدار من وقتى

 جـزو  را آنهـا  و نهـد  مهـر  گردنهاشان بر بود خواسته مى  عبداهللا بن اسد كه بوديد كسانى جمله از خاندانت و
 به را آنچه گفتمتان روم وليد نزد به خواستم مى چون و پروردم را شما و اشتمگم كارتان به من كند پيادگان

 مـن  ضـد  بـر  آن از پـس . كمتـر  يـا  بيشـتر  يا داد هزار هزار كه بود كس شما از. دهيد من به ايد آورده دست
 د،انـ  كـرده  كمـك  مـن  به پيوسته باشم داشته آنها بر منتى آنكه بى كه آزادگان اين به چرا كرديد همدستى

 .كرد اشاره بودند وى راست سمت به كه كسانى به اينجا در »ننگريستيد؟
 .پذيرفت را آنها پوزش كه خواستند پوزش او از قوم: گويد
 بـه  آنجاها از جماعتى رسيد خراسان واليتهاى به بود داده رخ نصر ضد بر كه اى فتنه خبر وقتى: گويد

 بـن  حسـان  و بخـارى  سـغدى  قاوسان و عمرو و ناجى ذيالال ابو و صريمى عمير بن عاصم كه آمدند وى نزد
 بـا  -صـغير  سـعيد  و الرحمان عبد بن مسلم و ليثى معقل ابن عقيل و سوار چند با طخارستان از اسدى خالد
 .بودند جمله آن از -سوار چند

 بسـيار  و شـد  مى خوانده مسجدها و مرو راههاى در كه بنوشت را خويش روش سريج بن حارث: گويد
 گفت حارث و زدند را او نصر غالمان كه خواند نصر در بر ماجان در را او مكتوب يكى كردند، وى جابتا كس

 حسـن  نصـر . بگفتند وى با را خبر و آمدند نصر پيش يزيد، خالد، ابو و شراحيل بن هبيرة. ميكنم نبرد وى با
  دشـمن  سـريج  بـن  حـارث  كه يدبدان«: بزند بانگ كه داد دستور بدو و خواند پيش را قريش وابسته سعد بن

  ».نيست خدا وسيله به جز نيرويى و قوت كه جوييد كمك خدا از كرده آغاز نبرد و ميكنم نبرد گفته خداى
: گفـت  الرحمـان  عبـد  بـن  خالد به و فرستاد حارث مقابله به را عمير بن عاصم نصر، شب، همان: گويد

  »باشد؟ چه ما شعار فردا«
 ينصـرون  ال حـم  وى شـعار  و كرد نبرد دشمنى با او و فرستاد پيمبرى خدا«: گفت سليمان بن مقاتل

 .بود پشم زدند خويش هاى نيزه بر كه نشانى و شد ينصرون ال حم آنها شعار پس» .بود
 صغير سعيد و الرحمان عبد بن مسلم و معقل بن عقيل و قطن و عمير بن عاصم و احوز بن سلم: گويد

 مردم از يكى. بودند بخارا مردم با ربيعه و حضين بن يحيى و بودند رستانطخا مردم جمع با مالك بن عامر و
 در سمت از كس پنجاه كه بشكافت را ديوار و برفت حارث داد نشان حارث به بود ديوار بر كه را شكافى مرو

 دمسـعو  بـن  جهم آمدند، درنيق سوى و بود حارث شعار كه برآوردند منصور يا بانگ و شدند شهر وارد بالين
 و شدند برون درنيق از آنگاه بكشت را او و زد بدهانش نيزه با و برد حمله جهم به يكى. كرد نبرد آنها با ناجى
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 بـن  ابـرد  خانـدان  از داود، بن ابرد و خالد بن خضر و اسدى  عبداهللا بن عصمة. رسيدند احوز بن سلم گنبد به
 نيـز  و احـوز  ابن خانه و كشتند را در كشيكبانان همه بود، بالين در بر حاتم بن حازم كردند نبرد آنها با قره،

 منـزل  و منيـع  بـن  قديـد  منـزل  و احوز ابن منزل غارت از حارث اما دادند، غارت به را منيع بن قديد منزل
 دو بـود  دوشنبه شب به اين و. سالح و مركب غارت مگر كرد منعشان سلمى  عبداهللا پسران عيسى و ابراهيم

 .االخر جمادى از مانده روز
 مشغول را او داد پيغام نصر .رسيده وى نزديك حارث كه داد خبر و آمد نصر پيش سلم فرستاده: گويد

 بـدو  نصر. اند برخاسته او ضد بر يارانش بيشتر كه فرستاد كس نيز اسدى قطن بن محمد. آيد در صبح تا بدار
 .مكن آغاز نبرد آنها با كه داد پيغام

 رفـت  سلم ياران سوى عطيه نام به فقيه محمد بن نصر غالمان از يكى كه بود چنان نبرد سبب: گويد
 عاصـم  غـالم  چشـم  به تيرى. كردند نبرد و نپذيرفتند اما. »فرستيد پس ما نزد به را او«: گفتند حارث ياران
 پيش تا كه كرد هزيمتشان و بود وى با نيز معقل بن عقيل برخاست، آنها نبرد به عاصم و داد جان كه خورد

 بـه  را نمـاز  وقتى. بود صبح نماز به تميم، بنى وابسته بكره ابى مسجد در حارث هنگام اين در .برفتند ارثح
 نزديك حارث به كس دو وقت اين در. رفتند طخاريان مردم سمت به و بازگشتند كه آمد آنها نزديك برد سر

 آنگـاه . بكشـت  و بـزد  را آنهـا  از كىي خويش گرز با حارث. كنيد پى را يابويش: زد بانگ آنها به عاصم. شدند
. شـد  كشته تا كرد نبرد اما كرد، منع نبرد از را او و بديد را حيان وابسته اعين. بازگشت سغد كوچه به حارث
 هاشان نيزه كه رفتند وى تعقيب به زرعه بن محمد و حمانى عامر بن حماد. رفت عصمه ابو كوچه سوى آنگاه

 دكـانى  وارد كـه  بينداخت را او اسبش شد نزديك او به چون و برد حمله سلم وابسته مزروق به و شكست را
 .بيفتاد پاى از كه زد اسبش دنباله به ضربتى و شد

 گفـت  را بـانگزنى  و زدند، كه بزنند خندق گفت و رفت درنيق سوى و شد سوار سلم صبحگاهان: گويد
 آنها با شب همه شد، هزيمت حارث كه بود نيامده بر آفتاب هنوز دارد، سيصد بيارد سرى كه هر: زد بانگ كه

 .بود كرده نبرد
. بكشتند را او و يافتند دست مجاعه بن  عبداهللا به و بگرفتند را رزيق نصر ياران شد صبح چون و: گويد

 ايـن  دنبـال  به تا بازنميمانم«: گفت اما: كرد منع را او نصر بازگشت، نصر سوى و رسيد حارث اردوى به سلم
 بود كهندژ همان كه رفتند درسنگان در به وى با بسام بن  عبيداهللا و قطن بن محمد» .شوم شهر وارد دبوسى

 ابـن  گشـودند،  را در بودنـد،  وى بـا  نيز كس سه. رفت ديوار باالى اسدى مزيد بن  عبداهللا. يافتند بسته آنرا و
 .گماشت در به را سليمان، بن حرب مظهر، ابر و شد وارد احوز

 را سيسـن  بـن  ربة عبد كه رسانيد قتل به را سريج بن حارث دبير داود بن يزيد سلم، زرو آن در: گويد
 به را ديوار شكاف كه را قصابان از يكى و بگشود را آنجا و  رفت درنيق به سلم آن از پس بكشت، را او تا بگفت
 .بكشت بود نموده حارث
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 گفـت  شعرى نبرد در شيبانى سمقا صبورى تذكار به حضين بن يحيى عموى پسر رقاشى منذر: گويد
 :مضمون اين به

   نكرد نبرد كسى ما يار بجز قوم آن آيا«
   كردند نبرد ثبات با كه گروهى همراه

   ندادند راه خود به ترس و
   نياوردند سستى و كردند نبرد قلعه در بر
   يافتند نصرت و رسيد آنها به خداى كمك تا

   يافت نصرت خداى فرمان پس از قاسم
  ».آوردى كوتهى و بودى بركنار اين از تو و

 وى پـيش  تعهـدى  با كه فرستاد كرمانى پيش كس نصر گرفت، باال حارث و كرمانى كار وقتى قولى به
 حضور آنها نزد به نيز احوز بن سلم و غامدى الرحمان عبد برادر نعيم بن مقدام و قاضى ثابت بن محمد. رفت

 كسـان  نيكروزتـرين  جماعـت  بـه  پيوسـتن  بـا «: گفـت  رمـانى ك به و كرد دعوت جماعت سوى نصر. داشتند
 بـدو  مقـدام  بـرادرش  و كـرد  درشـتى  وى با سلم رفت، سخن غامدى مقدام و احوز بن سلم ميان» .شوى مى

 .آورد خشم آنها خاطر به حزمى الرحمان عبد بن سغدى و كرد كمك
 شمشـير  بـه  دست اگر« :فتگ سعدى »بزنم شمشير با را ات بينى خواستم مى«: گفت سلم: گويد راوى

 جـاى  از و باشـد  نصـر  جانـب  از اى خدعـه  ايـن  كـه  كـرد  بيم كرمانى» .ماند نمى جاى به دستت بودى برده
 .بازگشت اطاقك در به و ننشست اما آويختند، او در. برخاست

 ».كند خيانت من با خواست مى«: گفت نصر. برنشست مسجد در كه آوردند پيش را وى اسب: گويد
 تـو «: داد پيغـام  نصر. دهيم نمى رضايت تو پيشوايى به ما كه فرستاد نصر پيش كس حارث نگاهآ: گويد

 عاقـل  چگونه اى كرده نبرد مسلمانان با مشركان همراه و اى كرده سر به شرك سرزمين در را خويش عمر كه
  »كنم؟ مى البه تو با ام كرده آنچه از بيشتر پندارى بود؟ توانى

 من حامى حارث پسرت« :گفت سلم به و شد اسير جهميان پيشواى صفوان بن جهم روز آن در: گويد
  ».است

 كنى ستاره از پر را روپوش اين اگر دهم نمى امانت كند چنين اگر و نيست كار اين شايسته وى«: گفت
 را شـكمم  بـودى  مـن  شـكم  در اگـر  خدا به يابى، نمى نجات وانمايد گناه بى من نزد به ترا مريم بن عيسى يا

 بـن  ربـة  عبـد  به آنگاه» .كرد نخواهى اقدام ما ضد بر يمانيان با اين از بيش خدا به بكشم، ترا كه شكافتم مى
 .بود محرز ابو جهم كنيه كه» .شد كشته محرز ابو«: گفتند كسان و بكشت را او تا بگفت سيسن

 مـردم  از اينكـه  بـا « :گفـت  سـلم . شدند اسير مجاعه بن  عبداهللا و شراحيل بن هبيرة روز آن در: گويد
  ».نگهدارد باقى را شما كه را كسى ندارد باقى خدا تميميد
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  .شد كشته و رسيدند بدو منيع بن قديد خانه نزديك به سواران شد، كشته هبيره قولى به
 بـن  محمـد . فرسـتاد  كرمانى پيش را حاتم خويش پسر حارث. كرد هزيمت را حارث نصر، وقتى: گويد

 عبـد  بـن  سغدى كرمانى، اما» .زنند ضربت همديگر به بگذارشان تواند دشمنان دو ره اين«: گفت بدو مثنى
 سايبان وارد و آمد وى نزد به حارث شد شهر وارد درميخان سمت از سغدى .فرستاد وى با را حزمى الرحمان
 آنهـا  بـا  كرمـانى  و شد پا به نماز بودند، كرمانى نزد به مثنى بن محمد و جدانى شعيب بن داود. شد كرمانى

 .برفت وى با محمد بن جماعة و برنشست حارث آنگاه. كرد نماز
 كشـته  مراغى سلم بن سعد كه كرد نبرد نصر ياران با و رفت يزيد ميدان در به كرمانى بعد، روز: گويد

 آوردنـد  كرمـانى  بـراى  را حارث هزيمت خبر كه كسانى نخستين. گرفتند را كرمانى پسر عثمان پرچم و شد
 شـهر  فرسخى يك در ماسرجسان در به وى وقت اين در. بودند منخل بن الواحد عبد و سغدى القغ بن نضر
 .آمد وى پيش سريج بن سوادة آن از پس .بود زده اردو

 .بود شيبانى نعيم بن يحيى كرد بيعت كرمانى با كه كسى نخستين: گويد
 را صـباح  و صعيب يا صعب، و طعمه، ابو الرحمان عبد بن سعد و كندى محمد بن سورة كرمانى: گويد

 بـه  كرمانى چهارشنبه، روز برفتند درركك تا و شدند شهر وارد درميخان از كه فرستاد سريج بن حارث پيش
 هـم  از سـپس  كردنـد،  تيرانـدازى  همديگر به كه فرستاد نصر سوى را خويش ياران و رفت عامر بن حرب در

 .نبود ميانشان در نبردى پنجشنبه روز. شدند جدا
 بـه  را پـرچم  كـه  برفتنـد  كرمـانى  بنزد تا و شدند هزيمت ازديان كه كردند تالقى جمعه روز به: ويدگ

. انداختنـد  وى بطـرف  تيـر  كـه  آورد، حملـه  داشـت  زره كه تميم بن خضر. كرد نبرد و گرفت خويش دست
 گلوى از چپ ستد با سر پشت از را نيزه خضر. زد گلويش به نيزه با و برد حمله بدو نيز نضر وابسته حبيش

 كرمانى مردان و بينداخت اسبش از را او و زد حبيش به نيزه با و برد حمله او و برجست اسبش. بگرفت خود
 .بكشتند عصاها با را وى

 يابوى دو و بيفتاد پاى از نصر بن تميم شد، گرفته آنها از اسب هشتاد و شدند هزيمت نصر ياران: گويد
 احـوز  بن سلم به خضر آنگاه. گرفت خضر را ديگر يكى و گرفت الرحمان عبد بن سغدى را يكى: گرفتند را او

 بـدو  تميم بنى مردم از كس دو آنگاه بيفتاد، پاى از كه بزد را او و بگرفت خويش برادر پسر از گرزى و رسيد
 بن محمد و بيفتاد و رفت پلها زير بود، خورده خودش به ضربت چند و ده كه سلم. بگريخت كه بردند حمله
 .بازگشتند  آنگاه برد نصر اردوگاه سوى را وى حداد

 نصـر  يـاران  عقبدار وى .شد كشته اسدى  عبداهللا بن عصمة و شد برون مرو از نصر شبها از يكى: گويد
  ».بيا پيش مزونى اى«: گفت عصمه. رسيد بدو ازدى قعقاع بن صالح بود،

 اسـب  از و برجست كه بگردانيد را ويشخ اسب بود، عقيم عصمه كه» .بايست خواجه اى«: گفت صالح
 .بكشت و بزد را او نيزه با صالح بيفتاد،



204  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 حاتمـه  بن  عبيداهللا شد، كشته عصمه پهلوى نيز وى كرد، مى نبرد و خواند مى رجز ديليمرى ابن: گويد
 كـه  بردند كرمانى پيش را سرش. شد كشته او و بينداخت را خويش گرز بهرانى مروان. شد كشته نيز سلمى

 .بود بوده وى دوست  عبيداهللا كه گفت هللا انا
 .كرد رها بشناخت را او چون و گرفت را الرحمان عبد بن مسلم اسب لگام يمانى مردم از يكى: گويد
 كـه  زد بانگ غزوان بن خليل .كردند هزيمت را يمنيان مضريان، آخر روز بودند، نبرد به روز سه: گويد

 كسـى  اول. شدند شكسته مضريان پس شد، كشته اقطع ابن و شد بازار وارد حارث يمن، و ربيعه جماعت اى
 وى يابوى كندى جامع بن الرحمان عبد و شد پياده نصر بن تميم. بود ليثى بسام ابن ابراهيم شد هزيمت كه
  .كشت را او بزاز هانى غالم نيز، را اخضر بن لقيط و كشتند را كلبى هياج. بگرفت را

 فـراخ  جايشـان  تا كردند ويران را ديوارها و شدند آماده نبرد براى شد، جمعه زرو وقتى قولى به: گويد 
 فتنـه  در و بترس خدا از نيستى دبوسى ابن همانند تو كه فرستاد كرمانى پيش را قطن بن محمد نصر،. شود

 .مشو ور غوطه
 از نصـر  يـاران  كـرد،  روانه بودند قعقاع دختر جنوب خانه در كه را خويش خادمان نضر بن تميم: گويد

 بـراى «: گفـت  مثنـى  بن محمد به معقل بن عقيل دادند، خبر حضورشان از و انداختند آنها به تير بامها روى
  ».رويم طخارستان خويش واليت سوى بيا بكشيم؟ را همديگر كرمانى و نصر خاطر به چه

  » .مانيم نمى باز وى با نبرد از و نكرده وفا ما با نصر«: گفت محمد
 انداختنـد،  مـى  وى يـاران  و نصـر  بـه  سـنگ  اى ارابـه  بـا  كرمـانى  و حـارث  ياران كه بود چنان و: گويد

 .نداد تغيير آنرا جاى اما بزدند داشت جاى آن در كه را نصر هاى سراپرده
 و شد نصر نصيب ظفر نخستين و كرد نبرد آنها با كه فرستاد شان مقابله به را احوز بن سلم نصر،: گويد

 محمد. شد شكسته پرچم تا كرد نبرد و بگرفت عميره ابن محمد از را خويش پرچم بديد را اين كرمانى چون
 بـن  محمـد  بـود،  نهـر  پل بر نصر بن تميم رسيدند، رزيق به تا برفتند كارابكل راه از حطان و زاغ و مثنى بن

 همـراه  زرد ىپرچمـ  كـه  نيـز  زاغ و بـرد  حمله محمد آنگاه» .شو دور بچه«: گفت بدو و رسيد تميم به مثنى
 چند تنى. بود نصر دار دوات وى بكشتند، و بينداختند پاى از را نصر وابسته اعين كه برد حمله وى با داشت

 گـرز  بـا . كـرد  خطا نيزه بزد، نيزه با و برد حمله احوز بن سلم به تميم بن خضر بكشتند، نيز را وى خدمه از
 كـس  هشـت  بـا  نصر .بيفتاد پاى از كه سرش به بتىضر و اش شانه به ديگر ضربتى و زد وى سينه به ضربتى

 .شوند بازار وارد حريفان نگذاشت و كرد حفاظت را خويش ياران سر پشت
 سـبب  به مرا يمانيان كه فرستاد نصر پيش كس حارث كردند، هزيمت را مضريان يمانيان، وقتى: گويد

 .فرست كرمانى مقابل را خويش جنگاور ياران .مانم مى باز نبرد از من. كنند مى سرزنش شما هزيمت
 بازمانـدن  و خويش تعهد به كه يابد اطمينان كه فرستاد حارث پيش را خالد و نحوى يزيد نصر،: گويد

 مـردم  و ازدى فضـل  بـن  عمـران  كـه  بود آن نصر نبرد از حارث خوددارى سبب قولى به. كند مى وفا نبرد از
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 مـردم  بـا  كرمـانى  كه رفتارى بر وى ياران بيشتر و عدوى انهردو   عبيداهللا بن خالد و الجبار عبد و خاندانش
 و شدند تسليم اسد حكم به آنها و بود فرستاده را او اسد كه بود چنان و داشتند، اعتراض بود كرده ننوشكان
 و بريـد  پـا  و دست را آنها از كس سيصد و انداخت بلخشان نهر در و دريد را آنها از كس پنجاه شكم كرمانى

 كـرده  كمك كرمانى با كه داشتند اعتراض نيز حارث به. بفروخت حراج در را آنها بنه و بياويخت را كس سه
 .كرد مى نبرد نصر با و بود

 كرمـانى  با حارث كه وقتى تا«: گفت خويش ياران به نصر افتاد اختالف حارث و نصر ميان وقتى: گويد
 را آنها كه است اين درست راى. شوند نمى سخن مه كارى درباره و آيند نمى فراهم من دور به مضريان باشد

  ».كنند مي اختالف كه واگذاريم
 و بديـد  را سـغدى  الهيـثم  ابـى  بـن  عمر و عدوى احول الجبار عبد و رفت جلفر سوى نصر آنگاه: گويد

  »بمانيد؟ كرمانى با توانيد مى آيا«: گفت
 چهارصـد  كـه  بگفت بازگشت مرو به نصر چون و »اى؟ آمده اينجا چرا بمانى، يار بى«: گفت الجبار عبد

 بن مسلم و الرحمان عبد بن مسلم. بماند آنجا روز چهار و رفت خرق سوى نصر آن از پس. زدند او به تازيانه
 .بودند وى با نيز اعرابى سنان و احوز

 و» .كنـد  مـى  حمايـت  شـما  از و شماست مراقب من جاى به حارث،«: گفت خويش زنان به نصر: گويد
 بـود  كـرده  محـو  خـداى  كه را قبايلى تعصب كه تو كه فرستادند وى پيش كس رسيد نيشابور ديكنز چون

 اى؟ آمده چه براى كردى آشكار

 عبـد  بـن  مسـلم  و اعرابـى  سنان سيار بن نصر. بود عامرى عيسى بن ضرار نيشابور بر نصر عامل: گويد
 و كـان  كنيـز  و هـا  موكـب  با كه كردند سخن آنها با و فرستاد نيشابور مردم پيش را احوز بن سلم و الرحمان

 شعرى نصر و» .بود مند گله قيس قبيله اين كند تو فداى به خدايم«: گفت سلم. آمدند نصر پيشواز به ها هديه
 :مضمون  اين به خواند

   آن قبايل و خندفم پسر من«
   دارند مى منسوب نكو كارهاى به مرا

  ».است عيالن قيس من عموى و
 و الرحمـان  عبـد  ابـن  خالـد  و قطـن  بـن  محمـد  و ربه، عبد بن يونس آمد، در مرو از رنص وقتى: گويد

 .بودند وى با امثالشان
 شـهر  ابر به مكه از جرز بن عيسى جعفر ابو و عوذى سعيد بن الحكيم عبد و ازدى عمر بن عباد: گويد

  »!دندكر چه تو قوم خردان بى بينى مى«: گفت الحكيم عبد به نصر. آمدند نصر نزد به
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 بـه  را كارهـا . بـود  آنها دست به كارها باز دير تو دارى واليت در كه بودند تو قوم خردان بى اين«: گفت
 و ربيعه مردم ميان در. كردند گردنفرازى تو قوم نهادى يكسو به را يمنى و ربيعه مردم و سپردى خويش قوم

  ».اند شده چيره دانايان بر خردان بى كه خردان بى و هستند خردمندان يمنى
  » .كنى مى سخن چنين امير با«: گفت عباد
  » .گفت راست كه بگذارش«: گفت نصر
 كـار  و چيزهـا  اينگونه از امير اى«: گفت مرو نهر كنار بر بود اى دهكده از كه جرز، بن عيسى جعفر، ابو

 نمايـان  ياهسـ  رنـگ  و كند مى قيام شب به ناشناخته يكى بزودى. است پيش در بزرگ كارى كه بگذر واليت
 ضـربت  همـديگر  بـه  و نگريـد  مى شما اما شود مى چيره كار بر و گيرد مى پا كه خواند مى دولتى به و كند مى
  ».زنيد مى

 كـه  هـا  كينه و كسان آزردگى و پيمانى سست سبب به شود، مى چنين كه نمايد مى چنان«: گفت نصر
 كـردم  عرضه او بر مال و دارى واليت و دبو تركمان سرزمين به كه فرستاد حارث پيش كس هست ميانه در
  ».برخاست من ضد بر و آورد فتنه و نپذيرفت اما

» .نيست دور چندان اين، از نيز كرمانى. شود مى دار بر و شود مى كشته حارث«: گفت عيسى، جعفر، ابو
 .داد چيز بدو نصر و

 قـيس  قـوم  از تـر  زرگمنشـانه ب را دعـوتى  كـه  نديدم را قومى هيچ«: بود گفته مى احوز بن مسلم: گويد
  ».باشد تر آماده جانبازى براى و بپذيرند

 كتـاب  مـن  منظـور «: گفـت  حارث به و يافت تسلط آنجا بر كرمانى شد، برون مرو از نصر وقتى: گويد
  ».خداست

  ».فرستادم مى او كمك به سوار هزار يك گفت مى راست اگر«: گفت قحطبه
 در را او كرمـانى  و »خداست؟ كتاب در اموال غارت و ها خانه كردن ويران مگر«: گفت حيان بن مقاتل

 .بداشت اى خيمه در آوردگاه
 آن از پـس . كـرد  رها را او كه كرد سخن كرمانى با حيان، بن معمر يا حيان، بن مقاتل بن معمر: گويد

 زبير بن محمد جز به داد امانشان و كرد سخن كسان با كرمانى. بود ايستاده نيز حارث آمد مسجد به كرمانى
 .داد امان نيز را وى كه خواستند امان زبير ابن براى دبير، دخل و داود ابى بن داود. ديگر يكى و

 فرسـتاد  حارث پيش كس و زد اردو اسد مصالى در كرمانى. رفت سرخس و دوران در به حارث: گويد
 چنـد  و بداشت او از دست اما كرد وى قصد كرمانى. كرد اعتراض اموال غارت و ها خانه ويرانى به و بيامد كه
 .ببود آنجا روز
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 بـه  مـن «: گفـت  حـارث  به و خواند سنت و كتاب به و كرد قيام خرقان در ضبى جرموز بن بشر: گويد
 آنكـه  بـراى  كنـى  مـى  نبرد كه دانستم شدى كرمانى همدست وقتى اما كردم، مى نبرد تو همراه عدالت طلب

  ».كنم نمي نبرد تو همراه من كنند، مى نبرد قبايلى عصبت بسبب اينان. يافت غلبه حارث بگويند
 بـه  و عادليم گروه ما«: گفت و شد جدا كس هزار چهار قولى به و كس پانصد و هزار پنج با بشر: گويد

  ».كنيم نمى نبرد نكند، نبرد ما با كه كسى با و خوانيم مى حق سوى
 شـورى  بـه  كار كه كرد دعوت را وى و فرستاد كرمانى پيش كس و آمد عياض مسجد به حارث: گويد

 .نپذيرفت كرمانى اما باشد
 مـردم  و خـويش  عشيره به نصر ببرد نصر بن تميم خانه از را وى بنه كه فرستاد را خويش پسر حارث

 شـاخه  و ريشـه  شـما «: گفـت  آنهـا  به و رفتند حارث پيش كه. وانمانيد حارث گفتن اندرز از كه نوشت مضر
  ».بفرستيد مرا بنه ايد شده هزيمت كه نيست ديرى. عربانيد

  ».داد نخواهيم رضايت آن ماندن جز چيز هيچ به«: گفتند
 و آمـد  وى نـزد  بـه  بخارا مردم از يكى. بود سليمان بن مقاتل كرمانى اردوگاه كارسازان جمله از: گويد

  » .بده من به ام كرده نصب كه را منجنيقى دستمزد«: گفت
  » .اى كرده نصب مسلمانان سود به آنرا كه بيار شاهد«: گفت
 .دادند بدو المال بيت حواله تا بگفت مقاتل و داد شهادت ازدى شيخ بن شيبة: گويد
 و كنيد او اطاعت و بترسيد خدا از كه كنيم مى سفارش شما به«: نوشتند كرمانى به حارث ياران: گويد

 بـدور  آمدن فراهم كه بداريد، حرام كرده حرام خدا كه را خودتان خونهاى و دهيد برترى را هدايت پيشوايان
 نبـرد  معرض به را خويشتن بود، وى بندگان نيكخواهى و خدا به تقرب منظور به بود، خواسته خدا كه حارث

 ثـواب  از آنچه قبال در ما نبرد همه اين و برديم تلف معرض به را اموالمان و ريختن معرض به را خونهامان و
 خـداى  از دشـمن،  ضـد  بـر  هـم  ياران و هستيم دينى برادران شما و ما مودن مى كوچك داشتيم اميد خداى

  ».بريزيم ناروا خونهاى خواهيم نمى ما كه آييد باز حق سوى و بترسيد
 ابـى  بـن  هشـام  خانـه  نزد به  نوبان سمت از و آمد ديوار سوى سريج بن حارث ببودند، روز چند: گويد

: گفتنـد  و شـدند  پراكنـده  بودنـد  بصيرت اهل كه آنها وى ياران جمله از و آوردند پديد آن در شكافى الهيثم
  ».آوردى خيانت«

 وارد سرخس در از نيز كرمانى .آمدند وى سوى گروهى و تميمى ربيع و شيبانى قاسم آن از پس: گويد
 بكشت را او العدويه بنى از يكى سميدع كه گذشت مى ازدى عمرو بن منخل. گرفت جاى حارث مقابل و شد

 .كردند آغاز نبرد و» .لقيط هاى خونى اى«: زد گبان و
 و بـود  نهاده خويش راست پهلوى به را مهلب و مزيد و خالد برادرانش و شعيب بن داود كرمانى: گويد

 يـاران  و گرفت باال نبرد كار. بود نهاده خويش چپ پهلوى در ربيعه و كنده مردم با را كندى محمد بن سورة
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 و شد پياده كه بود استرى بر حارث. شدند همى كشته حارث اردوگاه و شكاف بين ما و شدند هزيمت حارث
 درختـى  نـزد  بـه  و بمانـد  آنها با بودند شده هزيمت يارانش چون اما گرفت تاختن كه بزد و نشست اسبى بر

. بداشـت  دست نبرد از كرمانى .شدند كشته نيز مغيره بن قطن و جرموز بن بشر و سواده برادرش شد، كشته
 بـه  سـر،  بـى  را حـارث  بـود  شـده  كشته كس يكصد نيز كرمانى ياران از. بودند شده كشته حارث با كس صد

 يكشنبه روز به شد كشته بود شده برون مرو از نصر كه پس آن از روز سى حارث بياويختند، مرو شهر نزديك
 .رجب ماه از مانده روز شش

 شـد،  چنـين  و شود مى كشته غبيراء درخت يا زيتون زير حارث كه بودند گفته مى كه بود چنان: گويد
 فرزند كنيز. بگرفت آنرا و آورد دست به حارث آن از طاليى هايى سينى كرمانى. هشتم و بيست و صد سال به

 .بود بداشته عمر بن حاجب نزد به را وى. كرد آزاد سپس بداشت نيز را وى دارى
 مصـادره  نيـز  را عميـر  بـن  عاصم اثاث. بگرفت ندبود رفته نصر همراه كه را كسانى اموال كرمانى: گويد

 »دانى؟ مى حالل را وى مال سبب چه به«: گفت ابراهيم. كرد
 حايـل  آنهـا  ميـان  سليمان بن مقاتل» .بنوشان يمن را وى خون«: گفت بود وضاح خاندان از كه صالح

 .برد منزلش به را وى و شد
 هـزار  چهـار  بـا  بشر. زد اردو مرو شهر بيرون و رفت جرموز بن بشر سوى كرمانى: گويد هنيد بن زهير

 فاصـله  فرسـنگ  دو بشـر  اردوى و وى ميان كه بماند روز چند كرمانى. زد اردو كرمانى با نيز حارث بود كس
 پـيش «: گفت حارث به. كند نبرد وى با داشت قصد كه شد نزديك بشر اردوگاه به تا رفت پيش سپس،. بود
  ».برو

 را آنهـا  مـن  كـه  ميار شتاب نبردشان براى«: گفت بود شده پشيمان كرمانى پيروى از كه حارث: گويد
 و بود زيجان در دهكده در كه رفت بشر اردوگاه به و شد برون اردوگاه از سوار ده با و» .آرم مى پس تو سوى

  ».كنم نبرد شما با يمانيان همراه كه نيستم كسى من«: گفت و بماند آنها با
 بـا  مضـرى  هـيچ  كـه  چنـدان  ميرفتند حارث سوى و ميشدند فرارى كرمانى هاردوگا از مضريان: گويد

 كـه  شـوم  نمى حارث پيرو هرگز خدا به«: گفت كه سليم بنى وابسته  عبداهللا ابى بن سلمة بجز نماند كرمانى
 در را او پيوسـته  كـه  شوم نمى حارث پيرو«: گفت كه اياس بن مهلب نيز و» .ام ديده كار خيانت را او پيوسته
  ».ام ديده گريزان سپاهى

 يـك  و گشتند مى باز خندقهايشان به آنگاه كردند مى نبرد كه كرد، نبرد آنها با بارها كرمانى پس: گويد
 نوشيده مجاشعى  عبداهللا بن مرثد كردند، تالقى روزها از يكى. آنان سود به يكبار و بود اينان سود به نبرد بار
 از چنـد  تنـى  و بيفتـاد  پـاى  از كـه  زدنـد  بدو ضربتى نيزه با كه حارث آن از يابويى بر شد برون مست و بود

 را او حـارث  بازگشت چون و گذاشت جا به را يابو و يافت خالصى كه آمدند وى حمايت به تميم بنى سواران
  ».بدهى كشتن به را خودت بود نزديك«: گفت و كرد سرزنش
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 براى آن از بهتر يابويى اگر است طالقى شزن. گويى مى خويش يابوى سبب به را اين«: گفت حارث به
  »دارد؟ همه از بهتر يابويى كى آنها اردوگاه در. نياورد تو

 .كردند اشاره وى توقف محل به و» .عنزى ديسم  عبداهللا«: گفتند
 از را خويشـتن  ديسم ابن شد او نزديك چون و رسيد ديسم بن  عبداهللا به تا كرد نبرد مرثد پس: گويد

 و آورد حـارث  نـزد  بـه  تا كشيد را يابو و آويخت اش نيزه به را خويش اسب عنان نيز مرثد. اختبيند يابويش
  ».تو يابوى جاى به اين«: گفت

 سـوارى  تـو  بـه  خوب چه ديسم ابن يابوى«: گفت بدو شوخى به و ديد را مرثد حسن، بن مخلد: گويد
  » .دهد مى

  » .بگير آنرا«: گفت و آمد فرود يابو از مرثد
  ».بگيرم صلح به آنرا من و گرفتى ما از نبرد در را يابو كنى، رسوا مرا خواستى«: گفت
 را درى و رفـت  مـرو  حصـار  نـزد  به و كرد حركت شبانه حارث آنگاه ببودند سان بدين روز چند: گويد

 رهـا  را خـويش  خنـدقهاى  ما«: گفتند حارث به مضريان برفت، او و بيامد كرمانى. شد حصار وارد و بشكافت
  ».شو پياده اى، گريخته بارها تو است، نبرد روز اينك و ايم ردهك

  » .باشم پياده كه آنست از بهتر شما براى باشم سوار من«: گفت
  » .شوى پياده آنكه مگر دهيم نمى رضا«: گفتند
 بـن  بشـر  و بـرادرش  و حـارث  بود، شهر و مرو حصار بين ما وقت اين در. شد پياده حارث پس«: گويد

 بـراى  مـرو  و شـد  آويختـه  حـارث . شدند گريزان مانده باقى و شدند كشته تميم سواران از روهىگ و جرموز
 .كردند ويران را مضريان هاى خانه و شد صافى يمانيان

 :مضمون اين به گفت شعرى وى به خطاب سيار بن نصر شد كشته حارث وقتى: گويد
  افكندى ذلت به را خويش قوم كه اى«

   بودى اى شده هالك ملعون چه
   داد هالكت به را مضريان همه تو شئامت

   افكند حضيض به حارك در را تو قوم و
   نبودند كسانى يارانشان و ازديان

  ».آرند طمع مالك و عمرو به نسبت كه
 .بود گفته مازنى صدقه بن عثمان ى درباره نصر را اشعار اين قولى به
 :مضمون اين به گفت اشعارى نيز ضبى كثير ام
   كند همسرى اى مضرى با كه را زنى خداى«
   كند عذاب و ندارد مبارك روزگار آخر تا
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   اند افكنده فقرش و ذلت خانه به كه را اى غمزده سخن
   بگوى تميم مردان به

   نشستن عقب اين پس از اگر
   آريد رفعت به را ازد مردان كه نياريد اى حمله

   مزونى ابن به نسبت شما اطاعت از من
   گيرد مى خراج شما زا زور به كه

  ».دارم شرم
 :مضمون اين به گفت شعرى نيز حارث بن عباد

   شد آشكار نهان، نصر، اى«
   بود كشيده درازا به آرزو و اميد كه
   مرو سرزمين در مزون قوم
   كنند خواهند چه هر حكومت كار در
   حكمى گونه هر در فرمانشان و
  رواست مضريان بر

  باشد ستم به گرچه
   اند نشسته خويش مجلسهاى در حميريان

   است روان گردنهاشان بر خون و
   آرند زبونى و دهند رضايت بدين مضريان اگر

   باد دراز روزيشان تيره و مذلت
   نكنند كارى باره اين در اگر

  ».گير رفته ميان از را اردوهايشان
 :مضمون اين به دارد شعرى او هم و
   طربناكى سخت آنكه اى«
   آى خود به
 .جستى مى و جستيم مى را آنچه و

   واگذار
   داد رخ كارها ما حضور در كه
   است انگيز شگفت كه

   مرو در كه ام ديده را ازديان
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   اند يافته عزت
   اند شده ذليل عربان اما

   شد چنين وقتى
   يافت رواج روى

  ».باخت رنگ طال و
 :مضمون اين به گفت شعرى مانىكر پسران عثمان و على ى باره در نيز ابراهيم بن بكر ابو: گويد

  دارم آن آهنگ و روم مى سفر به«
   جانشان كه را برادر دو كه

   است جهانيان از برتر
   گويم ستايش

   اند گرفته پيشى تيزتكان از كه
   هستند قرارگاهى و

   ضيافتشان از بيگانه مهمان كه
   ماند نمى نصيب بى
   روند مى باال طرف به و گيرند مى اوج

   اند آسوده پناهشان در شان يلهقب دو و
   عثمان وزيرش و او كه على يعنى

   كند دوستى آنها با كه هر كه چنانند
   نبيند ذلت
   شوند پدرشان همانند شايد روند مى

   دارند دور هدفى كه تيزتكان چون
   رسيدند او به اگر
   اند رسيده پدرشان به و اند رفته باال

   بود برتر آنها از اگر و
   پدر و اند فتهر بسيار

 .است بوده جلوتر ديگران و آنها از
   كنم مى ستايششان

   ام ديده خود چشم با كه چيزهايى سبب به
   كنم نمى شمار را جودشان همه اما
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  آوازه بلند پرهيزكار دو
   آوردند زير به ملكش تخت از را نصر كه
   افتاد ذلت به آنها دشمنى از و

   كشتند را اقطع ابن ياران
   راندند دور به را او و
   را او سالح و جامه سوارانشان و

   كردند تقسيم
  كردند سريج بن حارث آهنگ چون و

   آمد فرود او سر بر پياپى شمشيرهايشان
   گرفتند پدر مرتبت و روش

   كرد دوستى آنها با كه هر و قومشان و
 ».يافت عزت

  خراسان در  ابومسلم كار آغاز از سخن

 دسـتور  كـه  نوشـت  خـويش  يـاران  به و فرستاد خراسان به را  ابومسلم محمد، بن ابراهيم سال اين در
 جا هر و ام كرده خراسان امير را وى. بپذيريد را گفتارش و باشيد داشته شنوايى او از ام گفته وى با را خويش

 .يابد تسلط آن بر اين از پس كه
 نـزد  بـه  مكـه  در و شـدند  برون بعد سال د،نپذيرفتن را او گفته اما رفت آنها پيش  ابومسلم: گويد راوى

 .اند نكرده اجرا را وى دستور و مكتوب آنها كه داد خبر بدو  ابومسلم. كردند تالقى ابراهيم
 ».نپذيرفتند من از اما. كردم عرضه كس يك از بيشتر به را كار اين من«: گفت ابراهيم

 كـه  بـود  كـرده  عرضـه  كثير بن سليمان به را كار اين  ابومسلم فرستادن از پيش كه بود چنان و: گويد
 نيز او كه بود كرده عرضه سلمه بن ابراهيم به آنرا سپس» .كرد نخواهم ساالرى كس دو بر هرگز«: بود گفته

 .بود نپذيرفته
 شنوايى او از كه داد دستورشان و گرفته قرار  ابومسلم بر وى رأى كه داد خبر آنها به ابراهيم پس: گويد

 ايـن  باش، داشته ياد به مرا سفارش خاندانى، ما از يكى تو الرحمان عبد ابو اى«: گفت سپس. كنند اطاعت و
 كمـال  بـه  آنهـا  كمـك  بـه  جـز  را كـار  ايـن  خـدا  كه كن اقامت ميانشان و بدار حرمت و بنگر را يمنى قبيله
 انـد  همسايه دشمنان كه بنگر را مضر قبيله اين. باش بدگمان كارشان از و بنگر را ربيعه قبيله اين. رساند نمى
 توانسـتى  اگـر . بريـز  را خـونش  افتاد خاطرت در او از چيزى يا شدى بدگمان كارش به كه را آنها از كس هر

 خونش شدى بدگمان او از اگر رسيد وجب پنج به كه را نوسالى هر. برانداز براندازى، خراسان از را عربى زبان
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 پيچيـده  تو نظر به كارى چون و مكن او نافرمانى و مكن مخالفت ،كثير بن سليمان يعنى پير، اين با بريز، را
  ».كن بس او به من، از آمد

  .شد كشته خارجى قيس بن ضحاك آمده مخنف ابو روايت در چنانكه سال اين در

  آن سبب و خارجى قيس ابن ضحاك شدن كشته از سخن

 بـا  جمهـور  بن منصور و كرد محاصره واسط در را العزيز عبد بن عمر بن  عبداهللا ضحاك، وقتى: گويند
 مقابل در ماندنتان كه فرستاد وى پيش كس ندارد، ضحاك مقاومت تاب كه بدانست  عبداهللا و كرد بيعت وى
 بـه  كـرد  صـلح  وى بـا  و توام، با نيز من كردى، نبرد وى با اگر برو، او سوى مروان اينك است اهميت بى من

 .ام آورده آن درباره را راويان اختالف كه ترتيبى
 و شـد  مقابل مروان با جزيره سرزمين از كفرتوثا در و برفت عمر ابن مقابل از ضحاك: گويد مخنف ابو

 .شد كشته ضحاك تالقى روز به
 بـود  كوفه بر وى عامل و ضحاك يار كه را ملحان تغلبى، عطيه وقتى: گويد محمد بن مخلد هاشم، ابو

 عمر بن  عبداهللا واسط در وقت آن در -رسيد ضحاك به لحانم شدن كشته خبر و بكشت سليحين پل نزد به
 و عمـر  بـن   عبداهللا آنگاه. فرستاد ملحان جاى به مطاعن نام به را خويش ياران از يكى -داشت محاصره در را

 كوفه سوى ضحاك. كرد نماز وى سر پشت و آمد در كه درآيد وى اطاعت به  عبداهللا كه كردند صلح ضحاك
 .بماند واسط در خويش ياران با عمر ابن و رفت

 و رود آنهـا  پـيش  كه خواستند او از و نوشتند نامه بدو موصل مردم شد كوفه وارد ضحاك وقتى: گويد
 وقـت  آن در -رسـيد  آنجـا  تـا  برفت خويش سپاه جمع با ماه بيست از پس ضحاك كنند، وى تسليم را شهر
 موصـل  مـردم  -بـود  موصل عامل مروان جانب از اكمه پسر قطران نام به جزيره، مردم از شيبان، بنى از يكى
 همـه  تـا  كـرد  نبـرد  آنهـا  با خويش خاندان و قوم از اندك گروهى با قطران. گشودند ضحاك روى به را شهر

 آنجـا  مردم با و داشت محاصره در را حمص مروان. يافت تسلط آن واليت و موصل بر ضحاك و شدند كشته
 سپاهيانى با كه نوشت بود وى جانشين جزيره در كه  عبداهللا خويش پسر به و رسيد بدو خبر كه بود نبرد به
 .شود وارد جزيره بدل ضحاك كه نگذارد و رود نصيبين سوى بودند وى نزد به كه

 نصيبين سوى بودند كس هزار هشت يا هزار هفت حدود در كه خويش سپاهيان جمع با  عبداهللا: گويد
  عبـداهللا  سـوى  موصل از نيز ضحاك نهاد، بجاى حران در بدان، نزديك اي كس هزار يك با را سردارى و رفت

 چنانكـه  كـه  نداشـت  را ضـحاك  سپاه انبوه تاب اما كرد نبرد وى با  عبداهللا و بود نصيبين در كه كرد حركت
 داشـت  صد استر و پياده و داشت مقررى بيست و يكصد ماه هر در سوار و بود هزار بيست و يكصد ايم شنيده

 .تادهش و
 تغلبى بشر پسر الملك عبد نام به را خويش سرداران از تن دو و كرد محاصره را نصيبين ضحاك: گويد

 مروان سپاه و رفتند رقه به كه فرستاد كس هزار پنج يا هزار چهار با هشام، بن سليمان وابسته ذكوانى بدر و
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 انـد  رفتـه  رقـه  سوى آنها كه يافت خبر مروان وقتى كردند، نبرد آنها با سوار، پانصد به نزديك بودند، آنجا كه
 و شـدند  پراكنـده  آنجا از ضحاك ياران رسيدند رقه نزديك چون كه كرد روانه را خويش سپاهيان از گروهى

 كـه  آوردند دست به را دارانشان دنباله از كس پنج و سى و رفتند آنها تعقيب به مروان سپاه. رفتند وى سوى
 غزاز نام به محلى در تا رفت وى جمع و ضحاك مقابله به سپس .بريد را ضايشاناع رسيد رقه به وقتى مروان

 ياران قدمان ثابت از شد پياده ضحاك شبانگاه. كرد آغاز نبرد وى با همانروز و كردند تالقى كفرتوثا سرزمين
 آنها انمرو سواران نداشتند خبر كارش از وى اردوى مردم بيشتر شدند پياده كس هزار شش نزديك نيز وى

 بـه  ضـحاك  ياران مانده باقى. بودند كشته را آنها شد تاريك وقتى كه بكوشيدند چندان و گرفتند ميان در را
 تـا  شده كشته نيز ضحاك مقتوالن، جزء كه دانستند نمى ضحاك ياران نه و مروان نه گشتند باز اردوگاهشان

 بر كه بگفت شدنش كشته با را او خبر بود ديده را او شدن پياده هنگام كه يكى و نيافتند را او كه شب نيمه
 .بناليدند و گريستند او

 وارد و برفت بود فرستاده رقه سوى سپاه با را وى ضحاك كه سردارى تغلبى بشر بن الملك عبد: گويد
 بانـان  كشـيك  از كسـانى  مـروان  شـده  كشـته  ضحاك كه داد خبر و آمد در وى نزد به و شد مروان اردوگاه
 در را او و كردنـد  رو و زيـر  را كشتگان كه فرستاد نبردگاه به وى با داشتند همراه شمع و آتش كه را خويش
 .داشت چهره بر زخم بيست از بيشتر كه بردند مروان نزد به و آوردند

 خبـر  حادثـه  از نيـز  آنهـا  كه بدانستند ضحاك اردوگاه مردم و گفتند تكبير مروان اردوگاه مردم: گويد
 .بگردانيدند آن در كه فرستاد جزيره شهرهاى سوى را سروى شب همان مروان. اند يافته

 شـدن  كشته مخنف ابو گفته به اما شدند كشته نهم و بيست و صد سال به خيبرى و ضحاك قولى به
  .بود سال همين در نيز خارجى خيبرى

  خارجى خيبرى شدن كشته خبر از سخن

 بيعت خيبرى با وى اردوى مردم صبحگاهان شد، كشته ضحاك وقتى: گويد محمد بن مخلد هاشم، ابو
 نيـز  او و كشـيدند  صـف  وى مقابل در و رفتند مروان مقابله به صبحگاهان بعد روز و ببودند روز آن و كردند
 .كشيد صف

 نصيبين در ضحاك وقتى بود خيبرى با خويش خاندان و غالمان با هشام بن سليمان روز آن در: گويد
 حرورى شيبان خواهر و خويش غالمان و خاندان از كس هزار سه از بيشتر با بود هرفت وى پيش سليمان بود،

 .بود گرفته زنى به بود كرده بيعت وى با خيبرى شدن كشته از پس كه را
 هزيمت بود قلب در كه مروان برد، حمله مروان به جانفروشان از سوار چهارصد نزديك با خيبرى: گويد

 همـى  بانـگ  را شعارشـان  كـه  شد مروان اردوگاه وارد خويش همراهان با برىخي. شد برون اردوگاه از و شد
 و رسـيدند  مـروان  خيمـه  به تا كشتند مى يافتند مى را كه هر و »خيبرى اى. خيبرى اى« :گفتند مى و زدند

 .نشست وى فرش بر خيبرى و بريدند را آن طنابهاى



 215    مهدجلد 

 بـه  نيز چپ پهلوى. بود ثابت خويش بجاى بود  عبداهللا پسرش آن ساالر كه مروان راست پهلوى: گويد
 از گروهـى  اندكنـد  خيبـرى  همراهان كه ديدند مروان ياران وقتى. بود ثابت عقيلى مسلم بن اسحاق ساالرى
 بـه  خبـر  وقتى. بكشتند آن اطراف و مروان خيمه در يارانش همه با را خيبرى و تاختند او بر اردوگاه غالمان
 و بازگشت خويش اردوگاه به آنجا از كه بود شده دور اردوگاه از ميل شش اي پنج هزيمت به كه رسيد مروان

 .گذرانيد خويش اردوگاه در را  شب آن و آورد پس بودند كه آنجا از را خويش سپاهيان
 آن از پـس . كردنـد  بيعـت  وى با و كردند خويش ساالر را شيبان و برفتند خيبرى اردوگاه مردم: گويد

 .كرد رها را صف ترتيب روز آن از و كرد نبرد وى با اه دسته ترتيبه ب مروان
 خيبرى سوى بود وى دبيران و معتمدان از كه را سعيد بن محمد مروان، خيبرى، با نبرد روز در: گويد

 بـود  شـده  اسير كه را وى پيوسته، آنها به و كرده همدلى حروريان با روز آن در كه يافت خبر و بود فرستاده
 .ببريد را زبانش و پا و دست كه آوردند مروان پيش

 .فرستاد آنجا به بودند عراق در كه خارجيانى با نبرد براى را هبيره بن عمر بن يزيد مروان، سال اين در
 و واقـدى  انـد،  آورده معشـر  ابـو  از را اين بود، حج ساالر العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد سال اين در
 .اند گفته چنين نيز ديگران

 و كـرد  ويـران  را آن حصار و بگشود را حمص مروان هشتم و بيست و صد سال شوال در: يدگو واقدى
 سـخن  اند كرده اختالف وى با باره اين در كه كسانى از اين از پيش. بكشت و بگرفت را جذامى ثابت بن نعيم

 .ايم داشته
 عامالن. بود العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد طايف، و مكه و مدينه عامل سال اين در: اند گفته چنانكه

 خراسان در سيار بن نصر. بود  عبداهللا بن ثمامة با بصره قضاى. عمر بن  عبداهللا و بودند ضحاك جانب از عراق،
 .بود آشفته آنجا كار كه بود

 مـذهب  بـه  را او كـه  بديد را الحق طالب به ملقب يحيى، بن  عبداهللا خارجى، حمزه ابو سال همين در
 .دكر دعوت خويش

  خويش مذهب به وى دعوت و الحق طالب  عبداهللا با خارجى حمزه ابو ديدار خبر از سخن

 .بود بصره از سليمى ازدى عوف بن مختار حمزه، ابو كار آغاز: گويد ساعديان وابسته كثير بن موسى
 لفـت مخا و محمـد  بن مروان مخالفت به را كسان و رفت مى مكه به ساله همه حمزه ابو آغاز در: گويد

 .كرد مى دعوت مروان خاندان
 كـه  بيامد يحيى ابن  عبداهللا هشتم و بيست و صد سال آخر تا رفت مى مكه به ساله هر همچنان: گويد

 اطاعتم من قوم كه بيا من با كنى مي دعوت حق به كه بينمت مى و شنوم مى نيكو سخنى مرد اى«: گفت بدو
 خاندان و مروان مخالفت به و كرد خالفت بيعت وى با حمزه ابو و رسيد حضرموت به تا برفت كه» .كنند مى

 .كرد دعوت مروان
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 چيزى و بود معدن عامل  عبداهللا بن كثير. گذشت سليم بنى معدن به حمزه ابو: گويد حسن بن محمد
 مدينـه  بـه  حمـزه  ابـو  وقتى. رفت مكه سوى آنگاه. زدند او به تازيانه هفتاد تا بگفت و بشنيد را وى سخن از

  .شد كه شد چنان كارشان كه وقتى تا شد نهان كثير بگشود را آنجا و يدرس
 .درآمد نهم و بيست و صد سال آنگاه

 بود نهم و بيست و صد بسال كه حوادثى خبر از سخن

 .بود يشكرى عزيز بن شيبان الدلفاء ابو هالكت سال حوادث جمله از

  يشكرى عزيز بن شيبان هالكت سبب از سخن

 از نيـز  خيبـرى  و شد كشته خوارج سر شيبانى قيس بن ضحاك وقتى كه بود چنان وى هالكت سبب
 .كرد نبرد آنها با مروان و كردند بيعت وى با و كردند خويش ساالر را شيبان شد كشته وى پس

 خـوارج  اردوى در كـه  الملك عبد بن هشام بن سليمان شد كشته خيبرى وقتى: گويد عدى بن هيثم
 .روم مى شما پيش از نكنيد كار من راى به اگر نيست، درست كنيد مى آنچه گفت آنها به بود

 كشـته  و كنـد  مـى  جانبـازى  سـپس  يابـد  مـى  ظفر شما از يكى«: گفت»چيست؟ درست راى«: گفتند
 در و بـرويم  شـام  مـردم  از انبـوه  سـپاهى  با جزيره مردم و خويش داران عقب با كه اينست من راى. شود مى

  ».بزنيم خندق آنجا و گيريم جاى موصل
 نـه  بـود،  آنها مقابل مروان و بودند دجله شرق سمت در خوارج. بود آنها پى از مروان. كرد چنان: گويد

 آن در كـه  رود، كوفه سوى كه داد دستور بدو مروان بود قرقيسيا در هبيره بن عمر بن يزيد. كردند نبرد ماه
 .بود نجاآ بود خارجى كه قريش عائذه مردم از عمران، بن مثنى وقت

 خيبـرى  وقتـى  كرد مى نبرد خوارج با صف ترتيب به محمد بن مروان: گويد محمد بن مخلد هاشم ابو
 روش وقـت  آن از و كـرد  نبـرد  آنها با ها دسته ترتيب به آن پس از مروان، كردند بيعت شيبان با و شد كشته
 آنها با و باشند مقابلشان كه دندش مى ها دسته مروان، هاى دسته ترتيب به نيز خوارج گذاشت متروك را صف
 جـاى  بـه  كس هزار چهل به نزديك و كردند رهاشان و ببريدند آنها جمع از طمع اهل از بسيارى .كنند نبرد

 آذوقـه  جـاى  و پناهگـاه  و گـاه  تكيه را  آن و رويد موصل شهر سوى«: گفت آنها به هشام بن سليمان. ماندند
  .كردند حركت شبانگاه و پذيرفتند را وى رأى كه »كنيد خويش

 فـرود  آنجـا  مـروان  كردنـد  مـى  حركت منزلگاهى هر از و شد روان آنها پى از مروان صبحگاهان: گويد
 از وصـول  بـراى  و زدنـد  خنـدق  خـويش  دور بـه  و زدنـد  اردو دجله كنار و رسيدند موصل شهر به تا آمد مى

 .بود آنجا زا لوازمشان و آذوقه كه بستند دجله روى پلهايى شهر به اردوگاه
 .كرد مى نبرد آنها با شب و صبح كه بود آنجا ماه شش و زد خندق مقابلشان در نيز مروان: گويد
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 عمـوى  بـا  وى. آوردند مروان پيش هشام بن معاوية پسر اميه بنام را هشام بن سليمان برادرزاده: گويد
 اسـير  كـه  را او و بود كرده هماوردى مروان سواران از يكى با و موصل، به بود بوده شيبان اردوگاه در خويش

  ».دهم مى قسم خويشاوندى حق و خدا به را تو عمو اى«: گفت كه بودند آورده مروان پيش بود شده
 نظـر  برادرانش و سليمان عمويش هنگام اين در» .نيست اى خويشاوندى تو و من ميان اكنون«: گفت

 .زدند را شگردن و بريدند را او دست دو تا بگفت مروان. كردند مى
 بـه  قرقيسـيا  از خـويش  همـراه  جمع با كه داد دستور و نوشت هبيره بن عمر بن يزيد به مروان: گويد

 شد مقابل وى سواران با التمر عين در هبيره ابن .بود عراق در كه رود ضحاك جانشين سوار بن عبيدة مقابله
 حسن با قريش عايذه مردم از بود عمران نب مثنى ساالرشان وقت آن در كرد هزيمتشان و كرد نبرد آنها با و

 .يزيد بن
 بـار . كـرد  هزيمتشان باز كه آمدند فراهم هبيره ابن ضد بر نخيله و كوفه در خارجيان آن از پس: گويد

 يارانش و شد كشته عبيده كه كرد نبرد آنها با هبيره ابن .بود آنها با نيز عبيده كه آمدند فراهم صراة در ديگر
 آنجـا  بـر  هبيـره  ابـن  و نمانـد  عراق در كس آنها از و داد غارت به را اردوگاهشان  هبيره ابن و شدند هزيمت
 .يافت تسلط

 كمك به را مرى ضباره ابن عامر كه داد دستور و نوشت هبيره ابن به خندقها از محمد بن مروان: گويد
 همـراهش  كه خارجيانى و انشيب. كرد روانه كس هزار هشت يا شش حدود با را عامر هبيره ابن. فرستد وى

 كـه  فرستادند وى مقابله به كس هزار چهار با جون، و غوث ابن بنام سردار دو و يافتند خبر كارشان از بودند
 هزيمتشـان  ضـباره  ابـن  و كردند سخت نبردى وى با و كردند تالقى ضباره ابن با موصل به نرسيده سن، در

 كه نيست ماندن جاى ديگر كه گفتشان و كنند حركت وصلم از گفت سليمان رسيدند هزيمتيان وقتى. كرد
 .ماست مقابل مروان و ميرسد پشت از ضباره ابن

 خـويش  سرداران از تن سه مروان .كردند فارس و اهواز آهنگ حلوان راه از و كردند حركت پس: گويد
 ضـباره  ابـن  دنـز  به كس هزار سى با عطيف و شقيق ديگر دو و بود اسدى صحصح بن مصعب يكيشان كه را

 .فرستاد
 :مضمون اين به بودند گفته شعرى او درباره خوارج كه همانست شقيق: گويد

   داند مى خواهرت شقيق اى«
  ».آيى نمى باز مستى از تو كه

 نابودشان تا نشود جدا آنها از و كند تعقيب را خوارج كه داد دستور و نوشت ضباره ابن به مروان: گويد
 بـه  او و شدند برون آنجا از و شدند فارس وارد تا بود آنها پى از همچنان ضباره ابن. آردبر را آنها ريشه و كند
 .شدند پراكنده تا آورد، مى در پاى از را وى رسيد مى دارانشان دنباله از كس هر
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 خانـدان  مردم و غالمان با نيز سليمان. شد كشته آنجا و گرفت بحرين راه خويش گروه با شيبان: گويد
 بازگشت حران در خويش جايگاه به نيز مروان. نشست ها كشتى به سند آهنگ به بودند همراهش كه خويش

 .رفت زاب سوى تا ببود آنجا و
 مردم از انبوه سپاهى با كه هبيره بن عمر بن يزيد به مروان: گويد كه است چنين مخنف ابو روايت اما

 نـام  بـه  خـوارج  از يكى وقت آن در. شود روان هكوف سوى كه داد دستور بود قرقيسيا در جزيره مردم و شام
 به تا شد روان وى سوى فرات ساحل از هبيره ابن بود، كوفه عامل قريش، عايذان از عايذى عمران پسر مثنى
 بـه  نهم و بيست و صد سال رمضان ماه در و كرد تالقى مثنى با روحا در و برفت آن از پس رسيد، التمر عين
 بـن  عبيـدة  شـيبان، . رفت صراة سوى سپس .شد كوفه وارد هبيره ابن و كرد زيمته را خوارج و رسيد كوفه
 و شد تالقى. بود غرب سمت در هبيره ابن. زد اردو صراة شرقى سمت در كه فرستاد بسيار سواران با را سوار

 و بـرد  و برفـت  كـه  بـود  آنها با نيز جمهور بن منصور صراة ايام در. شدند كشته وى ياران از گروهى و عبيده
 بن نباتة آنگاه. بداشت و بگرفت را عمر ابن و رفت واسط سوى نيز هبيره ابن. يافت تسلط جبل همه و واليت
 وى مقابل را حاتم بن داود نيز سليمان. بود اهواز واليت بر كه فرستاد حبيب بن سليمان مقابله به را حنظله
 بـن  خلف و شد كشته حاتم بن داود و شدند متهزي كسان كردند، تالقى دجيل بركنار مريان در كه فرستاد
 :مضمون اين به گفت شعرى وى درباره خليفه

   باد داران عقب و داود فداى به جانم«
   كرد تسليم را حاتم ابو سپاه كه وقت آن در

   درخشيد مى اش چهره كه وارى مهلبى
   نبود پشيمان نيك كار از و
   داشت خبر بايد چنانكه وى كار در كه كسى از

   -نباشد عالم چون جاهل كه -پرسيدم
  ديديم اى بلندى بر را او گفت

   برد مى حمله شير چون كه
   كه خونى در و بيفتاد آنگاه

   بود روان نرم تن بر
   زد مى غوطه
   آمدند وى سر بر قبطيان آنگاه

  ».كردند منازعه انگشتر و شمشير سر بر و
 بـن  عامر آنگاه. ببود ماه يك هبيره ابن. پيوست جعفرى معاويه ابن به فارس در و برفت سليمان: گويد

 روبـرو  وى بـا  خـارجى  كالب بن جون و رسيد سن به تا برفت كه فرستاد موصل سوى شام مردم با را ضباره
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 فرسـتاد  مى او براى سپاه مروان. شد حصارى آنجا در و شد سن وارد كه كرد هزيمت را ضباره بن عامر و شد
 و رفتنـد  مـى  ضـباره  ابن نزد به و كردند مى عبور آن از رسيدند مى دجله به چون و ندرفت مى دشت راه از كه

 طـرف  بـه  ضـباره  ابن و شد كشته جون كه برد حمله كالب بن جون به شد بسيار ضباره ابن سپاهيان چون
 .شد روان موصل

 خواسـت ن روانسـت  وى سـوى  ضباره بن عامر و شده كشته جون كه رسيد شيبان به خبر وقتى: گويد
 همراهـان  بـا  ضـباره  بـن  عامر. كرد حركت يمنى و شامى سواران و خويش همراهان با و بماند سپاه دو ميان
 طرف به داد دستور و پيوست بدو را خويش سپاهيان از بسيار سپاهى كه رسيد مروان نزد به موصل در خود

 نبرد وى با شيبان اگر نكند، آغاز وى با نبرد شود، روان شد روان چون و بماند ماند جا هر كند حركت شيبان
 .برود وى پى از كرد حركت اگر و بدارد وى از دست بداشت، دست اگر و كند نبرد كرد

 بـا  معاويـه  بـن   عبـداهللا  كـه  رسـيد  اسـتخر  بيضاى به و گذشت جبل از تا بود سان بدين شيبان: گويد
 .گرفت جاى كرمان جيرفت در تا برفت و نيامد بر هم با معاويه ابن و وى كار. بود آنجا بسيار گروههاى

 نبـرد  وى بـا  آن از پـس  ببود، روز چند و آمد فرود معاويه ابن مقابل و برفت نيز ضباره بن عامر: گويد
 بـا  جيرفـت  در و برفـت  خـويش  همراهـان  با نيز ضباره ابن پيوست، هرات به و شد هزيمت معاويه ابن. كرد

 شيبان رفت، غارت به اردوگاهشان و شدند هزيمت خوارج كه رفت ميانه در سخت نبردى كرد، تالقى شيبان
 .بود ام سى و صد سال به اين و رسيد هالكت به آنجا و رفت سيستان سوى

 كار به يشكرى العزيزعبد بن شيبان شد كشته خيبرى وقتى: گويد كه است چنين عبيده ابو روايت اما
 را سـوار  بـن  عبيـدة  واسط در هبيره ابن. كشيد درازا به انشانمي نبرد و كرد نبرد مروان با و كرد قيام خوارج
 .بودند وى با نيز جزيره و شام مردم معتبر سرداران بود رانده را خوارج و بود كشته

. شد روان مداين راه از كه فرستاد مروان كمك به كس هزار چهار با را ضباره بن عامر هبيره ابن: گويد
 به را شيبانى كالب بن جون و برد حمله وى سوى مروان كه كرد بيم يدرس شيبان به وى حركت خبر وقتى
 .كرد محاصره را عامر روزى چند جون و شد تالقى سن در. بدارد مشغول را وى كه فرستاد ضباره ابن مقابله

 وادارشـان  خـويش  نبـرد  به و انداختيم زحمتشان به خدا به«: آورده چنين سعيد ابو گفته از عبيده ابو
: بـود  گفته آنها به عامر. بستيم را راهشان اما بگريزند ما مقابل از خواستند مى و بودند كرده بيم ما از كرديم،

 آن مقاومـت  تـاب  چيـزى  كـه  آوردنـد  ما به اى حمله آنها و بميريد محترمانه پس مرد خواهيد ناچار به شما
 مـا  پى از ضباره ابن رسيديم، شيبان نزد به تا شديم هزيمت ما و بكشتند را كالب ابن ماجون ساالر نداشت،

 سمت از بود آمده فرود ما سر پشت ضباره ابن. كرديم مى نبرد سمت دو در ما و آمد فرود نزديكمان به تا بود
  ».شام سمت از بود ما جلو نيز مروان عراق،
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 آن از پـس  شـد،  درم يـك  به نان كه چندان شد گران قيمتهايمان و ببريد ما از آذوقه: گويد سعيد ابو
 كـار  مؤمنان امير اى«: گفت شيبان  به جدره بن حبيب بخرند، ارزان يا گران كه نبود چيزى و شد ناياب نان

  ».روى ديگر جاى به اگر شود چه شده سخت تو بر معاش
 و نپسـنديدند  را ايـن  يـارانش  امـا  موصـل،  سرزمين از رفت، زور شهر سوى و كرد چنان شيبان: گويد

 .يدكش اختالف به كارشان
 پى از مروان رفت، موصل سوى خويش ياران با كرد عهده را خوارج كار شيبان وقتى: اند گفته ها بعضي

 بـه  و شد هزيمت شيبان آنگاه كرد، نبرد مروان با ماه يك .آمد مى فرود نيز او آمد، مى فرود كجا هر و رفت او
 بـا  شـيبان . برفـت  كاوان ابن جزيره تا هك فرستاد وى پى از را ضباره بن عامر مروان، .پيوست فارس سرزمين
 .بكشت را او ازدى جلندى بن جيفر بن مسعود بن جلندى و رفت عمان سوى خويش همراهان
 وى آهنـگ  بـه  خراسـان  از كه  ابومسلم به عباس بن  عبداهللا بن على بن محمد بن ابراهيم سال اين در

 كـه  داد دستورشـان  و بازگردد وى شيعيان نزد هب خراسان به كه داد دستور بود رسيده قومس تا و بود آمده
 .كنند خويش شعار را سياه رنگ و كنند نمايان را دعوت

 خراسان به را او محمد و رسيد قومس تا محمد ابراهيم ديدار آهنگ به كه  ابومسلم خبر از سخن

 .كند نمايان را دعوت گفت و فرستاد پس

 وقتـى  تـا  داشت آمد و رفت خراسان به پيوسته  سلمابوم: گويد خويش مشايخ از نقل به محمد بن على
 خواسـت  و نوشـت  خالل سلمه ابو به كثير بن سليمان شد، آشفته كار چون و داد رخ قبايلى تعصب آنجا كه
 .بفرستد را خويش خاندان از يكى كه بخواهد او از و بنويسد ابراهيم به كه

 ابـراهيم  شـد،  نهم و بيست و صد سال چون و ستادفر را  ابومسلم او و نوشت ابراهيم به سلمه ابو: گويد
 .بپرسد وى از را كسان اخبار كه رود وى پيش داد دستور و نوشت  ابومسلم به

 سرزمين از دندانقان، به چون و شد برون نقيبان از كس هفتاد با االخر جمادى نيمه در  ابومسلم: گويد
  »داريد؟ كجا قصد« :گفت و شد وى متعرض كامل ابو يا كامل رسيد، خراسان،

  » .رويم مى حج به«: گفتند
. بداشـت  آنهـا  از دسـت  و پـذيرفت  كـه  كـرد  دعوت را او و كرد خلوت وى با  ابومسلم آن از پس: گويد

 نصر جانب از سلمى قيس بن عاصم كه رفت نسا سوى سپس ببود آنجا روز چند و رفت بيورد سوى  ابومسلم
  عبـداهللا  بـن  اسـيد  پـيش  را طوسـى  سـليمان  بـن  فضل رسيد آنجا كنزدي كه وقتى. بود آنجا عامل سيار بن

 .دهد خبر بدو را خويش آمدن كه فرستاد خزاعى
 سـراغ  و ديـد  شناخت مى كه را شيعيان از يكى و شد نسا هاى دهكده از يكى وارد و برفت فضل: گويد

 را يكـى  خانـه  سـراغ  كـه اين از خـدا،  بنـده  اى«: گفـت  فضل كرد، تعرض او به سخت كه گرفت او از را اسيد
  »دارى؟ اعتراض چه ام گرفته
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 و بردنـد  عامل پيش را آنها و كردند سعايت كس دو درباره است، داده رخ شرى دهكده اين در«: گفت
 و سـعيد  بـن  غالـب  و فضـاله  بن غيالن و  عبداهللا بن احجم نيز و گرفت را آنها كه دعوتگرند اينان كه گفتند
  ».گرفت را عثمان بن مهاجر

 هـا  دهكـده  پـايين  از و بگشـت  راه از كه بگفت وى با را خبر و بازگشت  ابومسلم پيش فضل پس: گويد
 من نزد به ديد توانستى كه شيعيان از كس هر با را او«: گفت و فرستاد اسيد پيش را شتربان طرخان و برفت

 ».كنى سخن شناسى نمى را او كه كسى با مبادا بخوان،
. آمـد  وى نـزد  بـه  كـه  داد خبـر  بـدو  را  ابومسـلم  جاى و بخواند را او و فتر اسيد پيش طرخان: گويد

 امام ابراهيم از هايى نامه سعد بن الملك عبد و شعيب بن هر از بله،«: گفت كه پرسيد او از را خبرها  ابومسلم
 سـعايت  آنهـا  ربـاره د كه دانم نمى. گرفتند را آنها كه برفتند و نهادند من پيش را ها نامه. بودند آورده تو براى
  ».زد تازيانه را شيعه از كسانى و عثمان بن مهاجر كه فرستاد قيس بن عاصم پيش را آنها عامل. بود كرده

   »كجاست؟ ها نامه«: گفت
  » .است من نزد به«: گفت
  » .آر من نزد به«: گفت
 نـزد  بـه  بيهس. دبو آنجا عامل عجلى بديل بن بيهس كه رسيد قومس به تا برفت  ابومسلم آنگاه: گويد

  »داريد؟ كجا آهنگ«: گفت و آمد آنها
  ».رويم مى حج به«: گفتند
   »بفروشيد؟ كه داريد زيادى يابوى يك«: گفت

  ».بگير خواهى مى كه را ما مركبان از يك هر اما نه، فروش براى«: گفت  ابومسلم
  » .بدهيد نشان من به را مركبان«: گفت
 .پسنديد را سمند يابوى يك و دادند نشان بدو را مركبان: گويد

  » .باشد تو آن از اين«: گفت  ابومسلم
  » .بها دادن با مگر پذيرم، نمى«: گفت
  » .كن معين خودت«: گفت
  » .هفتصد«: گفت
  » .باشد تو آن از«: گفت
 نيـز  اى نامـه  و بود  وى نام به كه رسيد امام ابراهيم از اى نامه بود قومس به  ابومسلم كه هنگامى: گويد

 كجـا  هـر  فرستادم تو براى را نصرت پرچم من«: كه بود آمده چنين  ابومسلم نامه در. كثير بن سليمان براى
 من نزد به حج موسم در كه بفرست قحطبه همراه هست تو نزد به را چه هر و پ بازگرد رسيد تو به نامه اين
  ».آرد
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 نسـا  بـه  چـون  و .فرسـتاد  امـام  ابـراهيم  سوى را قحطبه و بازگشت خراسان سوى  ابومسلم پس: گويد
  »كيستيد؟ شما«: گفت و گرفت را راهشان بود نسا هاى دهكده از يكى در كه پادگانى ساالر رسيدند

  ».ايم شده بيمناك آن از كه ايم شنيده چيزها راه درباره اما داريم حج آهنگ«: گفتند
ـ  و كـرد  پرسـش  آنهـا  از كه برد سلمى قيس بن عاصم نزد به را آنها پس : گفـت  كـه  دادنـد  خبـر  دوب

 وى بـا   ابومسـلم » .كـن  آزادشـان «: گفـت  بـود  وى نگهبانان ساالر كه سلمى شرمى بن مفضل به و» .برويد«
 تا بود آنها نزد به و» .مكنيد شتاب و برويد آهسته«: گفت سپس. پذيرفت كه كرد دعوت را وى و كرد خلوت
 .كردند حركت

 بـه  را امام ابراهيم نامه و رسيد مرو به نهم و بيست و صد سال رمضان ماه روز اولين در  ابومسلم: گويد
 آن وقـت  كـه  نمـان  منتظـر  و كـن  آشكار را خويش دعوت«: بود آمده چنين آن در كه داد كثير بن سليمان
  ».است رسيده

 بـه  و خواندنـد  عباس بنى اطاعت به و» .است بيت اهل از يكى«: گفتند و كردند معين را  ابومسلم پس
 و كنيـد  آشـكار  را عباسـيان  كار«: گفتند و دادند پيام بودند پذيرفته را دعوتشان نزديك و دور از كه كسانى
  ».كنيد دعوت آنها سوى

 بن نصر با كرمانى و شيبان. آمد فرود سفيدنج نام به خزاعه مردم هاى دهكده از يكى در  ابومسلم: گويد
: گفتنـد  كسـان  و شـد  علنـى  كارش كه فرستاد مردم انمي را خويش دعوتگران  ابومسلم بودند، نبرد به سيار

 ابـراهيم  بـن  خالـد  دهكده در فطر عيد روز به او و آمدند وى پيش سوى هر از و» .آمده هاشم بنى از يكى«
 دهكده در و كرد حركت  ابومسلم آن از پس كرد، نماز كسان با مراءى مجاشع بن قاسم عيد روز به .كرد قيام
. آمدنـد  وى نـزد  به دهكده شصت مردم روز يك به و آمد فرود بود خزاعه مردم آن از هك لين قولى به و الين

 بـه  و داد رخ بيـورد  در كـه  بـود  كعـب  بـن  موسى جانب از  ابومسلم فتح نخستين بماند، آنجا روز دو و چهل
 .آمد وى نزد به روذ مرو جانب از فتحى خبر آنگاه. پرداخت قيس بن عاصم كشتن

 بـه  بازگشـت  قـومس  از وقتـى   ابومسـلم : گويـد  كـه  است چنين الخطاب ابو روايت ماا: گويد جعفر ابو
 ابـراهيم  امام، سوى ها هديه با و داشت، همراه كه مالهايى با را شبيب بن قحطبة قومس، از. آمد مرو سرزمين

 روز بـه  رفتـه  مـاه  از روز نه نهم و بيست و صد سال شعبان در و بازگشت مرو سوى آنگاه. فرستاد محمد، بن
 از دهكده .گرفت جاى نقيب اعين بن عيسى الحكم ابو نزد به فنين نام به اى دهكده در و رسيد آنجا شنبه سه
 بلـخ  سـوى  اين ناحيه و طخارستان به اعين بن عمرو با را داود ابو سال همان رمضان ماه در. بود داود ابو آن

 را تميمـى  هـردوان  غضـى  بـن  شريك و صبيح بن نضر رمضان ماه در هم و. كنند علنى را دعوت كه فرستاد
 هـم  و. فرسـتاد  طالقان سوى نيز را سليم بن  عبداهللا عاصم ابو. فرستاد مروروذ سوى دعوت كردن علنى براى

 دعوت كه حريث بن عالء نزد به فرستاد خوارزم به را عطيه بن الجهم ابو ماه، از مانده روز پنج رمضان ماه در
 دفاع خويشتن از كه بود روا شد زحمت و آزار موجب و تاخت آنها به دشمن وقت از پيش اگر و كند علنى را
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 از دشـمن  وقت رسيدن تا كه كسانى و كنند نبرد خدا دشمنان با و آرند در نيام از و بنمايند شمشير و كنند
 .كنند قيام وقت رسيدن از پس كه نداشت مانعى بود غافل آنها

 بـن  عيسـى  الحكم، ابو منزل از نهم و بيست و صد سال رمضان ماه از فتهر روز دو  ابومسلم آنگاه: گويد
 و. خرقـان  ناحيـه  از سـفيدنج  نام به وى دهكده در گرفت منزل خزاعى كثير بن سليمان پيش و برفت اعين،
 امـام  ابـراهيم  كـه  را پرچمـى  رسـيد  نهم بيست و صد سال رمضان ماه از مانده روز پنج پنجشنبه شب چون
 كه را بيرقى نيز و داشت درازا ذراع چهارده كه بستند اى نيزه بر داشت نام سايه و بود فرستاده  مابومسل پيش
 :خواند مى را آيه اين و داشت درازا ذراع سيزده كه بست اى نيزه بر داشت نام وابر بود فرستاده امام

  »39: 22 َلقَديرٌ َنصرِهم  على اهللا إِنَّ و ُظلموا ِبأَنَّهم يقاَتُلونَ للَّذينَ أُذنَ«
 .تواناست دادنشان نصرت به خدا و دارند اجازه كنند، مى زار كار اند ديده ستم چون كه كسانى: يعنى
 را دعوت كه سفيدنج مردم از كسانى با غالمانش و سليمان برادران و كثير بن سليمان و  ابومسلم آنگاه

 نيـز  و بـود،  كثيـر  دختـر  عمرو ام سليمان، خواهر شوهر كه خزاعى  عبداهللا بن غيالن جمله از بودند پذيرفته
 خرقان ناحيه شيعيان براى شب همه و كردند تن به سياه همگى رزين ابن عثمان برادرش و رزين بن حميد
. آمدند فراهم  ابومسلم نزد به شتاب با همگان صبحگاهان و بود شيعيان ميان عالمت اين كه افروختند آتشها
 گونه همين به نيز عباس بنى دعوت و پوشاند مى را زمين ابر كه كرد تأويل چنين »ابر« و »سايه« امن درباره

 از جاست به روزگار تا گونه همين به و ماند نخواهد خالى سايه از هرگز زمين كه بود چنان سايه تاويل و بود،
 .بود نخواهد خالى عباسى خليفه

 كسـانى  نخسـتين  آمدند،  ابومسلم پيش بودند پذيرفته را دعوت كه كسانى با مرو اهل دعوتگران: گويد
 سـوار  چهار و كس نهصد با شبيل، بن عيسى فرى، هرمز الوضاح ابو با بودند سقادم مردم آمدند وى پيش كه
 خالـد،  ابـو  و معاويه، بن نصر وابسته بويع، و يزيد بن هيثم و حسان بن يزدان برادرش و حسان بن سليمان و

 با نيز سوار شانزده و پياده سيصد و هزار سقادم مردم از. هرمزفره مردم از علوان بن محمد و ىجرد و حسن،
 حمـزة  و عمـار  بن خذام و مروزى العباس ابو دعوتگران، جمله از آمدند، جوبانى، ابراهيم بن محرز القاسم، ابو
 .بودند آنها با نيز رنيم بن

 ابـراهيم  بـن  محـرز  بـا  كـه  سقادم مردم از گروه آن و گفتند مى تكبير سوى يك از سقادم مردم: گويد
 روز به اين و شدند  ابومسلم اردوگاه وارد سفيدنج در تا بودند گونه بدين و گفتند مى تكبير جوابشان به بودند
 .بود  ابومسلم قيام از پس روز دو شنبه

 فطر عيد روز به و بنهند در و كنند استوار و كنند مرمت را سفيدنج حصار تا داد دستور  ابومسلم: گويد
 گفـت  و نهـاد  منبـرى  وى بـراى . شود شيعيان و وى پيشنماز كثير بن سليمان تا بگفت  ابومسلم سفيدنج در

 از عيـدها  و هـا  جمعـه  در اميـه  بنـى  كـه  بـود  چنـان  و. اقامه و اذان بى كند نماز) خطبه( سخنگويى از پيش
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 سـخن  نشسـته  نيـز  منبرهـا  بر جمعه، روز نماز و بود قامها آن از پس بودند، كرده مى آغاز اذان و سخنگويى
 .كردند مى

 و كنـد  قـرآن  قرائـت  آن از پـس  بگويد پياپى تكبير شش كه گفت كثير بن سليمان به  ابومسلم: گويد
 و كنـد  قـرآن  قرائـت  آن از پـس  بگويـد  پياپى تكبير پنج دوم ركعت در و بگويد را هفتم تكبير ركوع هنگام
 .برد سر به قرآن با و كند آغاز تكبير با نيز را سخنگويى .بگويد را ششم تكبير ركوع هنگام

 دوم ركعـت  در و بودنـد  گفته مى تكبير چهار اول ركعت در عيد روز به اميه بنى كه بود چنان و: گويد
 .تكبير سه

 رفتند غذايى طرف به شيعيان و  ابومسلم برد، سر به را سخنگويى و نماز كثير بن سليمان وقتى: گويد
 .خوردند غذا خوشدلى با و بود آورده فراهم آنها براى خراسانى  ابومسلم كه

 نصر، امير به نوشت مى نوشت، مى نامه سيار بن نصر به چون بود، خندق در كه هنگامى  ابومسلم: گويد
 و كـرد  زآغا خويش نام از بودند آمده فراهم وى با خندق محوطه در شيعيان كه گرفت نيرو وى كار وقتى اما
 و  كرده مالمت را اقوامى قرآن در باد، واال يادش و مبارك نامهايش كه خداى بعد، اما«: نوشت چنين نصر به

 :فرموده
»وا ومأَقْس بِاللَّه دهج ِهمماننْ أَيَلئ مهيرٌ جاءُكونُنَّ نَذدى َليى من  أَهدمِ  إِحا  الْـأُم َفلَمـ  مهيرٌ  جـاءمـا  نَـذ 

ه  إِلَّا السيئُ الْمْكرُ يحيقُ ال و السيئِ مْكرَ و اْلأَرضِ في استْكباراً ُنُفوراً إِلَّا ادهمز لـلْ  ِبأَه ْنظُـرُونَ  فَهـا  ي نَّت  إِلـَّ سـ 
  »43 -42 :35 َتحوِيلًا اهللا لسنَّت َتجِد لَنْ و َتبديلًا اهللا لسنَّت َتجِد َفلَنْ اْلأَولينَ

 تـر  رهيافتـه  ديگـر  امتى از بيايدشان رسانى بيم اگر كه مؤكد قسمهاى خوردند مى قسم خدا به«: يعنى
 نيفزود بدشان نيرنگ و سرزمين اين در فروشى بزرگى و دورى جز بيامدشان رسانى بيم چون و بود خواهند

 پـذير  تبديل را خدا روش هرگز هك دارند انتظارى گذشتگان روش جز مگر نرسد، صاحبش به جز بد نيرنگ و
  ».يافت نخواهى تغييرپذير را خدا روش هرگز و يافت نخواهى

 ايـن «: گفـت  و بود گرفته سبك را او و بود كرده آغاز خويش نام به كه كرد شگفتى نامه از نصر: گويد
  ».بايد پاسخى را نامه

 در كـه  داد دسـتور  ابـراهيم  بـن  محـرز  بـه  يافت استقرار ماخوان در خويش اردوگاه در  ابومسلم وقتى
 سـيار  بن نصر آذوقه راه و آرد فراهم آنجا اند گرويده بدو كه شيعيانى با را خويش ياران و بزند خندقى جيرنج

 .ببندد رسيد مى طخارستان واليت و بلخ و مروروذ از كه را
  ابومسلم. آمدند فراهم خندقش در وى با كس هزار يك به نزديك و كرد چنان ابراهيم بن محرز: گويد

 هستند، آنجا كه را كسانى تا بفرستد ابراهيم ابن محرز خندق به را يكى تا بگفت مظفر بن كامل صالح، ابو به
 .هاشان دهكده و پدرانشان نام و خودشان نامهاى با كند احصاء دفترى در را آنها و بگذراند نظر از
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 چهـار  و هشتصـد  محـرز  خندق در و بود دبير وى. فرستاد كار اين براى را ازرق حميد صالح، ابو: گويد
 مـردم  از ازدى سـيار  بـن  زياد چون بودند آنها با نيز  معروف سرداران گروهى. كرد شمار را كف مردم از كس

 و اوايق نام به اى دهكده از سقادم ناحيه از كندى عماره بن خذام و خرقان ناحيه از اسبوادق نام به اى دهكده
 مردم از الكريم عبد پسر جردامذ عبدويه، و شنگره نام به اى دهكده از سقادم ناحيه از نيز او قيس، بن حنيفة
 ابـو  و گـور  هتالد نام به اى دهكده از خرقان ناحيه از باهلى زنيم بن حمزة و برد مى مرو به گوسفند كه هرات
 نعـيم  ابو و سغدى بن جيالن ،خديجه ابو و جوبان نام به اى دهكده از سقادم ناحيه از مهران بن خليفة هاشم
 .صبيح بن موسى

 و. شـد  مـرو  حصـار  وارد  ابومسـلم  كه وقتى تا ببود، خويش خندق در همچنان ابراهيم بن محرز: گويد
 ابـراهيم  بـن  محـرز  داشـت  نيشابور آهنگ و زد اردو سرجس مار در كه هنگامى و كرد رها را ماخوان خندق
 .پيوست بدو را خويش ياران

 وابسـتگان  از يكـى  سـيار  بـن  نصـر  بود، سفيدنج در  ابومسلم وقتى كه بود اين رخدادها لهجم از: گويد
. بـود  وى قيـام  از مـاه  هيجده از پس اين و فرستاد  ابومسلم نبرد براى فراوان سپاهى با يزيد نام به را خويش

 نـام  به اى دهكده در. بود وى با نيز قيس بن مصعب فرستاد، وى مقابله به را خزاعى هيثم بن مالك  ابومسلم
 اما. كرد دعوت سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر خاندان از پسنديده شخص به را آنها مالك. كردند تالقى الين

 آنهـا  مقابـل  در پسينگاه تا روز آغاز از داشت خود با كس دويست نزديك كه مالك. ننهادند گردن كار اين به
  .بست صف

 را آنهـا  كـه  آمدنـد   ابومسـلم  نـزد  به عيسى بن زياد و يزيد بن اهيمابر و ضبى سليمان بن صالح: گويد
 بن نصر وابسته يزيد. گرفت نيرو آنها از نصر ابو و رسيدند وى پيش پسينگاه كه فرستاد هيثم بن مالك سوى
 حملـه  قـوم  ايـن  سـوى  رسد، مى شان براى كمك واگذاريم را اينان امشب اگر«: گفت خويش ياران به سيار
 .كردند چنان و» .بريد

 »كنـد  سركوب را كافران خدا اميدوارم«: گفت و كرد ترغيب را خويش ياران و شد پياده نصر ابو: گويد
 و شـد  كشته مروان بنى طرفداران از كس چهار و سى. كردند صبورى گروه دو. نمودند دليرى صادقانه آنها و

 و گرفت اسيرى به را او و برد حمله قوم، ساالر نصر، وابسته يزيد به طايى  عبداهللا. شد اسير آنها از كس هشت
 سر و اسير تعدادى كه كه شيعيان از گروهى همراه اسيرش با را طايى  عبداهللا نصر ابو. شدند هزيمت يارانش
 نيز اعجمى عمر ابو و مروزى حماد ابو. بماند سفيدنج در خويش اردوگاه در شخصا و كرد روانه داشتند همراه
 .بودند گانفرستاد هيئت جزو

 اسـحاق  ابـو  بـه  را اسلمى يزيد و بود اردوگاه در كه نهادند باغى در بر را سرها تا بگفت  ابومسلم: گويد
 نوشـت  نصر ابو به و بدارد نيكو را او و كند مداوا را نصر وابسته يزيد زخمهاى كه گفت و داد عثمان بن خالد

 .رود وى پيش كه
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 بمـان  ما با خواهى اگر«: گفت و خواند پيش را او  ابومسلم يافت التيام نصر وابسته يزيد زخمهاى وقتى
 ما درباره و نكنى نبرد ما با كه كن تعهد قسم قيد به و رو خويش موالى پيش سالمت به ندارى خوش اگر و

  ».بگويى اى ديده را آنچه و نگويى دروغ
 ايـن، «: گفـت  و كـرد  رهـا  را او  ابومسـلم  و برگزيد را خويش موالى نزد به بازگشتن نصر وابسته: گويد

  ».نيستيم مسلمانى بر ما آنها نزد به كه دارد بازمى شما از را پارسا و پرهيزگار مردم
 قـوم  كـه  پندارم چنين خدا به نيامدى، خوش«: گفت بدو رسيد سيار بن نصر نزد به يزيد وقتى: گويد

  ».كنند حجت ما ضد بر كه گذاشتند باقى ترا
 مـن  و نگـويم  دروغ آنهـا  دربـاره  كـه  انـد  داده قسـم  مـرا  اى، پنداشته كه انستچن خدا به«: گفت يزيد

 بـه  و كننـد  مـى  بسـيار  خدا ياد و خوانند مى قرآن اقامه، و اذان با كنند مى وقت به را نمازها آنها كه گويم مى
 از و منى موالى كه نبود اگر. گيرد مى باال كارشان كه دانم چنان .خوانند مى عليه اهللا صلى خدا پيمبر دوستى
  ».ماندم مى آنها با و گشتم نمى باز تو پيش اى كرده آزادم بردگى

  .داد رخ مروان بنى طرفداران و شيعيان ميان كه بود نبردى نخستين اين: گويد
 بود آنجا عامل سيار بن نصر جانب از كه را كسى و يافت تسلط مروروذ بر خزيمه بن خازم سال اين در

 .نوشت  ابومسلم براى خازم بن حزيمة ههمرا را فتح و كشت

 سيار بن نصر عامل كشتن و خزيمه ابن خازم دست به مروروذ فتح خبر از سخن

 تمـيم  مـردم  از كسـانى  كنـد  قيام مروروذ در خواست مى خزيمه بن خازم وقتى: گويد رشيد بن حسن
 بر اگر يابم، تسلط آن بر ايدش دارم مرو آهنگ هستم، شما از يكى من«: گفت كه شوند وى مانع خواستند مى
  ».ايد آسوده من از شدم كشته اگر و شماست آن از يافتم ظفر آن

 و صبيح بن نضر. زد اردو رستاه كنج نام به اى دهكده در و شد برون كه بداشتند دست او از پس،: گويد
 شـبيخون  روذ مـرو  ردمم به خازم آمد در شب چون و آمدند آنها پيش  ابومسلم جانب از نيز ابراهيم بن بسام

 خبـر  و قعـده،  ذى اول در بكشـت،  بود مروروذ عامل سيار بن نصر جانب از كه را سغدى جعفر بن بشر و زد
 .فرستاد  ابومسلم براى واج بن شبيب و سعيد بن  عبداهللا و خازم بن خزيمة همراه را فتح

 كـردن  علنـى  و  ابومسـلم  دربـاره  كـرديم  ياد را گفتارشان كه اينان بجز ديگر راوى اما: گويد جعفر ابو
 خـالف  بـر  سـخنى  خراسـان  از آمـدن  از پس رفتنش باز و آنجا از وى آمدن و خراسان به وى رفتن و دعوت
 كرد وى زن را النجم ابو دختر امام، ابراهيم رفت، مى خراسان سوى  ابومسلم  وقتى كه گويد و دارد آنها گفتار

 شـنواى  و مطيـع  كـه  داد دستورشـان  و نوشـت  نقيبان براى را ىو حركت و بداد خويشتن از را زن صداق و
 .باشند  ابومسلم

 عجلى معقل بن ادريس پيشكار و كوفه سواد از بود خطرنيه مردم از  ابومسلم اند پنداشته چنانكه: گويد
 امامـان  بـه  آن از پس و محمد بن ابراهيم به وى از پس و على بن محمد به دلبستگيش و كارش و بود بوده
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 را او كثيـر  بـن  سـليمان  بـود،  جـوان  وقـت  آن در رفت، خراسان سوى كه رسيد بدانجا على بن محمد اوالد
 در .فرستاد پس را او و شد بيمناك خويش ياران و خويشتن بر و نيارد را كارشان تاب كه كرد بيم و نپذيرفت

 نامـه  آمد مرو به و بازگشت داود بوا وقتى بلخ، نهر سوى آن در بود غايب ابراهيم، بن خالد داود، ابو وقت آن
 بـن  سـليمان  كـه  گفتند بدو كرد، پرسش بود فرستاده كه كسى درباره و بخواند كه دادند بدو را امام ابراهيم

 اسـماعيل  بـن  عمـران  منـزل  در كـه  فرستاد نقيبان همه پيش كس داود، ابو: گويد. فرستاده پس را او كثير
. رسيد شما به بود فرستاده بنزدتان كه كسى درباره امام نامه من غيبت وقت به«: گفت بدانها و آمدند فراهم

  »چيست؟ وى فرستادن پس درباره شما حجت فرستاديد، پس را او اما
 كسـى  بـر  و باشد نداشته را كار اين به قيام قدرت كه كرديم بيم و بود جوان«: گفت كثير بن سليمان

  ».شديم بيمناك اند، پذيرفته را دعوتمان كه كسانى و خودمان بر نيز و بوديم كرده دعوت او سوى كه
 و برگزيد را عليه اهللا صلى محمد تعالى و تبارك خداى كه كند انكار كه هست شما ميان كسى«: گفت

 را ايـن  كـه  هسـت  شما ميان كسى فرستاد، مخلوق همه سوى خويش رسالت به و داد امتياز و كرد منتخب
  »كند؟ انكار

  » .نه«: گفتند
 روح السـالم،  عليـه   جبرئيـل  كـه  كـرد  نازل او بر را خويش كتاب تعالى خداى كه داريد ترديد«: گفت

 خـويش  شرايع و نمود حرام را خويش حرام و نمود حالل را خويش حالل آن در كه آورد وى نزد به االمين،
  »بگفت؟ وى با زرستاخي روز به تا را وى خلف و سلف اخبار و كرد معين را خويش سنتهاى و كرد مقرر را

  » .نه«: گفتند
 پروردگـار  رسالت درباره را خويش تكليف كه پس آن از را وى جل و عز خداى كه داريد ترديد«: گفت

  »برد؟ خويش سوى برد سر به
  » .نه«: گفتند
  »نهاد؟ جاى به را آن يا رفت باال وى با شد نازل پيمبر بر كه علمى داريد گمان«: گفت

  ».نهاد جاى به«: گفتند
  »جانهاد؟ به خود نزديكتر و نزديك خويشاوندان و خود خاندان غير نزد به آنرا پنداريد«: گفت

  » .نه«: گفتند
 بينـد  آن دلبسـته  را مـردم  و دارد اقبـال  به رو كار اين ببيند وقتى كه هست شما از هيچكس«: گفت

  »دهد؟ انتقال خويشتن به را آن كه انديشد چنان
  »بود؟ تواند چنين نهچگو و نه، خدايا«: گفتند
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 اى وسوسـه  شـود  نمـى  آنچـه  و شـود  مى آنچه درباره شيطان شايد اما ايد كرده چنين گويم نمى«: گفت
 جز ديگر كسان به بيت، اين اهل از را كار اين كه باشد انديشيده چنان كه هست شما ميان كسى آيا افكنده،
  »دهد؟ انتقال عليه اهللا صلى پيمبر خاندان

   ».نه«: گفتند
 »عليه؟ اهللا صلى خدا پيمبر ميراث صاحبان و علمند معدن آنها كه داريد ترديد«: گفت

  » .نه«: گفتند
 كـه  دانسـتند  نمـى  اگر ايد، كرده رد را علمشان و ايد آورده شك كارشان در كه بينمتان مى ولى«: گفت

 و دلبسـتگى  در وى كـه  فرسـتادند  نمى شما سوى را وى است كارشان به قيام شايسته كه همانست مرد اين
  ».نيست بدگمانى مورد حقشان به قيام و آنها يارى

 كـار  و آوردنـد  پـس  قـومس  از را او و فرسـتادند   ابومسلم پيش كس داود ابو گفته سبب به پس: گويد
 خـاطر  در داود ابـو  سپاس و كثير ابن سليمان كينه پيوسته و شدند او مطيع و شنوا و سپردند بدو را خويش

  .بود  ابومسلم
 و كردنـد  چشـمى  هم و كردند وى اطاعت و شدند  ابومسلم شنواى نقيب غير و نقيب از شيعيان: گويد

 و پذيرفتنـد  فـوج  فـوج  كسان و فرستاد خراسان اقطار به دعوتگران نيز وى. پذيرفتند بود آورده كه را پيامى
 .شدند آشكار خراسان همه در دعوتگران و گرفتند فزونى

 پـيش  نهـم  و بيسـت  و صد سال يعنى سال آن حج موسم در كه نوشت  ابومسلم به ماما ابراهيم: گويد
 و ببرد خود با نيز را شبيب بن قحطبة و بگويد وى با دعوت كردن علنى درباره را خويش دستور كه رود وى

 آمـده  فراهم وى نزد به درهم هزار شصت و سيصد كه بردارد همراه بود آمده فراهم وى نزد به كه را مالهايى
 را باقيمانـده  و خريـد  پرنـد  و حريـر  و مـروى  و قهستانى از بازرگانان كاالهاى از چيزهايى آنرا بيشتر كه بود

. كرد حركت االخر جمادى نيمه در و خريد استرها و نهاد دار مغزى قباهاى در و خريد نقره و طال شمشهاى
 كـس  يك و چهل شيعيان جمله از و زيقر ابن طلحة و مجاشع بن قاسم و شبيب بن قحطبة نقيبان جمله از

 هر بر و كرد بار استر يك و بيست بر را خويش بارهاى و كرد بارگيرى خزاعه هاى دهكده از. بودند وى همراه
 ابيـورد  به تا گذشت سيار بن نصر پادگان از و گرفت بيابان راه و سالح، با برنشانيد را شيعيان از يكى استرى

 .رسيدند
 كه آيند وى نزد به كه داد دستورشان و نوشت وى ياران و نهيك بن عثمان به ابيورد زا  ابومسلم: گويد

 به و كردند حركت ابيورد از سپس. آمدند وى پيش آنها از كس پنجاه. بود راه فرسنگ پنج آنها و وى بين ما
 دهكـده  كـه  فرستاد اندومان به را سليمان بن فضل ، ابومسلم. نسا هاى دهكده از نام قاقس رسيدند اى دهكده

 چـه  او دربـاره «: گفـت  بـدو  كـس  آن و پرسـيد  او از اسـيد  درباره و بديد را شيعيان از يكى آنجا و بود اسيد
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 غالـب  و فضاله بن غيالن و  عبداهللا بن احجم گرفتند، را وى. بود دراز شرى عامل جانب از امروز كه پرسى مى
  ».بداشت را آنها كه برند حرورى، قيس بن عاصم عامل، پيش و گرفتند نيز را عثمان بن مهاجر و سعيد بن

 ابـو . آمدنـد  وى پـيش  نسـا،  شيعيان و مالك ابو. رسيدند اندومان به تا برفتند يارانش و  ابومسلم: گويد
 وى پـيش  را نامـه  كـه  داد دستور بدو .اوست پيش بود امام فرستاده همراه كه اى نامه كه داد خبر بدو مالك
 بـاز  ديـد  را وى نامـه  و بود كجا هر كه بود داده دستور بدو نامه ضمن بيرقى، و پرچمى با ردبياو را نامه آرد،

 ببست نيز را بيرق. بست اى نيزه بر بود آمده وى براى امام جانب از كه را پرچمى .كند علنى را دعوت و گردد
 .بودند آنجا بودند، آمده وى اب كه نيز ابيورد مردم. آمدند فراهم وى نزد به سران و دعوتگران و نسا شيعيان

 .كرد پرسش وى وضع از و فرستاد  ابومسلم پيش كس و يافت خبر اين از حرورى قيس بن عاصم
 يـاران  از گروهـى . دارد خـدا  خانـه  آهنـگ  و اسـت  گـزاران  حـج  جمله از كه گفت بدو  ابومسلم: گويد

 وى واليـت  از تـا  كنـد  رهـا  بود بداشته كه را وى ياران كه خواست عاصم از و هستند او همراه نيز بازرگانش
 .برود

 كـه  را سـالحهايى  و اسـبان  و هستند وى با كه را غالمانى كه بنويسد تعهدى كه خواستند  ابومسلم از
 .كنند رها را آنها جز و اند آمده امام واليت از كه را وى ياران تا فرستد پس دارد همراه

 و گردنـد  بـاز  كـه  گفت خويش ياران به  ابومسلم. شدند زادآ وى ياران و پذيرفت را اين  ابومسلم: گويد
 مالـك،  ابـو . بازگشتند آنها از جمعى كه كنند، علنى را دعوت كه داد دستورشان و خواند برايشان را امام نامه

 حركـت  وى بـا  بودنـد  آمـده   ابومسلم همراه ابيورد از كه كسانى و شوذب بن رزيق و خزاعى  عبداهللا بن اسيد
 .شوند آماده كه داد دستور گشتند مى باز كه كسانى هب. كردند

 گرگـان  حـدود  بـه  تـا  برفـت  شـبيب  بـن  قحطبة همراه خويش ياران باقيمانده با  ابومسلم آنگاه: گويد
 آنها پيش شيعه مال از چه هر با كه داد دستورشان و فرستاد عون ابن و برمك بن خالد پيش كس و رسيدند

 را شـبيب  بـن  قحطبـة  و آمـد  فـراهم  كاروانها تا ببود روز چند و آمدند وى نزد به كه آيند، وى نزد به هست
 بـن  ابـراهيم  سوى را او و كرد تسليم بدو بود آن در چه هر با را بارها و داشت همراه كه را مالى و كرد مجهز
 .فرستاد محمد

 و كـرد  حركت ابيورد ىسو آنجا از آنگاه. رسيد نسا به تا برفت خويش همراهان با  ابومسلم آنگاه: گويد
 فنين نام به اى دهكده در و رسيد مرو به رمضان ماه از مانده روز هفت تا برفت ناشناس سپس. رسيد آنجا به
 .گرفت جاى خزاعه هاى دهكده از

 ابـو  كـه  رونـد  وى بنزد مرو در فطر عيد بروز كه بود نهاده وعده خويش ياران با كه بود چنان و: گويد
 بـود،  فرسـتاده  بخـارا  و آقـل  سـوى  را صبيح بن نضر. بود فرستاده طخارستان سوى را يناع بن عمرو و داود

 و رفتنـد  وى پـيش  كـه  بـود  فرستاده نسا و ابيورد به نيز را كعب بن موسى بود، وى با نيز عيسى بن شريك
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ـ  ابراهيم، بن خالد داود، ابو دهكده در قنبر آل نمازگاه در عيد روز به تميمى مجاشع بن قاسم  نمـاز  مـردم  اب
 .كرد

 نبـرد   ابومسـلم  بـا  كـه  شدند پيمان هم بودند، خراسان در كه عرب قبايل از كسان بيشتر سال اين در
 .بود گرفته نيرو كارش و بودند گرفته فزونى  ابومسلم پيروان كه بود هنگامى به اين و كنند

 .يافت قالانت خوان ما به اسفيدنج در خويش اردوگاه از  ابومسلم سال اين در وهم

  آن سبب و ماخوان به اسفيدنج اردوگاه از  ابومسلم انتقال از سخن

 وى سـوى  مـرو  مـردم  و شدند شتابان او سوى كسان كرد قيام  ابومسلم وقتى: گويد يحيى بن مسلمة
 كـه  رو آن از نداشـتند  نـاخوش  را  ابومسلم كار نيز شيبان و كرمانى. شد نمى آنها متعرض نصر. گرفتند رفتن

 .خواند مى محمد بن مروان خلع به وى
 بـه  وى كـار  و نداشت حاجب و كشيكبان كه اى خيمه در بالين نام به بود اى دهكده در  ابومسلم: گويد

 سـكون  و وقـار  و بردبـارى  داراى كـه  شده نمودار هاشم بنى از يكى«: گفتند مى و نمود مى بزرگ كسان نزد
  ».است

 از و رفتند وى نزد به  ابومسلم اردوگاه در فتنه، طالب و بودند پيشه زاهد كه مرو مردم از جوانانى: گويد
  ».است بهتر نسبم از شما براى من اثر«: گفت كه پرسيدند نسبش درباره او

 از كردنتـان  نهـى  و معـروف  بـه  شـما  كردن امر«: گفت كه كردند پرسش او از فقه از چيزهايى درباره
 مـا  از داريـم،  نيـاز  كردنتـان  سؤال از بيشتر شما يارى به و مشغوليم كاين ما. است اين از بهتر برايتان منكر،

  ».درگذريد
 تو ميان. شوى مى كشته و مانى نمى اندكى جز كه پنداريم و شناسيم نمى تو براى نسبى بخدا«: گفتند

  »يابد فراغت كس دو اين از يكى كه نيست فاصله اين جز شدن كشته و
 ».كشم مى را آنها من اهللا شاء ان«: گفت  ابومسلم

 خـدايتان «: گفـت  كـه  كردنـد  سخن وى با و رفتند سيار بن نصر پيش و بازگشتند جوانان پس: گويد
  ».اند شناخته و جسته را اين شما چون كسانى دهد نيك پاداش

 پيام بدو نصر. ايم داده مغلوبيت به را همديگر ما كه داد پيام. دادند خبر بدو و رفتند شيبان پيش آنگاه
 تا كن همدستى وى نبرد كار در من با خواهى مى اگر كنم، نبرد وى با تا بدار من از دست خواهى اگر كه ددا
 .گرديم باز هستيم اكنون كه كارى به آنگاه. كنم بيرون واليت از يا بكشم را او

 خبر وبد و برفتند  ابومسلم گيران خبر شد، علنى اردوگاه در اين و كند چنين خواست مى شيبان: گويد
  »اى؟ گفته چيزى كسى با مگر رسيده، آنها به كه چيست خبر اين«: گفت سليمان. دادند

 .بگفت او با بودند، آمده وى پيش كه را جوانانى خبر  ابومسلم
  » .همانست سبب به اين«: گفت سليمان
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 با تو كه انيمد مى ما و شده كشته پدرت اى باخته خون تو«: كه نوشتند كرمانى پسر على به آنگاه: گويد
  ».كند صلح نصر با شيبان مگذار كنى، مى نبرد خويش انتقام براى و نيستى موافق شيبان رأى

 داد پيغـام  شـيبان  به نصر آنگاه. بگردانيد را وى راى و كرد سخن وى با و رفت شيبان نزد به وى پس،
  .بينى كوچك آن قبال در مرا كه شود بزرگ چندان كار اين خدا به اى، خورده فريب تو كه

 عيسـى  كه فرستاد هرات سوى را ضبى نعيم بن نضر  ابومسلم بودند گفتگو اين در كه اثنا آن در: گويد
 تسلط هرات بر نضر و رفت نضر نزد به هزيمت به عيسى. براند هرات از را وى و بود آنجا عامل ليثى عقيل بن

 .يافت
 يا شويد هالك مضريان از پيش شما يا كه نيدبرگزي را اين«: گفت هبيره بن نعيم بن يحيى پس: گويد

 ».شما از پيش مضريان
   »باشد؟ چگونه اين«: گفتند
  » .شماست اردوگاه همانند اردوگاه و شده آشكار پيش ماه يك از مرد اين كار«: گفت

   »چيست؟ درست راى«: گفتند
 بـه  كـار  كـه  كننـد  رهـا  ار شما و كنند نبرد وى با كنيد صلح نصر با اگر كه كنيد صلح نصر با«: گفت

  ».روند آنها نبرد به سپس كنند، نبرد شما با و كنند صلح وى با نكنيد صلح نصر با اگر و است مضريان دست
   »چيست؟ درست راى«: گفتند
 روشـن  شدنشـان  كشـته  از ديـدگانتان  كه باشد اندك مدتى براى گرچه و اندازيد پيش را آنها«: گفت

  ».شود
 بـن  سـلم  و فرسـتاد  كس و پذيرفت كه كرد دعوت متاركه به را نصر و تادفرس كس شيبان پس: گويد

 يحيـى  و بـود  وى راست بر كرمانى پسر كه بيامد شيبان آنگاه نوشت ميانه در مكتوبى و خواند پيش را احوز
 .بود وى چپ بر نعيم بن

 ايـم  هشـنيد  كـه  باشى چشم يك همان كه آنى درخور حقا چشم، يك اى«: گفت كرمانى پسر به سلم
  ».اوست دست به مضريان هالكت

 و رسيد  ابومسلم به خبر .نوشتند ميانه در مكتوبى و دادند متاركه قرار سال يك براى آن از پس: گويد
 .كن متاركه ما با ماه سه كنيم، مى متاركه ماه توسه با ما كه فرستاد شيبان پيش كس

 نـدارم  خوش را اين من و كرده مصالحه وى اب شيبان ام، نكرده مصالحه نصر با من«: گفت كرمانى پسر
: گفـت  و بازمانـد  وى كمـك  از شـيبان  كه گرفت سر از را نبرد و» .مانم نمى باز او نبرد از و ام باخته خون كه
  ».نيست روا خيانت«

  ابومسـلم . خواسـت  كمـك  سـيار  بـن  نصر ضد بر او از و فرستاد  ابومسلم پيش كس كرمانى پس: گويد
 .نصر ضد بر توام با من كه فرستاد كرمانى پسر پيش را طهمان بن شبل و رفت اخوانم به و كرد حركت
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  ».آيد من ديدار به  ابومسلم دارم دوست«: گفت كرمانى پسر
 و رفـت  كرمـانى  پسـر  سـوى  آنگـاه  ببـود  روز چهارده  ابومسلم. داد خبر  ابومسلم به را سخن اين شبل

 برفت وى با و آمد وى پيشواز به سوار گروهى با كرمانى پسر ثمانع. نهاد جا به ماخوان در را خويش اردوگاه
 امـارت  سالم على به و شد وارد كه كرد پياده را او و بايستاد كه رفت على جايگاه سوى و شد اردوگاه وارد تا

 .گفت
 آنگـاه  ببـود  روز دو كـه  بود كرده معين جايگاه ازدى حسن بن مخلد قصر در  ابومسلم براى على: گويد

 .بود ام سى و صد سال محرم از مانده روز پنج اين و بود ماخوان در كه برگشت خود اردوگاه وىس
 سـفيدنج  گرفتند فزونى  ابومسلم اردوگاه در شيعيان وقتى: گويد كه است چنين الخطاب ابو روايت اما

 بن عالء آن از ودب اى دهكده كه يافت ماخوان در را خويش منظور جست، مى فراخ اردوگاهى و شد تنگ او بر
 .بودند آنجا نيز برادرانش و عطيه بن الجهم ابو و عثمان بن خالد اسحاق ابو و حريث،

 كـرد  حركت ماخوان سوى اسفيدنج از آن از پس. بود روز دو و چهل اسفيدنج در  ابومسلم توقف: گويد
 و صـد  سـال  قعـده  ذى از تـه رف روز نـه  چهارشـنبه  روز به آمد، فرود عثمان، بن خالد اسحاق، ابو منزل در و

 قـيس  بـن  مصعب. زد اردو شيعيان با آنجا در و نهاد در دو خندق، براى بكند خندقى آنجا در و نهم و بيست
 در بـر  را اعجمـى  و عمر ابو و شراحيل ابو و گماشت خندق در دو از يكى بر ضبى اياس بن بهدل با را حنفى
 سـاالر  را عثمـان،  بـن  خالـد  اسـحاق،  ابـو  و كـرد  نگهبانـان  سـاالر  را هيثم، بن مالك نصر، ابو .گماشت ديگر

 و گماشـت  رسـايل  بـر  را صبيح بن اسلم. گماشت سپاه ديوان بر را صالح ابو مظفر بن كامل. كرد كشيكبانان
 هيـثم  بـن  مالك به را سقادم مردم از گروهى و الوضاح ابو. گماشت قضا بر را تميمى نقيب مجاشع بن قاسم

 .پيوست اسحاق ابو به كشيكبانان جزو بودند  كس هشت و سى كه را نوشان مردم. پيوست
 پسـينگاه  از بعـد  و كرد مى نماز شيعيان و  ابومسلم با خندق در مجاشع بن قاسم كه بود چنان و: گويد

 .كرد مى سخن اميه بنى معايب و هاشم بنى فضيلت از و گفت مى نقل
 كـه  وقتـى  تـا  بـود  شـيعيان  ديگـر  همانند وى ضعو گرفت جا ماخوان خندق در  ابومسلم وقتى: گويد

 چـوبين  حوضهاى و اسبان براى علف جاى و مطبخها و ها سراپرده و رواقها و آمد وى پيش بسطام بن  عبداهللا
 .آورد وى براى آب، براى

 غالمـان  خواست نمى چون بود، كراز بن داود گماشت، كارى به را او  ابومسلم كه عاملى نخستين: گويد
 وقتـى . گماشـت  خندق آن بر را كراز بن داود و بكند خندقى شوال دهكده در آنها براى باشند وى قخند در

 .بود ابيورد در كه فرستاد كعب بن موسى پيش را آنها آمدند فراهم غالمان از جماعتى
 آنها و كند رديف پدرانشان و خودشان نام به را خندق مردم كه گفت مظفر بن كامل به  ابومسلم: گويد

 شمارشـان  كـه  كـرد  چنان صالح، ابو كامل، و. دهد جاى دفترى در را اين و دارد منسوب هاشان دهكده به را
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 درم چهـار  كـدام  هـر  آنها به كامل، صالح، ابو دست به سپس داد، درم سه كدام هر به و شد كس هزار هفت
 .داد مى

  ابومسـلم  نبـرد  بـر  و كننـد  رها را نبرد كه كردند صلح قحطان و ربيعه و مضر قبايل مردم آنگاه: گويد
 در بينديشـند  كـرد  بايد اتفاق آن بر كه چيزى و خويش كار در كردند برون مرو از را او چون و شوند همدل

 مهـم  سـخت  را ايـن  و شـد  بيمنـاك  و رسيد  ابومسلم به خبر. نوشتند مؤكد مكتوبى خودشان ميان باب اين
 از را آب سـيار  بن نصر كه كرد بيم و بود آب زيردست ماخوان ،كرد نظر خويش كار در  ابومسلم آنگاه شمرد،

 در توقف از پس ماه چهار اين و بود نقيب، رزيق بن طلحة منصور، ابو دهكده كه رفت الين سوى پس. ببرد او
 حجـه،  ذى ماه از رفته روز شش پنجشنبه روز به نهم، و بيست و صد سال حجه ذى در و بود ماخوان خندق

 بود خندق پشت دهكده كه زد خندقى بالشگرد و ماخوان ميان دهكده مقابل آنجا در و گرفت جاى الين در
 نصر و نوشيدند مى خرقان نام به نهرى از الين مردم. كرد خندق داخل را مزنى عثمان بن مختفز خانه نماى و

 .ببرد الين از را آب توانست نمى سيار بن
 نمازگاه در شيعيان و وى با تا بگفت را تميمى مجاشع بن قاسم ، ابومسلم بيامد، قربان عيد وقتى: گويد

 .كرد نماز الين
 در را الـذيال  ابـو  و نهاد بالشگرد در را عمرو بن عاصم و زد اردو عياض نهر كنار بر سيار بن نصر: گويد

 انتظـار  در و نهـاد  خـرق  در را سـريج  بن حارث بن حاتم نهاد، جلفر در را يربوعى انيف بن بشر. نهاد طوسان
 .بود  ابومسلم با نبرد

 را طوسـان  مـردم  كـه  داد جاى مردم نزد به را خويش سپاه الذيال ابو اما بود خندق در  ابومسلم: گويد
 .نهادند آنها بر را علف و غذا زحمت و بريدند سر را كبوتر و گاو و مرغ و كردند ستم آنها با و كردند آزار

 را او و كردنـد  مقابلـه  الذيال ابو با كه فرستاد آنها با سوار روهىگ بردند،  ابومسلم پيش شكايت شيعيان
 را آنهـا   ابومسـلم  كـه  گرفتنـد  اسير كس سى حدود با را خوارزمى اعسر ميمون وى ياران از و كردند هزيمت

 .كرد آزادشان و كرد مداوا را زخمهايشان و پوشانيد جامه
  .شد آويخته و شد كشته كرمانى على بن جديع سال اين در

  كرمانى على بن جديع شدن كشته خبر از سخن

 وقتـى . كشـت  را او كه بود كرمانى اينكه و ايم آورده سخن سريج بن حارث شدن كشته از پيش اين از
 شـهر  ابـر  به و شد دور آنجا از سيار بن نصر و شد  صافى وى براى مرو وى كشتن با بكشت، را حارث كرمانى

 بـا  كـه  فرسـتاد  او مقابلـه  بـه  را احـوز  بـن  سلم سيار بن نصر اند گفته نانكهچ گرفت نيرو كرمانى كار و رفت
 هـزار  بـا  كه بديد را الميالء، ابو نعيم، بن يحيى و كرد تالقى كرمانى ياران با تا برفت نصر سواران و سپاهيان

 شـيخ  بـن  حسـن  ابـن  بود ازد سواران از كس هفتصد با نيز مثنى بن محمد. بود ايستاده ربيعه مردم از كس
 .يمن ابناى از كس هزار با سغدى جزمى و بود جوانانشان از كس هزار با ازدى
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 مثنـى  پسر محمد اى«: گفت مثنى بن محمد به احوز بن سلم شدند، مقابل گروه دو چون: گويد راوى
 آنگـاه  »گـويى؟  مـى  چنـين  على ابو به زاده روسپى اى«: گفت سلم به محمد» .آيد ما طرف به مالح اين بگو

 از بيشـتر  وى ياران از و شد هزيمت احوز بن سلم كه پرداختند نبرد به شمشيرها با و ريختند درهم جماعت
 وى پـيش  نصـر  يـاران  هزيمتيـان . شد كشته كس بيست از بيشتر نيز محمد ياران از شد كشته كس يكصد

 و بكـوش  اى كرده چنين كه اكنون اند، افتاده شئامت به عربان نصر، اى«: گفت بدو معقل بن عقيل و رسيدند
  ».كن تالش دريغ بى

 محمد اى«: زد بانگ و ايستاد احوز بن سلم جاى به كه فرستاد را اسدى  عبداهللا بن عصمة نصر،: گويد
  ».كند نمى مغلوب را ماهى سگ ماهى كه دانست خواهى

 او مقابلـه  هب يمنى مردم با كه گفت سغدى محمد به و» .شو روبرو ما با زاده روسپى اى«: گفت محمد
 كـس  چهارصـد  وى يـاران  از رفـت،  سيار ابن نصر پيش و شد هزيمت عصمه كه كردند سخت نبردى و رفت

 پسـر  اى كـه  زد بانـگ  و برفـت  خـود  ياران با كه فرستاد را تميمى مالك بن نصر آن از پس. بود شده كشته
 كـارى  و زد اش شـانه  بـه  ضـربتى  تميمـى  كـه  آمـد  هماوردى به او و آى، من هماوردى به مردى اگر مثنى

 .نساخت
 .بشكست را سرش و بزد گرزى با را وى مثنى بن محمد

 هفتصـد . شدند هزيمت نصر ياران .بود بزرگ نبردهاى از كه كردند سخت نبردى و گرفت باال نبرد كار
 تـا  بـود  ميانـه  در همچنـان  شر. بود شده كشته كس سيصد نيز كرمانى ياران از. بود شده كشته آنها از كس
  .كردند سخت نبردى و رفتند خندق دو سوى همگى كه وقتى

 براى كمكى و كرده بسيار كشتار ديگرى از گروه دو از يك هر كه دانست يقين به  ابومسلم وقتى: گويد
 كـن  مضـريان  طرف از را خويش راه گفت مى فرستاده به اما مينوشت شيبان به ها نامه كرد بنا رسد نمى آنها
 مـن  كـه  خواندنـد  مى آن در و گرفتند مى را ها نامه مضريان. گيرند مى را هايت نامه و ندشو مى تو متعرض كه

 كـه  مكـن  تكيـه  آنهـا  بـر  و مكـن  اعتمـاد  آنها به نيست ايشان در خيرى و ندارند وفا يمنى مردم كه ميدانم
 .گذارم نمى جا به آنها از ناخن يك و مو يك بمانم اگر دارى، دوست تو كه آرد پيش چنان خدا اميدوارم

 سـتايش  و بـود  مضـريان  از سـخن  آن در كـه  اى نامـه  با ديگر راه از كرد مى روان ديگر فرستاده: گويد
 نوشـت  مى نيز كرمانى به و سيار بن نصر به .شدند او دلبسته گروه دو هر كه چندان ترتيب، همان به يمنيان

 .كنم نمى تجاوز شما درباره وى راى از من و كرده من به را شما سفارش امام كه
 گفتـه  چنانكـه  پوشيد سياه كه كسى نخستين. نوشت دعوت اظهار درباره نيز واليتها به  ابومسلم: گويد

 بـا  نيـز  غـزوان  ابن و حكيم بن مقاتل .آورد بر منصور يا و محمد يا بانگ نساء در كه بود  عبداهللا بن اسيد اند
 .پوشيدند سياه نيز مرو هاى دهدهك و مروروذ مردم و ابيورد مردم. پوشيدند سياه وى
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 كـه  گرفـت  جاى كرمانى جديع خندق و سيار بن نصر خندق بين ما و بيامد  ابومسلم آن از پس: گويد
 وضـع  و نوشت نامه محمد بن مروان به سيار ابن نصر. گرفتند فزونى يارانش و شدند بيمناك وى از گروه دو

 وى به كند مى دعوت محمد بن ابراهيم سوى و اند شده بسيار او پيروان و ياران اينكه و را وى قيام و  ابومسلم
 :بود چنين آن مضمون كه نوشت شعر چند و داد خبر

   بينم مى آتشى جرقه خاكسترها ميان«
   باشد داشته اى شعله كه آنست درخور كه

   كنند مى روشن چوب دو با را آتش
   شود مى آغاز سخن از جنگ و
   گفتم خويشتن با شگفتى سر از

   دانستم مى كاش اى
  »خواب؟ به يا است بيدار اميه كه

  ».ببر هست آنجا كه را تولى تو بيند، نمى غايب كه بيند مى چيزها حاضر: نوشت بدو مروان
 هبيره بن عمر ابن يزيد به اى نامه و» .نيست وى نزد به كمكى كه گويد مى شما به يارتان«: گفت نصر

 :بود چنين آن مضمون كه نوشت او به ندچ شعرى و خواست كمك او از و نوشت
   دهيد خبر يزيد به«
   باشد تر راست كه آنست سخن بهترين و
  نيست خيرى دروغ در كه ام دانسته من و

   آنجا در كه است سرزمينى خراسان كه
   شود جوجه اگر كه ام ديده ها تخم

   شنيد خواهى آور شگفت گفتارهاى
   هست ساله دو هاى جوجه

   آورده در پر و شده بزرگ كه
   نيامده پرواز به هنوز اما
   نجويند اى چاره آنها براى و آيد پرواز به اگر

 برافروزند نبردى آتش

  ».آتشى چه و
  ».نيست من نزد به مرد اما نباشد فزونى به جز غلبه«: گفت يزيد
 دعـوت  محمـد  نب ابراهيم سوى اينكه و را وى نبرد و قيام و  ابومسلم خبر و نوشت نامه مروان به نصر

 كه بود آمده وى پيش ابراهيم نزد به  ابومسلم فرستاده كه بديد وقتى را نامه اين مروان. داد خبر او به كند مى
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 را  ابومسـلم  نامـه  ضمن ابراهيم. بود گشته مى باز بود او نامه جواب كه  ابومسلم به وى نامه با ابراهيم پيش از
 دسـتور  بـدو  و داده دسـت  از اند داده وى به كرمانى و نصر كه را تىفرص چرا كه داد مى دشنام و كرد مى لعن
 .بكشد را خراسان عربان همه كه داد مى

 دمشق عامل كه الملكعبد بن معاوية بن وليد به مروان داد، مروان به را نامه اين فرستاده وقتى: گويد
 را محمـد  بـن  ابـراهيم  و رود حميمه ركرا سوى كه بنويسد بلقا عامل به كه داد دستور بدو و نوشت نامه بود

 .فرستد وى نزد به سوار گروهى با و نهد او بر بند و بگيرد
 رفـت  وى نزد به بود دهكده مسجد در ابراهيم كه هنگامى كه فرستاد بلقا عامل پيش كس وليد: گويد

 زندان به را او مروان و فرستاد مروان نزد به را او كه فرستاد وليد پيش و ببست را بازوهايش و بگرفت را او و
 .كرد

 :گردد مى باز كرمانى و نصر حديث به سخن
 بـا  من كه فرستاد كرمانى پيش كس  ابومسلم شد بزرگ كرمانى و نصر ميان اختالف وقتى: گويد راوى

 كه فرستاد كرمانى پيش كس و آمد گران نصر بر كار اين. پيوست بدو  ابومسلم و پذيرفت را اين كرمانى. توام
 خودمـان  ميـان  و شـويم  مـرو  وارد و كنيم متاركه بيا بيمناكم يارانت و تو بر خدا به كه مخور فريب! تو واى

 .آرد جدايى  ابومسلم و وى ميان خواست مى كه بنويسيم، صلح درباره مكتوبى
 قبايى شد برون كرمانى آن از  پس بماند اردوگاه در  ابومسلم و رفت خويش منزل به كرمانى پس: گويد

 .بايستاد ميدان در سوار يكصد با و داشت تن به 1شكشونهخ
 و ديـد  غافـل  را وى نصـر  .بنويسيم خودمان ميان را مكتوب آن تا بيا كه فرستاد نصر پيش كس آنگاه

 نبـرد  دراز مـدتى  و كردنـد  تالقى ميدان در كه فرستاد او سوى سوار يكصد حدود با را سريج بن حارث پسر
 كردند دفاع او از يارانش بيفتاد خويش مركب از كه رسيد كرمانى تهيگاه به اى زهني ضربت آن از پس. كردند

  ابومسلم به كه على پسرش. بياويخت اى ماهى با را او و بكشت را كرمانى نصر. نماند مقاومتشان تاب وقتى تا
 دار از تـا  كرد نبرد ىو با و رفت سيار بن نصر سوى آنها با و بود آورده فراهم انبوه جمعى بيامد، بود پيوسته
 جـديع  بـن  على. شد مرو وارد تا بيامد  ابومسلم آنگاه. رفت مرو هاى خانه از يكى سوى كه كرد برونش االماره

 دسـتور « :گفـت  و وى يـارى  آمـاده  و است وى با كه كرد اعالم و گفت امارت سالم و آمد وى پيش كرمانى
  ».بگوى من با را خويش

 بـن   عبداهللا سال اين در» .بگويم تو با را خويش دستور تا باش، مشغول شخوي كار به«: گفت  ابومسلم
 .يافت تسلط فارس بر طالبى بن معاوية

                                                           

 كـه  غـرور  از كنايـه  هـت  خشكشـانه . نبود ديدم كه پارسى فرهنگ چند در. نمايد مى پارسىه ب كلمه قالب متن، كلمه. 1
 غـرور  مايـه  وشـيدنش پ كـه  باشد منقش و گرانقدر قبايى خشكشونه قباى تقريب، كمى با و باشد آن از تلفظى خشكشونه شايد
 .م. است تأمل جاى البته. شود
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  آن سبب و فارس بر معاويه بن  عبداهللا تسلط از سخن

 مـردم  و رفت مداين سوى شد هزيمت كوفه در معاويه بن  عبداهللا وقتى: گويد تميمى حفص بن عاصم
 و آنجـا  بر و رفت جبال سوى كه آمدند وى پيش كوفه مردم از گروهى آن از پس. دندكر بيعت وى با مداين

 نـواحى  ايـن  بـر  وقتـى . رفتند وى پيش كوفه مردم غالمان و يافت تسلط رى و اصفهان و قومس و حلوان بر
 .بماند اصفهان در يافت تسلط

 و پيـاده . داشـت  بـزرگ  منزلتـى  فـارس  در يشكر بنى وابسته موسى بن محارب كه بود چنان و: گويد
 عمـاره  يكى به و راند برون بود عمر ابن جانب از كه را آنجا عامل و رفت اصطخر االماره دار سوى پا به نعلين

  ».كن بيعت كسان با«: گفت نام
   »كنى؟ مى بيعت چه بر«: گفتند بدو استخر مردم: گويد
  » .نخواهيد چه هر و بخواهيد چه هر بر«: گفت
 و كـرد  حمله بدانها و رفت كرمان سوى محارب آنگاه و كردند بيعت معاويه ابن براى وى با پس: گويد

 آن از پس. بازگشت و براند آنرا و بود مازنى حسان بن ثعلبة آن از كه آورد دست به شترانى خويش حمله در
 .داشت نام اشهر كه رفت خود دهكده به و شد برون خويش شتران طلب به ثعلبه

 اگـر  بكشـى؟  غـافلگيرى  به را محارب خواهى مى«: گفت بدو كه بود وى با ثعلبه المانغ از يكى: گويد
 تو از را كسان من و بزنى ضربت را او تو خواهى اگر و بدارى من از را كسان تو و بزنم ضربت را او من خواهى

  ».بدارم
  ».نبينيم را مرد آن و برود شترها و شوى كشته خواهى مى تو، واى«: گفت
  »چيست؟ تو حاجت« :پرسيد و گفت آمد خوش وى به كه رفت محارب پيش ثعلبه نگاهآ: گويد
  » .شترانم«: گفت
  » .بگير را خويش شتران شناسى مى تو شناسم، نمى آنرا اما ام، گرفته آنرا بله«: گفت
  ».است بهتر خواستى مى تو آنچه اين از«: گفت غالمش به و بگرفت را خويش شتران ثعلبه پس

 او و پيوسـتند  محـارب  به شام مردم اميران و سرداران آنگاه: گويد» .بود بهتر بوديم گرفته راگ«: گفت
 و صـد  سـال  بـه  ايـن  و بكشـت  را او و -عمـر  ابن جانب از بود شيراز عامل كه -رفت مسيب ابن  مسلم سوى

 .بود هشتم و بيست
 بـر  را حسـن  خويش برادر و تادفرس استخر به را معاويه بن  عبداهللا. رفت اصفهان به محارب آن از پس

 فارس بر نيز را يزيد خويش برادر و گرفت جاى استخر ميلى يك در ديرى در و برفت  عبداهللا. گماشت جبال
 منصور. فرستاد عامالن و گرفت خراج او و رفتند وى سوى ديگران و هاشم بنى از كسان. ببود آنجا و گماشت

 .بودند وى با نيز خارجى شيبانى حلس بن شيبان و الملك عبد بن هشام بن سليمان و جمهور بن
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 عمـر  بن يزيد وقتى. رفتند معاويه ابن نزد به نيز على پسران عيسى و  عبداهللا و  عبداهللا جعفر، ابو: گويد
 خبـر  حبيب بن سليمان. فرستاد معاويه بن  عبداهللا مقابله به را كالبى حنظله بن نباتة آمد عراق به هبيره بن

 كـه  گرفـت  اقامـت  دينار كربج در كه فرستاد را حاتم بن داود و گماشته اهواز بر را نباته هبيره ناب كه يافت
 .بدارد اهواز از را نباته

 بر و بودند آنجا كردان كه گريخت شاپور سوى سليمان و شد كشته داود. كرد نبرد وى با و بيامد نباته
 .دبودن كرده برون را حوارى بن مسيح و داشتند تسلط شهر

 معاويـه  بـن   عبـداهللا  براى را بيعت خبر و راند برون شاپور از را آنها و كرد نبرد كردان با سليمان: گويد
 را شـاپور  و بـدارد  خويشتن از ترا خواهد مى كند نمى وفا تو با«: گفت مهلب بن يزيد بن الرحمان عبد. نوشت
  ».آيد تو سوى گويد مى راست اگر كه بنويس او به بخورد

 كسى اگر و درآييد من با« :گفت خويش ياران به و بيامد كه نوشت سليمان به معاويه بن  عبداهللا: گويد
  ».كنيد نبرد وى با شد مانعتان

 ».مطيعترم تو به نسبت كس همه از من«: گفت معاويه ابن به و شد وارد پس
 .بازگشت او و» .بازگرد خويش كار به«: گفت
 سـوى  و آورد فـراهم  را گروهـى  و برخاست معاويه ابن با رقابت به عيسى بن محارب آن از پس: گويد

 بداشـته  و بـود  گرفتـه  را او معاويه بن يزيد كه بود زندان به شاپور در محارب بن مخلد وى پسر. رفت شاپور
 را پسـرت  كـه  ترسـى  نمـى  مگـر  كنـى  مـى  نبرد وى با و است او دست در تو پسر«: گفت محارب به وى. بود

  ».بكشد
  » .بدارد دور يشخدا«: گفت
 بـن  محمـد  تـا  ببـود  آنجا و رفت كرمان سوى و شد هزيمت محارب و كرد نبرد محارب با يزيد: گويد

 پسـرش  چهـار  و بيسـت  بـا  را وى كـه  برخاست رقابت به نيز اشعث ابن با سپس. پيوست بدو و بيامد اشعث
  .كشت

 وى مقابلـه  بـه  هبيـرى  يزيـد  بن داود با ضباره ابن تا ببود استخر در همچنان معاويه بن  عبداهللا: گويد
 بـه  سليمان. فرستاد ديگر راه از را زائده بن معن هبيره، ابن بشكستند را كوفه پل تا بگفت معاويه ابن. آمدند

  ».آيند مى تو سوى قوم«: گفت هشام بن معاوية بن ابان
  ».ندارم را آنها با نبرد دستور«: گفت
  ».داد نخواهند دستور تو به هرگز«: گفت
 ايـن  بـه  خوانـد  مـى  رجزى زائده بن معن. كرد نبرد آنها با شاذان مرو نزديك به و رفت آنها سوى پس

 :مضمون
   نيست باز نيرنگ و فريبكار قوم امير«
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  ».افتاد مرگ چنگ به و گريخت مرگ از
 »گفتى؟ دانسته افتاد آن چنگ در و گريخت مرگ از: است چنين شعر«: گفت ديگرى با مقفع ابن

  » .گفتم دانسته«: گفت
 در لهـب  ابـو  خانـدان  از يكـى . بداشـت  آنهـا  از دسـت  معن و شد هزيمت معاويه ابن آن از پس: گويد

 بسيار اسير. شود مى كشته شاذان مرو در  هاشم بنى از يكى: بودند گفته مى كه بود چنان و شد كشته نبردگاه
 .بكشت را بسيارى گروه ضباره ابن و گرفتند

 اهـواز  در وى قـولى  بـه  و بـود  المجد، ابو الفرد، حكيم شدند كشته روز آن كه سانىك جمله از: گويند
 .كشت را او نباته شد، كشته

 سـوى  جمهور بن منصور و گريخت كاوان ابن جزيره سوى شيبان شد، هزيمت معاويه ابن وقتى: گويد
 نزد به را اسيران بقيه. مصر سوى العزيز عبد بن سهل بن عمرو و عمان، سوى يزيد بن  عبداهللا و گريخت سند
 .فرستادند هبيره ابن

 و نكشـت  را كسـى  سـى  و سد وعله بن حصين بجز آنها از و شدند آزاد اسيران اين: گويد طويل حميد
  »شوم؟ مى كشته من اسيران جمله از«: گفت حصين داد را وى كشتن دستور چون

 طلـوع  دهـم  فرمـان  را خورشـيد  اگـر «: بودى گفته شعرى ضمن كه بودى تو مشركى، تو آرى،: گفت
  ».نكند

 جمهـور  بـن  منصـور . رفت خراسان به سپس رفت سيستان سوى خويش هزيمت در معاويه ابن: گويد
 و نرسـيدند  وى بـه  اما رفتند او پى از ثعلبه بنى مردم ديگر و ثعلبى عطيه و زائده بن مثنى رفت، سند سوى

 .بازگشتند
. رفت معاويه بن  عبداهللا پيش و كرد رها را او كه بود معاويه بن يزيد با سدوسى وعله بن حصين: گويد

 را او معن برد زائده بن معن پيش و گرفت را او و شد مى اى بيشه وارد كه ديدش كرد، اسير را او سلمى مورع
 .فرستاد واسط به را او ضباره ابن و فرستاد ضباره ابن پيش

 مقابـل  اسـتخر  نهر بركنار و بود استخر در كه رفت ويهمعا بن  عبداهللا سوى ضباره ابن آن از پس: گويد
 بـن   عبـداهللا  يـاران  از كـه  هشـام  بـن  معاوية بن ابان. كرد عبور نهر از كس هزار با صحصح ابن. جاگرفت وى

 ابـن . كردند نبرد و رفت وى مقابله به بودند وى با هشام بن سليمان ياران جمله از كه شاميانى با بود معاويه
 هزيمـت   خارجيـان  و ابان اما رفتند، آنها مقابله به بودند معاويه ابن با كه خارجيانى و رفت پل فطر به نباته

 .كرد آزادشان كه بردند ضباره ابن پيش و گرفتند اسير را آنها از كس هزار و شدند
 را ىو نسـب  ضـباره  ابن گرفتند، اسيران جزو را عباس بن  عبداهللا بن على بن  عبداهللا روز آن در: گويد

  »بودى؟ آمده معاويه ابن پيش چرا دانستى مى را مؤمنان امير خالفت كه تو«: گفت و بدانست
  » .كردم ادا كه داشتم عهده به دينى«: گفت
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: گفت و بخشيد بدو را  عبداهللا كه» .ماست خواهرزاده«: گفت و خاست پا به كنانى قطن بن حرب: گويد
  ».كنم داماق قريش از يكى ضد بر كه نبودم كسى من«

  »دانى؟ مى آن از چيزى آيا گرفتند مى ها عيب اى بوده وى پيش كه كسى از«: گفت بدو ضباره ابن آنگاه
 .داشت منسوب لواط به را يارانش و گفت او عيب و» .آرى«: گفت
 آنها و داشتند تن به رنگارنگ قهستانى قباهاى كه آوردند ضباره ابن نزد به را پسرانى آن از پس: گويد

 .ببيند را آنها تا بداشت كسان بمعرض بود يكصد از بيشتر شمارشان كه ار
 وى بـا  را خويش اخبار كه فرستاد هبيره ابن سوى بريد همراه را على بن  عبداهللا ضباره ابن آن از پس

 .بود گفته مى وى عيب پيش از كه فرستاد مروان سوى شام سپاهيان با را او هبيره ابن. بگويد
 نباتـه  ابـن  شـدن  كشته از هبيره ابن كه بود معاويه بن  عبداهللا پى از كرمان بيابان در ارهضب ابن: گويد

 سـخنگوى  همگـى  كـه  را سـكونى  محمد ابن و عبسى االبيض ابى بن حكم و مصقله بن كرب او و يافت خبر
 رو، ارسفـ  سوى كسان با نوشت بدو كو گفتند سخن ضباره ابن ستايش از كه فرستاد هبيره ابن پيش بودند
 .رو اصفهان سوى كه آمد هبيره ابن نامه سپس

 و يافـت  حضـور  حـج  مراسـم  در الحـق  طالب يحيى بن  عبداهللا جانب از خارجى حمزه ابو سال اين در
 .كرد آشكار را محمد بن مروان مخالفت و گفت خداست خاص حكميت

  حج مراسم در خارجى حمزه ابو حضور از سخن

 در كسـان  يكبـاره  رسـيد  سر به نهم و بيست و صد سال وقتى: گويد انخارجي وابسته كثير بن موسى
 ديدنشـان  از كسـان  و بودنـد  كـس  هفتصد آنها بود، ها نيزه سر بر كه ديدند را خرقانى سياه هاى عمامه عرفه

  »چيست؟ كارتان و كيستيد شما«: گفتند و شدند زده وحشت
 .كنند مى بيزارى آنها از و مروان، خاندان و مروانند مخالف كه گفتند
 آنهـا  با صلح درباره و فرستاد كس بود مكه و مدينه عامل وقت آن در كه سليمان بن الواحد عبد: گويد

 آنها با پس» .داريم دلبستگى بيشتر بدان و دهيم مى اهميت بيشتر را خويش حج كار ما«: گفتند كرد، سخن
. كردنـد  توقف عرفه در جداگانه پس. باشند امان در همديگر از همه مراسم ختم از بعد روز تا كه كردند صلح
 را الواحـد  عبـد  گرفتند جاى منى در چون و ببرد را كسان مروان بن الملك عبد ابن سليمان بن الواحد عبد

 بيشـتر  بـودى  واداشـته  آنهـا  ضـد  بـر  را گـزاران  حـج  اگـر  كردى خطا آنها درباره«: گفتند و كردند پشيمان
  ».نبودند سر يك خورندگان
 عبـد  آنگـاه . گرفـت  جـاى  حكومت خانه در الواحد عبد و گرفت جاى الثعالب قرين در حمزه ابو: يدگو

  عبيـداهللا  و بكـر  ابـو  نـواده  قاسم بن الرحمان عبد و عثمان نواده محمد و على بن حسن نواده  عبداهللا الواحد،
 وى بنـزد  كه فرستاد حمزه ابو سوى را آنها امثال كسانى و الرحمان عبد ابى بن ربيعة و خطاب بن عمر نواده

 وى براى را كسان  عبداهللا بن محمد و حسن بن  عبداهللا. داشت تن به كلفتى اى پنبه روپوش حمزه ابو. رفتند
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 از آنگـاه  داشت ناخوش را آنها و كرد ترش روى كه بگفتند را خويش نسب كه پرسيد را آنها نسب. بردند نام
 بـر  و كـرد  خـوش  روى، و بگفتنـد  را خويش نسب  كه كرد پرسش عمر نب  عبيداهللا و قاسم بن الرحمان عبد

  ».كنيم عمل شما پدران روش مطابق كه ايم كرده قيام آن براى ما خدا به«: گفت و بخنديد، رويشان
 را مـا  امير، بلكه دهى، برترى ديگر يك بر را ما پدران كه ايم نيامده ما خدا به«: گفت حسن بن  عبداهللا

 ابو آورد سخن پيمان شكستن از ربيعه چون و» .گويد مى تو به را آن ربيعه اينك و فرستاده تو پيش پيامى با
 و كـرد  بـدانها  روى كـه  بودند وى سرداران از كس دو آن» .اكنون هم اكنون، هم ابرهه، و بلج«: گفت حمزه
 بايـد  كـنم  نمـى  چنـين  ندببر را گردنم اگر خدا به بداريم، را كسى يا بشكنيم پيمان ما كه نكند خدا«: گفت
  ».سررود به شما و ما ميان صلح مدت

 مراسـم  خـتم  وقـت  چـون  و دادند خبر الواحد عبد به و شدند برون كرد رد را آنها گفته چون و: گويد
 .شد آن وارد نبرد بى كه واگذاشت حمزه ابو به را مكه و برفت گروه نخستين با الواحد عبد رسيد

 مـن  بـراى  بودنـد  گفتـه  الواحـد  عبـد  نكوهش در كه را شعر چند ليثى طلحه بن يعقوب: گويد هارون
 .خواند

  :مضمون اين به ندارم ياد به را نامش كه است شاعرى از اشعار: گويد
   بودند خدا دين مخالف كه گروهى«

   آمدند گزاران حج سوى
   شد گريزان الواحد عبد اما

   كرد رها را امارت و را زنان
  ».شد انگرد سر گمشده شتر چون و

 كـرد  مقرر مردم بر سپاهيانى و خواست را ديوان و شد مدينه وارد و برفت الواحد عبد آن از پس: گويد
 .افزود مقرريشان بر درم ده و

 نام كه بودم كسانى جزو من«: گفت و كرد نقل من براى عياض، بن انس ضمره، ابو را اين: گويد هارون
 ».كردم محو را خودم نام سپس نوشتم

 حـره  بـه  چـون  و شدند برون كه گماشت مردم بر را عثمان نواده العزيز عبد الواحد، عبد: گويد نهارو
 .برفتند و ديدند آنجا كشته شتر چند رسيدند

 نيـز  او جـز  و واقـدى  انـد،  آورده معشـر  ابو از را اين. بود حج ساالر سليمان بن الواحد عبد سال اين در
 .اند گفته چنين

. بـود  هبيـره  بـن  عمر بن يزيد عراق عامل. بود سليمان بن الواحد عبد مدينه و مكه عامل سال اين در
 خراسان عامل. منصور بن عباد با بصره قضاى و بود محاربى عاصم بن حجاج با اند، گفته چنانكه كوفه، قضاى

  .بود فتنه آنجا و بود سيار بن نصر
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 .آمد در ام سى و صد سال آن از سپ

 بود ام سى و صد سال به كه حوادثى از سخن

 بـن  علـى  و گرفـت  جاى االماره دار در و شد مرو حصار وارد  ابومسلم كه بود اين سال حوادث جمله از
 .كرد اتفاق سيار بن نصر نبرد درباره وى با كرمانى جديع

 سيار بن نصر نبرد بر كرمانى على با اتفاق و مرو االماره دار به  ابومسلم ورود از سخن

 خراسان عامالن مقر كه االماره دار در وى گرفتن جاى و مرو حصار به  ابومسلم ورود :گويد الخطاب ابو
 .پنجشنبه روز به .االخر جمادى از رفته روز نه بود، ام سى و صد سال به بود،

 كـرد  مى پيمان سيار ابن نصر با على وقتى كه بود آن  ابومسلم با جديع بن على همراهى سبب و: گويد
 ديروز كه را سيار بن نصر با صلح چگونه: گويد مى تو به  ابومسلم«: گفت بدو و بود وى پيش كثير بن سليمان

 آنجا كه آييد فراهم مسجد يك در سيار بن نصر با كه نداشتم گمان ندارى؟ ناخوش  آويخته و كشته را پدرت
  ».كنيد نماز

 .شكست هم در عربان صلح و بگشت خويش راى از و بجنبيد كرمانى على كينه پس،: گويد
 بـا  كـه  خواسـت  او از و فرسـتاد   ابومسلم پيش كس سيار بن نصر شكست درهم صلحشان وقتى: گويد

 ميانـه  در آوران پيـام  روز چنـد  و دادند پيام چنين  ابومسلم به نيز قحطان و ربيعه مردم. شود متفق مضريان
 .كردند چنان و برگزيند، را يكى تا بيايند گروه دو فرستادگان كه گفت آنها به  ابومسلم. بودند

 آنهـا  و اسـت  مضـر  آن از حكومـت  كه برگزينند را قحطان و ربيعه كه گفت شيعيان به  ابومسلم: گويد
 آمدنـد  فرسـتادگان  هيئـت  دو چـون  و. اند بوده زيد بن يحيى قاتالن آنها هم و هستند جعدى مروان عامالن
 و سـلمى  بـن  خطـاب  و ليثـى،  هـردوان  ربـه،  عبد بن  عبيداهللا و بود معقل بن عقيل: مضر فرستادگان هيئت
 و كنـدى  محمد بن سورة و مثنى بن محمد و بود كرمانى بن عثمان: قحطان فرستادگان هيئت. ديگر كسان
 .ديگر كسان

 بـراى  فـرش  آنجا در شدند، محتفز بستان وارد كه بگفت را يارانش و كرمانى بن عثمان  ابومسلم: گويد
 يـاران  و معقـل  بن عقيل به و نشست محتفز خانه در اطاقى در نيز  ابومسلم. ستندنش كه بودند گسترده شان
 او و بودنـد   ابومسـلم  بـا  اطاق در شيعيان از كس هفتاد. رفتند وى پيش كه داد اجازه مضر، فرستادگان وى،

 مكتـوب  خوانـدن  از چـون  و برگزيننـد  را گـروه  دو از يكـى  كه خواند شيعيان براى بود نوشته كه را مكتوبى
 و كرمـانى  بـن  على و بود زبان گشاده سخندانى وى. كرد سخن و خاست پا به كثير بن سليمان يافت فراغت
 .برگزيد را وى ياران

 هماننـد  سـخنانى  و بـود  فصـيح  سـخندانى  وى. خاسـت  پـا  به نقيب، رزيق بن طلحة منصور، ابو آنگاه
 خانـدان  قـاتالن  مضـريان «: گفـت  و اسـت خ پـا  به سلمى شقيق بن مزيد آن از پس. گفت كثير بن سليمان
 و آنهاسـت  گـردن  به ما خونهاى و جعدى مروان طرفداران و اميه بنى ياران و سلم و عليه اهللا صلى پيمبرند،
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 دسـتورهاى  و است خراسان عامل مروان جانب از سيار بن نصر. نزدشان به ها مظلمه و تصرفشان در اموالمان
 مـروان  اينكـه  از مـا  و دهد مى بدو مؤمنان امير نام و گويد مى دعا را او يشخو منبر بر و دهد مى انجام را وى
 كـه  گـزينيم  برمـى  را وى و كرمـانى  بن على و بيزاريم كند صواب و هدايت دعوى نصر يا باشد، مؤمنان امير

  ».ربيعه و قحطانند مردم از وى ياران
 فرسـتادگان  و شـدند  همسـخن  شقيق بن مرثد با بودند آمده فراهم اطاق در كه كس هفتاد آن: گويد

 امانگـاه  به تا فرستاد آنها همراه سوار گروهى با را مجاشع بن قاسم  ابومسلم خاستند پا به غمين و زبون مضر
 توقـف . بازگشـتند  فيـروز  و خرسـند  نيـز  كرمـانى  بـن  على فرستادگان هيئت. بازگشت او و رسيدند خويش

 بـه  آنگـاه  .بازگشـت  مـاخوان  در خـويش  خنـدق  بـه  الين از آن زا پس. بود روز نه و بيست الين در  ابومسلم
 و داشت محفوظ عربان اتفاق خطر از خدايشان كه شوند آماده زمستان براى و بسازند خانه كه گفت شيعيان

 .بود خداى مقرر تقدير اين و آورد پراكندگى عربان ميان ايشان، سبب به
 روز بـه  صـفر  نيمه در بود، ام سى و صد سال به ماخوان به وى ورود و الين از  ابومسلم بازگشت: گويد
 سال االول جمادى از رفته روز نه شنبه پنج روز به آنگاه .ببود ماخوان خندق در روز نود ماه، سه و پنجشنبه،

 .شد مرو حصار وارد ام سى و صد
 بن على ود،ب خراسان عامل وى آنكه سبب به بود سيار بن نصر تصرف در مرو حصار وقت آن در: گويد

 طـرف  اين از نيز ام عشيره و من و شو حصار وارد هستى كه طرف آن از كه فرستاد پيغام  ابومسلم به كرمانى
 .يابيم مى تسلط حصار بر و شويم مى وارد هستيم كه

 و او و خـودت  ميـان  و شو وارد تو كنيد، اتفاق من نبرد بر نصر و تو كه دارم بيم داد پيام بدو  ابومسلم
 .انداز جنگ شياران

 را نقيب، طهمان بن شبل على، ابو ، ابومسلم آنگاه انداخت، جنگ و شد وارد كرمانى بن على پس: گويد
 فرسـتادند   ابومسـلم  پيش كس و گرفت جاى بخاراخذاه قصر در على شدند، حصار وارد كه فرستاد سپاهى با

 بر خزاعى هيثم بن مالك بود، وى مقدمه بر عىخزا  عبداهللا بن اسيد بيامد، ماخوان خندق از  ابومسلم بيا، كه
 به گروه دو شد حصار وارد سان بدين. بود وى چپ پهلوى بر تميمى مجاشع بن قاسم بود، وى راست پهلوى

 :خواند مى خداى كتاب از را آيه اين و بدارند دست تا بگفت بودند، نبرد
»خَلَ ويَنةَ ددلى الْمينِ  عه من َغْفَلةٍ حلاأَه دجيها َفونِ فَليجالنِ رْقَتتمن هذا ي هتيعش من هذا و  هود عـ 
28 :15«  

 يكى كنند، مى آزمايى جنگ كه ديده را مرد دو آنجا در و درآمد شهر به مردم خبرى بى هنگام و: يعنى
 .بود او پيروان از ديگرى و او دشمنان از

 رفته روز نه اين و گرفت جاى بود خراسان عامالن جايگاه كه مرو امارت قصر در تا برفت  ابومسلم آنگاه
 .شد صافى وى براى مرو و پنجشنبه، روز به بود، ام سى و صد سال االول جمادى از
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 از بخصوص سپاهيان، از كه بگفت را رزيق بن طلحة منصور ابو شد مرو حصار وارد  ابومسلم وقتى: گويد
 مشكالت و هاشميان هاى حجت از. بود آور زبان و بزرگمنش و فصيح مردى منصور ابو. بگيرد بيعت هاشميان
 ميان از على بن محمد كه بودند آنها گانه دوازده نقيبان. بود گانه دوازده نقيبان از يكى و داشت اطالع كارشان

 انهرو خراسان به را خويش فرستاده چهارم و صد يا سوم و صد سال به وقتى. بود كرده انتخابشان كس هفتاد
 و بود گفته وى براى مثالى و نبرد نام كسى از و كند  دعوت رضايت مورد شخص سوى به بود گفته بود كرده

 هفتـاد  چـون  و پذيرفتنـد  را او دعوت كسانى و رسيد خراسان به نهانى فرستاده .بود كرده توصيف را عدالت
 .كرد معين آنها از نقيب دوازده شدند كس

  :ودب چنين عباسيان نقيبان نام

 .اعين بن عمرو و رزيق بن طلحة و صالح بن زياد و هيثم بن مالك و كثير بن سليمان: خزاعه قبيله از
  .بود شبيب بن زياد نامش كه قحطبه: طى قبيله از
 امـرء  بنـى  از همگـان  .مجاشـع  بـن  قاسم و قريظ بن الهز و عينيه، ابو كعب، بن موسى: تميم قبيله از
 .سالم ابو سالم، بن اسلم و القيس

 .هروى على ابو و سدوس، برادر شيبان، بن عمرو بنى از ابراهيم، بن خالد داود، ابو: وائل بن بكر قبيله از
 ابـو  جـاى  به و) موسى نه( بود كعب بن عيسى و بود طهمان بن شبل اعين، بن عمرو جاى به قولى به

 .بود  ابومسلم زن پدر كه بود اسماعيل بن عمران النجم ابو هروى، على
. خزاعـى  زينب پدر رزيق، بن طلحة منصور ابو بجز باشد زنده پدرش كه نبود هيچكس نقيبان حمله از

 وى همـراه  و بـود  داشته صفره ابى بن مهلب صحبت و بود داشته حضور اشعث بن الرحمان عبد نبرد در وى
 پرسـش  او از بـود  ديـده  كـه  اغزاه و نبردها درباره و كرد مى مشورت وى با كارها در  ابومسلم بود، كرده نبرد
  »چيست؟ تو راى و گويى مى چه منصور ابو اى«: گفت مى كرد، مى پرسش او از منصور ابو كنيه به و كرد مى

 كـه  گويـد  بـود  داشته حضور هاشميان، از منصور ابو گرفتن بيعت وقت به كه كسى: گويد الخطاب ابو
 به اطاعت و عليه اهللا صلى او پيمبر سنت و جل و عز  خداى كتاب بر كنم مى بيعت شما با«: بود چنين بيعت

 و عتـق  و طالق و خدا پيمان و عهد باره اين در و عليه اهللا صلى خداى پيمبر خاندان از رضايت مورد شخص
 و كننـد  آغاز بدان شما كارداران تا نخواهيد چيزى و نگيريد مقررى اينكه و است مقرر شما بر خدا خانه حج
  ».برنيانگيزند را او كاردارانتان دستور بى دارد، پاى زير را خويش دشمن يكيتان اگر

 و الخرقـاء  ابـى  بن منصور و معقل بن عقيل و ربه عبد بن يونس و احوز بن سلم ، ابومسلم وقتى: گويد
 و» .گـور  زندانت، و باشد شمشير تو تازيانه«: گفت بدو كه كرد مشورت منصور ابو با كرد زندان به را او ياران

 .بكشت و آورد پيش بود كس چهار و بيست شمارشان كه را آنها  بومسلما
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 كشـيك  بـر  را عثمـان  بن خالد  ابومسلم كه آورده چنين يحيى بن مسلمة روايت از محمد بن على اما
 را ديـوان . گماشـت  قضا بر را مجاشع بن قاسم كرد، نگهبانان ساالر را هيثم بن مالك و گماشت خويش بانان

 .كرد معين مقررى هزار چهار آنها از يك هر براى و داد مظفر بن كامل به
 پسـر  اردوگـاه  آهنـگ  بـه  انبوه گروهى با شبانه سپس ببود، ماخوان اردوگاه در ماه سه  ابومسلم: گويد

 وى چـپ  پهلـوى  بر مجاشع بن قاسم. بود وى راست پهلوى بر فريظ بن الهز. كرد حركت ماخوان از كرمانى
 در صبحگاهان گماشت، خندق بر را ماخوانى الرحمان عبد ابو. بود وى مقدمه بر هيثم، بن مالك نصر، ابو. بود

  ابومسـلم  پـيش  كس و كنند اتفاق وى نبرد بر كرمانى پسر و  ابومسلم كه كرد بيم نصر و بود شيبان اردوگاه
 .كند متاركه وى با و شود مرو شهر وارد كه كرد پيشنهاد و فرستاد

 واداشـته  رسانى پيام به را احوز بن سلم روز آن همه نصر. كرد متاركه نصر با و يرفتپذ  ابومسلم: گويد
 كـه  بيامد  ابومسلم شدند آماده نبرد براى كرمانى پسر و نصر صبحگاهان. بود شيبان اردوگاه در  ابومسلم. بود

 سـال  االخـر  ربيـع  ماه زا رفته روز نه يا هفت و زد پس را كرمانى پسر سواران و نصر سواران و شود مرو وارد
 .خواند مى را»15: 28 أَهلها من َغْفَلةٍ حينِ  على الْمديَنةَ دخَلَ و« آيه شد شهر وارد  ام سى و صد

 كار كه بينم مى چنان« :گفت خويش ياران به نصر شد مرو شهر وارد  ابومسلم وقتى: گويد ضبى مفضل
 شـود،  مـى  انجـام  منظورش و ام كرده متاركه او با من. روند مى او سوى شتاب با كسان و گرفته نيرو مرد اين

  ».واگذاريد را او و برويم شهر اين از بياييد
 .»نه« :گفت يكيشان و» .خوب«: گفت يكيشان. كردند مخالفت وى با اما: گويد
  ابومسـلم  پيش«: گفت خويش مضرى خاصان به آنگاه» .آورد خواهيد ياد به مرا گفته اين«: گفت نصر

  ».بگيريد وى از را خويش نصيب و ببينيد را او و رويد
 تو درباره بزرگان«: گفت الهز. كند دعوت را او كه فرستاد نصر پيش را قريظ بن الهز ، ابومسلم«: گويد

  ».1بكشندت كه زنند مي راى
 مغـال  به و شد متوجه نصر كه بخواند) م. است موسى حكايت به مربوط كه( نيز را آن از پيش چندايه

 بسـتانى  وارد و داشت كردن وضو آهنگ گويى چنانكه. برخاست و» .بگذار من براى وضو آب«: گفت خويش
 .بگريخت و برنشست و درآمد آنجا از و شد

 كرد تأخير كند، بيعت وى با كه بود رفته  ابومسلم پيش عمويم بودم، پدرم با من: گويد طلحه بن اياس
 نشسـته  پـدرم  بـا . بوديم كرده آماده برايش غذا و بوديم وى انتظار در. ودب كوتاه روز بكردم، پسينگاه نماز تا

 حكـم  و نصـر  حاجب نداشتم، سراغ آن از تندروتر يابوى وى خانه در كه بود يابويى بر گذشت، نصر كه بودم
 نـيم  رويـش  پـيش  و  نيست وى با كس كه رود مى بگريز وى«: گفت پدرم. بودند وى با نيز نميرى نميله بن

                                                           

 .20: 28 ليْقتُُلوك ِبك يأَْتمرُونَ اْلملَأَ إِنَّ. 1
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 را خـويش  يـابوى  بگذشـت  مـا  از چون و گفت آهسته سالمى گذشت مى ما بر چون و» .نيست پرچم و هنيز
 .برفتند وى پى از و برنشستند كه زد بانگ را خويش غالمان نميله بن حكم و زد تازيانه

 مـردم . كـرد  گذر سرما شب، شدن تاريك از پس نصر. بود فرسنگ چهار مرو تا ما منزل از: گويد اياس
 عمـويم  و مـن . بگريسـتند  و »نشـوى  كشته كه برو«: گفتند بمن كسانم. شدند گريزان و كردند فغال هدهكد
 رفتار از يابويش و بود كس چهل با وى رسيديم، بنصر كه بود رفته شب از پاسى. شديم روان اياس بن مهلب
 مـن  پى از دارم بيم«: گفت نصر. نشاند خويش يابوى ابر و وى بسطام بن بشر و شد پياده آن از كه بود مانده

  ».برم مى را شما من«: گفت ضبى عرعره بن  عبداهللا »برد؟ مى راه به را ما كى برآيند
  » .كارى اين شايسته«: گفت
 كمتر، يا فرسخى بيست در بوديم، چاهى سر بر بيابان در صبحگاهان ببرد را ما شب همه او پس: گويد

 در ديديم، مى را سرخس قصرهاى و ها خانه آمديم، فرود پسينگاه پيموديم، راه روز آن بوديم، كس ششصد ما
 بـه  را شـب . مسكين نام به حنيفه بنى از رفتم دوستى بنزد عمويم با بوديم، كس پانصد و هزار يك وقت اين
 بوديم گرسنه كه بخورديم آن از كه آورد ما براى ترديدى صبحگاهان. نخورديم چيزى كه كرديم بسر وى نزد

 .بوديم نخورده چيزى پيش وزر و شب و
 سـوى  كسى چون و بمانديم سرخس در روز دو شدند، كس هزار سه و آمدند فراهم كسان آنگاه: گويد

 نيشـابور  سـوى  وى با آنگاه. بماند روز پانزده و بگفت آنها با را  ابومسلم خبر و رفت طوس سوى نصر نيامد ما
  .بماند آنجا كه رفتيم

 وارد  ابومسـلم  بـا  و بيامـد  كرمانى پسر گرفت جاى امارت خانه در  ابومسلم و بگريخت نصر وقتى: گويد
  ».است جادوگر او بخدا جادوگرم من كه پندارد نصر«: گفت  ابومسلم گريخت نصر وقتى شد، مرو

  ابومسـلم : گويد حرورى  شيبان و كرمانى پسر و نصر كار درباره كردم ياد را وى گفتار آنكه جز ديگرى،
 نـام  بـه  رفـت  اى دهكـده  سـوى  بـود  كثير ابن سليمان دهكده در كه خويش اردوگاه از ام سى و صد سال به

 نصـر  از هـم  و گيرد كمك بودند وى با كه يمنيانى و جديع بن على از شد مصمم و آمد فرود آنجا و ماخوان
 كدامشـان  هـر  بـه  و فرسـتاد  گـروه  دو هـر  نزد به كس. كنند كمك وى با كه كند دعوت يارانش و سيار بن

 در و شد وى راى پيرو و پذيرفت را اين جديع بن على. كرد اطاعت به بندى پاى و اتفاق و مسالمت پيشنهاد
 سـيار  بـن  نصـر  بـه  يافت اطمينان خويش، با جديع بن على بيعت از  ابومسلم وقتى. كرد پيمان او با باب اين

 بـراى . يابنـد  حضـور  بود داده كه همدلى هوعد درباره يارانش و وى گفتگوى در كه بفرستد را هيئتى نوشت
 .بود فرستاده نصر براى كه آن همانند فرستاد اى نامه نيز على

 ايم آورده كتاب اين در كه همانگونه به دادند ترجيح مضريان بر را يمانيان كه را شيعه سران خبر راوى،
 بخاراخـذاه  قصر در و فرستاد مرو هرش به ديگر كسان با را طمهان بن شبل  ابومسلم وقتى: گويد و ميكند ياد

 .بود فرستاده كرمانى بن على كمك به را آنها داد جاى
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 بنزد على برادر عثمان. رفت جديع بن على سوى خويش ياران همه با ماخوان خندق از  ابومسلم: گويد
 رسـيد،  مرو شهر قابلم  ابومسلم وقتى بودند، آنها بنزد نيز ربيعه قبيله از حليفانشان و يمنى بزرگان. بود وى

 اردوگـاه  وارد تـا  رفت وى پيشواز به ربيعه مردم از جمعى و يمنى بزرگان و بسيار سواران با جديع بن عثمان
 ابـن  علـى  جايگـاه  مقابـل  بودنـد،  وى همراه كه نقيبانى با و شد، حرورى سلمه بن شيبان و كرمانى بن على

 على با آنگاه. داد ايمنى جان به را يارانش و وى و كرد جلب را او رضايت و رفت وى بنزد و كرد توقف جديع
 پهلـوى  كـه  گفـت  علـى  بـه   ابومسلم. گفتند مى خالفت سالم بدو وقت آن در كه رفتند شيبان جايگاه سوى

 على به خواست مى  ابومسلم. گويد امارت سالم شيبان به كه نيست روا وى براى كه گفت بدو بنشيند، شيبان
 سـالم  و شـد  وارد  ابومسـلم . كرد چنين على. است گفته سالم بدو كه كند گمان شيبان و گويد امارت سالم
 بـن  محمـد  قصـر  در و شد برون وى پيش از آنگاه. شمرد بزرگش و نهاد حرمت را شيبان و گفت بدو امارت
. ببود آنجا ماه سه و بازگشت ماخوان در خويش خندق به سپس ببود آنجا شب دو و گرفت جاى ازدى حسن
 سـپاه  بـر  را مـاخوانى  الكـريم  عبد ابو و رفت مرو سوى ماخوان خندق از االخر ربيع از رفته روز هفت سپس

 .كرد جانشين خويش
 چپ پهلوى بر را مجاشع بن قاسم و گماشت، خويش راست پهلوى بر را قريظ بن الهز ، ابومسلم: گويد

 به صبحگاه بود، شب هنگام به وى نرهسپرد .گماشت خويش مقدمه بر را هيثم بن مالك و گماشت خويش
 امارت قصر در بر تا برفت و بفرستد را خويش سواران كه فرستاد جديع بن على پيش كس و بود مرو شهر در

 دسـت  كـه  فرسـتاد  گـروه  دو پـيش  كس كردند، مى نبرد سختى به مرو باغ در كه ديد را گروه دو و بايستاد
 بـن  قـريش  و قـريظ  ابـن  الهـز   ابومسلم آنگاه. كردند چنان كه روند خويش اردوگاه سوى قومى هر و بداريد
 مـورد  شـخص  اطاعـت  و خدا كتاب به را او و فرستاد نصر پيش را كراز بن داود و بخترى بن  عبداهللا و شقيق

 ربيعى و يمنى مردم گروههاى كه ديد نصر چون و كرد دعوت سلم و عليه اهللا صلى محمد خاندان از رضايت
 طفره كند، بيعت وى با و برود بايد ناچار بپذيرد را وى دعوت اگر و ندارد آنها تاب و اند شده وى بنزد عجم و

 سـوى  شـب  همـان  كـه  گفت خويش ياران به و آمد در شب تا داشت فرار و خيانت قصد كه كرد آغاز رفتن
: گفـت  بـدو  احـوز  بن سلم. نشد ميسر نصر ياران رفتن شب، آن اما. باشند امان در آنجا كه شوند روان محلى

 را خـويش  سـوار  گروههـاى   ابومسـلم  شـب  آن صـبحگاه » .رويم مي شب فردا .نيست ميسر رفتنمان امشب«
  عبداهللا و شقيق بن قريش و قريظ بن الهز آنگاه بود آن آراستن كار در روز نيم از پس تا همچنان و بياراست

 آنهـا  بـه  آمدنـد،  در وى نـزد  به كه فرستاد نصر پيش را شيعه عجمان از جمعى و كراز بن داود و بخترى بن
 ».ايد آمده باز شرى سبب به«: گفت

  » .نيست چاره اينت از«: گفت بدو الهز
 و فرسـتم  مـى   ابومسلم پيش كس اما آيم، مى وى پيش و كنم مى وضو نيست، چاره اين، از اگر«: گفت

  ».شوم مى مهيا ام فرستاده شتبازگ تا و آيم مى وى پيش خرسندى با باشد چنين وى فرمان و راى اگر
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 و شد خويش منزل وارد نصر .بخواند آخر تا را المالء ان آيه الهز برخاست چون و بپاخاست نصر: گويد
 جايگـاه  پشـت  از شد، تاريك شب وقتى. گردد باز  ابومسلم پيش از وى فرستاده برد مى انتظار كه گفت بدانها

 برفتنـد،  فـرار  به و بودند او با نيز زنش و حاجبش و نميرى نميله بن حكم و تميم پسرش. شد برون خويش
 .است كرده فرار كه شدند متوجه و شدند منزلش وارد و بديدند را او تأخير يارانش و الهز وقتى

 بخترى و نصر نگهبانان ساالر احوز بن سلم. رفت نصر اردوگاه سوى رسيد  ابومسلم به خبر وقتى: گويد
 ادريس بن نضر و حضين بن يحيى بن مجاهد و قطن بن محمد و ربه عبد بن نسيو و پسرش دو با وى دبير

 را آنها كه بودند آنجا مضر سران از كسانى و سلمى عمر بن سيار و ليثى معقل بن عقيل و عمرو بن منصور و
 داد دسـتور  كـه  وقتـى  تـا  بودنـد  محبـوس  وى بنـزد  و گماشـت  آنها بر را اعين بن عيسى و نهاد آهنين بند

  .بكشتند را مگيشانه
 و  ابومسلم آمد فرود سرخس در بودند كس هزار سه و بودند رفته وى همراه كه مضريانى با نصر: گويد

 بنـام  رسـيدند  اى دهكـده  بـه  صـبحگاهان . بودنـد  تعقيب كار در شب همه و رفتند وى پى از جديع بن على
 بن على و  ابومسلم و است برده در به جان خود و نهاده آنجا را خويش زن مرزبانه نصر كه بدانستند و نصرانيه
 .بازگشتند مرو سوى جديع

  »كرد؟ بدگمان شما از را او چيز چه«: گفت بود، فرستاده نصرشان پيش كه كسانى به  ابومسلم
 ».ندانيم«: گفتند
   »گفت؟ سخنى شما از كسى«: گفت

  » ... ليقتلوك بك يأتمرون المأل ان كه خواند را آيه اين الهز«: گفتند
  » .واداشت فرار به را او كه بود همين«: گفت

 .بزد را او گردن و »كنى؟ مى دغلى من كار در الهز اى«: گفت سپس
 .شد كشته حرورى سلمه بن شيبان سال همين در

  آن سبب و حرورى سلمه ابن شيبان شدن كشته خبر از سخن

 اتفـاق  سـيار  بن نصر نبرد بر شيبان و جديع بن على كه بود آن اند گفته چنانكه وى شدن كشته سبب
 خـوارج  عقيـده  شيبان و بود محمد بن مروان عامالن از وى آنكه سبب به بود مخالف نصر با شيبان داشتند،

 نيـز  و بـود  مضرى نصر اما بود، يمنى مردم از وى آنكه سبب به بود مخالف نصر با نيز جديع بن على. داشت
 .بود مضريان و يمانيان ميان كه قبايلى اختالف سبب به نيز و د،بو آويخته و بود كشته را وى پدر نصر

 دانسـت  مـى  كـه  شد دور مرو از شيبان شد جدا شيبان از و كرد صلح  ابومسلم با كرمانى بن على وقتى
 و بـود  گريختـه  مـرو  از نيـز  نصر. ندارد را آنها نبرد تاب و اند كرده اتفاق مخالفت بر جديع بن على و  ابومسلم

 .بود رفته رخسس سوى
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 كـس   ابومسـلم  رفـت  سـر  به بود شده معين شيبان و  ابومسلم ميان كه مدتى وقتى الذيال ابو گفته به
  ».كنم مى دعوت خودم بيعت به ترا من«: گفت شيبان. كرد دعوت بيعت به را او و فرستاد شيبان پيش

  ».برو هستى كه جايى از شوى نمى ما دعوت كار وارد اگر«: داد پيغام بدو  ابومسلم
 سـوى  شـيبان  پـس   نپـذيرفت  كـه  خواسـت  يارى او از و فرستاد كرمانى پسر پيش كس شيبان گويد،

 جملـه  از و ازديان از تن نه  ابومسلم آمدند فراهم وى بدور وائل بن بكر مردم از بسيار گروهى و رفت سرخس
 .كند رىخوددا كه خواست او از و كرد دعوتش و فرستاد وى پيش را زبير بن منتجع

 بـن  بسـام  بـه   ابومسـلم  كـرد  زندانشان به و گرفت را  ابومسلم فرستادگان و فرستاد كس شيبان: گويد
 و كـرد  چنـان  او و كنـد  نبـرد  وى با و رود شيبان سوى كه نوشت بود ابيورد در كه ليث بنى وابسته ابراهيم
 به. شدند كشته وائل بن بكر مردم از گروهى و شيبان شد، شهر وارد تا كرد تعقيبش و كرد هزيمت را شيبان

 نوشـت  بدو  ابومسلم» .كشد مى را بيمار و سالم مردم و جويد مى را خويش پدر انتقام بسام،«: گفتند  ابومسلم
 .گماشت خويش سپاه بر را يكى و بيامد كه آيد وى پيش كه

 سوى  ابومسلم كه كسانى بر خفاف بنام وائل بن بكر مردم از يكى شد كشته شيبان وقتى: گويد مفضل
 .بكشت و آورد برون را آنها و بودند اى خانه در كه گذشت فرستاد شيبان

 ابـراهيم  بن بسام و خازم بن خزيمة كه فرستاد شيبان سوى خويش جانب از سپاهى  ابومسلم قولى به
 .بودند آن ساالر

 .بكشت را كرمانى جديع پسر دو عثمان و على ، ابومسلم سال اين در

 كشت؟ را كرمانى جديع پسران عثمان، و على ، ابومسلم چرا ينكها از سخن

 آنجا كه بود فرستاده ابيورد سوى را كعب بن موسى  ابومسلم كه بود اين اند، گفته چنانكه قضيه، سبب
 عامـل  قشيرى الرحمان عبد بن زياد كه فرستاد بلخ سوى نيز را داود ابو. نوشت  ابومسلم به را اين و گشود را

 واليـت  مـردم  از كسـان  ديگـر  و ترمـذ  و بلخ مردم با دارد بلخ آهنگ داود ابو كه يافت خبر چون و بود، آنجا
 وارد داود ابـو  و رفتند ترمذ سوى هزيمت به شد نزديك آنها به داود ابو وقتى رفت  گوزگان سوى طخارستان

 .شد بلخ شهر
 ابـو  نعـيم،  بـن  يحيـى  او جـاى  به و يدآ وى پيش داد دستور و نوشت داود ابو به  ابومسلم: گويد راوى

 گردد باز داد مى دستور كه رسيد بدو  ابومسلم از اى نامه اما شد، برون داود ابو. كرد روانه بلخ سوى را الميالء،
 با كه نوشت الميالء، ابو نعيم، بن يحيى به الرحمان عبد بن زياد رسيد، وى پيش نيز الميالء ابو. بازگشت كه
 .پذيرفت هك كنند اتفاق هم

 و سـلمى  زرعـه  ابـن  عيسى و باهلى الرحمان عبد بن مسلم و قشيرى الرحمان عبد بن زياد پس: گويد
 فـرود  بلخ شهر فرسخى يك در خويش ياران با زياد. آمدند باز نهر سوى آن و طخارستان و ترمذ و بلخ مردم
 و ربيعـى  و يمـانى  و مضـرى  از همگان و آمدند فراهم و رفت وى سوى خويش ياران با نعيم، بن يحيى. آمد
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 كـه  كردنـد  خويش ساالر را حيان بن مقاتل و كردند اتفاق پوشان سياه نبرد بر بودند همراهشان كه عجمانى
 .باشد ساالر گروه سه از يكى خواستند نمى

 شد روان خويش همراهان با او و گردد باز خويش همراهان با داد دستور داود ابو به  ابومسلم پس: گويد
 را قرشـى  سـعيد  ابـو  يـارانش،  و الرحمـان  عبـد  بـن  زياد كه بود چنان و. آمدند فراهم سرجنان نهر بركنار تا

 حمله سرشان پشت از داود ابو ياران كه باشد مراقب امديان نام به اى دهكده و عود بين ما كه بودند فرستاده
 صـف  نبـرد  بـراى  و شـدند  بـرو  رو يارانشان و زياد و داود ابو وقتى بود سياه سعيد بيرقهاى و پرچمها. نيارند
 بازگشت وى خود و برند حمله يارانش و زياد به سر پشت از كه گفت خويش ياران به قرشى سعيد ابو بستند

. هسـتند  داود ابو كمين آنها پنداشتند زياد ياران. بود سياه وى پرچمهاى و رفت آنها طرف به عود كوچه از و
 و رفـت  وى تعقيـب  بـه  داود ابو شدند، هزيمت همراهانش و زياد .بود درگير وهگر دو ميان نبرد وقت اين در

 اردوگاهشـان  در داود ابـو . شدند كشته بودند ماندگانشان عقب بيشتر و افتادند سرجنان نهر در يارانش بيشتر
 تعقيـب  بـه  كـه  كسانى بيشتر. نكرد تعقيب را وى ياران و زياد و آورد تصرف به آنجا را چه هر و گرفت جاى
 يحيى و زياد آنگاه. گذشتند آن از و. رفتند بلخ شهر تا كه بودند داود ابو سواران از پيشتازانى بودند رفته آنها

 كه را كسانى اموال و نشد بلخ شهر وارد و بماند را بعد روز و روز آن داود ابو .رفتند ترمذ سوى همراهانشان و
 .يافت استقرار او بر بلخ و كرد مصادره عرب غير و عرب از بودند شده فرارى يا بودند كشته سرجنان در

 ابـو . فرستاد بلخ سوى را امرى صبيح بن نضر و رود وى بنزد كه نوشت داود ابو به  ابومسلم آنگاه: گويد
 ، ابومسـلم  افكنند، جدايى كرمانى پسران عثمان و على ميان كه شد متفق  ومسلماب و داود ابو راى. برفت داود

 كـه  مضريان. گماشت بلخ شهر بر را عبسى ظهير بن فرافضة رسيد آنجا وقتى. فرستاد بلخ عاملى به را عثمان
 ياران با تگرددس و بروقان بين ما اى دهكده در و بيامدند ترمذ از بود باهلى الرحمان عبد ابن مسلم ساالرشان

 و مضـريان  و شـدند  هزيمـت  جديع بن عثمان ياران كه كردند سخت نبردى و شدند مقابل جديع بن عثمان
 و جـديع  بـن  عثمان. كردند برون آنجا از را فرافضه و يافتند تسلط بلخ شهر بر باهلى الرحمان عبد بن مسلم

 خبـر  الرحمان عبد بن زياد ياران. آمدند آنها سوى و نديافت خبر قضيه از بودند مروروذ در كه صبيح بن نضر
 عثمان ياران اما گيرند خويش سر آنكه اميد به كرد سستى آنها تعقيب در نضر. شدند فرارى شبانگاه و يافتند

 آنهـا  از كـس  بسـيار  و شدند هزيمت جديع بن عثمان ياران كردند سخت نبردى و رسيدند آنها به جديع بن
 علـى  كه  ابومسلم و بازگشت بلخ سوى مرو از داود ابو و رفتند خويش ياران سوى مضريان هآنگا. شدند كشته

 .رفت نيشابور سوى بود وى همراه نيز جديع بن
 بكشـد،  را عثمان نيز داود ابو و بكشد را على  ابومسلم كه بود شده متفق داود ابو و  ابومسلم راى: گويد

 .روز يك به دو هر
 خـتالن  بـه  بلـخ  و مـرو  ربيعيـان  و يمانيان از همراهانش با را عثمان رسيد بلخ به داود ابو وقتى: گويد

 سرزمين از بوجس نهر بركنار و برفت او پى از داود ابو شد برون بلخ از عثمان چون و. آنجا عاملى به فرستاد،
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 در نيـز   ابومسلم. زد را گردنشان بسته دست و بداشت را همه و  تاخت يارانش و بدو و رسيد عثمان به ختالن
 كارشـان  بـه  كـه  كند معين را خويش خاصان كه بود گفته بدو  ابومسلم. بكشت را كرمانى بن على روز همان
 .بكشت را همه  ابومسلم و كرد معين كه دهد جامه و جايزه و گيرد

   ابومسلم نزد به امام راهيماب پيش از شبيب بن قحطبة بازگشت

  ابومسـلم  پـيش  خراسـان  در بود بازگشته محمد بن ابراهيم پيش از كه شبيب بن قحطبة سال اين در
 مقدمـه  بر را وى رسيد  ابومسلم نزد به چون و داشت همراه بود بسته وى براى ابراهيم كه را پرچمى و رسيد

 و شـنوا  كـه  نوشـت  سـپاهيان  بـه  و سپرد بدو را نصب و عزل كار و پيوست بدو را سپاهها و گماشت خويش
 .باشند وى مطيع

 .رفت نيشابور سوى سيار بن نصر با مقابله براى قحطبه سال همين در
 در كـه  پيوسـتند  نصر به وى ياران شد كشته حرورى سلمه بن شيبان وقتى: گويد جشمى الحسن ابو
 كس هزار دو با را تميم خويش پسر نصر. خواست كمك و نوشت نامه بدو عجلى سويد بن نابى و بود نيشابور

 .كند حركت طوس سوى كه بود شده آماده نيز نصر خود فرستاد او سوى
 روانه مرار بن جمهور و مجاشع بن قاسم جمله آن از سردار چند با را شبيب بن قحطبة  ابومسلم: گويد

 سغدى عمير بن عاصم تميم،. كرد حركت ردابيو سمت از جمهور و كرد حركت سرخس سمت از قاسم. كرد
 كبادقـان  در كـه  كـرد  هزيمـت  را جمهـور  عميـر،  بن عاصم. بود نزديكتر بدو كه فرستاد جمهور مقابله به را

. بيـا  و كـن  حركت جمهور مقابل از كه نوشت عاصم به تميم،. رفتند نابى سوى قاسم و قحطبه .شد حصارى
 .كرد نبرد آنها با هقحطب و برفت و كرد رها را جمهور عاصم

 فرستاد يارانش و نصر سوى را او  ابومسلم اينكه و را قحطبه كار آنكه جز ديگر راوى اما: گويد جعفر ابو
 بـر  و كرد برون مرو از را نصر و كشت را كرمانى پسر دو و خارجى شيبان  ابومسلم وقتى: گويد آورديم وى از

 سـمرقند  عامـل  را ازدى نعمـان  بـن  سباع: فرستاد آن واليتهاى سوى را خويش عامالن يافت تسلط خراسان
 فرستاد فارس و طبس دو سوى را اشعث بن محمد. كرد طخارستان عامل را ابراهيم، بن خالد و داود ابو كرد،
 عون، ابو جمله از سردار چند با فرستاد، سطو سوى را قحطبه. كرد خويش نگهبانان ساالر را هيثم بن مالك
 و الرحمـان  عبد بن منذر و خزيمه بن خازم و برمك بن خالد و عكى حكيم بن مقاتل و يزيد، بن الملك عبد

 و محمـد  بـن  سلمة و طايى عثمان بن  عبداهللا و طوسى العباس ابو و عجلى مرار بن جهور و نهيك بن عثمان
 و سپاه، كار در بود كرده قحطبه دبير را او  ابومسلم كه الجهم ابو و حميد ابو و ىربع بن، الحميد عبد غانم، ابو

 .ديگر سردار چند و ابراهيم بن محرز و اسماعيل بن عامر
 ازدحـام  در كـه  كسانى شمار شدند، هزيمت كه كرد مقابله بودند طوس در كه كسانى با قحطبه: گويد

 .رسيد مى كس هزار چند و ده به روز آن كشتگان و بود كشتگان از بيشتر دادند جان
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 داد دستور و نوشت نامه قحطبه به و فرستاد نيشابور به محجه راه از را مجاشع بن قاسم  ابومسلم: گويد
 و كنـد  نبـرد  بودنـد  برده پناه آنها به كه خراسان مردم از كسانى و سويد بن نابى و سيار بن نصر بن تميم با

 .فرستد وى وىس ابيورد از را كعب بن موسى
 نامه حكيم بن مقاتل به و فرستاد  ابومسلم سوى را كعب بن موسى رسيد ابيورد به قحطبه وقتى: گويد

 .بازگرداند آنجا از را مجاشع بن قاسم و فرستد نيشابور سوى را يكى داد دستور و نوشت
 وقتى كه داد دستور وبد و فرستاد نصر بن تميم سوى كس هزار ده با را معقل بن على ، ابومسلم: گويد

 در تـا  برفـت  معقـل  بـن  علـى . پيونـدد  بـدو  و رود وى پيشواز به خويش همراهان با رسيد طوس به قحطبه
 شـتاب  با و يافت خبر بود كه آنجا آمدنش فرود و على حركت از قحطبه. گرفت جاى حلوان نام به اى دهكده
 .بود آنجا سويد بن نابى و نصر بن تميم اردوگاه كه  رفت سوذقان سوى

 خـويش  مقدمـه  بـه  ابيـورد  و نسا شيعيان از كس هزار سه با را خزاعى  عبداهللا بن اسيد قحطبه،: گويد
 اسيد. گرفتند آرايش وى نبرد براى نابى و تميم. گرفت جاى حبوسان نام به اى دهكده در تا برفت كه فرستاد

 آنها كار نرسد وى پيش شتاب با اگر و اند كرده اتفاق وى نبرد بر حريفان كه داد خبر بدو و نوشت قحطبه به
 .خراسانند مردم سواران و دليران از كس هزار سى با آنها كه بود داده خبر و برد مى خداى داورى به را

 كـس  هـزار  يـك  بـا  نيـز  را برمـك  بن خالد و كس هزار يك با را عكى حكيم بن مقاتل قحطبه،: گويد
 همراهان با قحطبه آنگاه. شدند شكسته رسيد نابى و تميم به خبر اين چون و رسيدند اسيد بنزد كه فرستاد
 و يزيـد،  بـن  الملـك  عبـد  عون، ابو و حكيم بن مقاتل. گرفت آرايش تميم نبرد براى و آمد آنها پيش خويش

 هير بن مسيب و قحطبه بن حسن و خزاعى  عبداهللا بن اسيد. دنها خويش راست پهلوى بر را برمك بن خالد
 حريفـان  سوى آنگاه .گرفت قرار قلب در او خود و نهاد خويش چپ پهلوى بر را الرحمان عبد بن الجبارعبد و

 از رضـايت  مـورد  شـخص  و سـلم،  و عليه اهللا صلى خواند، وى پيمبر سنت و خدا كتاب به را آنها و شد روان
 .سلم و عليه اهللا صلى دمحم خاندان

 نبـردى  كـه  كننـد  آغـاز  حملـه  چپ پهلوى و راست پهلوى تا بگفت قحطبه پس نپذيرفتند، اما: گويد
 وى با جمعشان از كس بسيار و شد كشته نبردگاه در نصر بن تميم نبود آن از تر سخت نبرد كه كردند سخت
 در سـپاهيان  و شـدند  حصـارى  شـهر  در هكـ  برد جان گروهى با نابى .شد غارت اردوگاهشان و شدند كشته

 عميـر  بـن  عاصـم . بكشـتند  همراهـانش  بـا  را نـابى  و شدند شهر وارد و شكافتند را ديوار و گرفتند ميانشان
 و نـابى  و تمـيم  شـدن  كشـته  و نيشـابور،  بـه  رفتند، سيار بن نصر سوى سعيدى راويه بن سالم و سمرقندى
 .دادند خبر بدو را آنها همراهان

 برمـك  بـن  خالـد  بـه  را آن ضـبط  يافت تسلط بود آن در چه هر و قوم اردوگاه بر قحطبه وقتى: گويد
 بـن  نصر به قضيه خبر. كرد روانه نيشابور سوى خويش مقدمه با را عكى حكيم بن مقاتل آنگاه. داشت محول
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 پراكنـده  وى اطـراف  از يـارانش  و آمـد  فرود قومس در تا برفت فرار به هرابرش مردم خواص با كه رسيد سيار
  .رفت نيشابور به خويش سپاهيان با نيز قحطبه گرگان، به رفت، حنظله بن نباتة سوى او و شدند

 .شد كشته بود گرگان عامل هبيره بن عمر بن يزيد جانب از كه حنظله بن نباتة سال اين در

  گرگان عامل حنظله بن نباتة شدن تهكش خبر از سخن

 فرسـتاد  نصـر  سوى را كالبى حنظله بن نباتة هبيره، بن عمر بن يزيد: گويد اصفهانى الرحمان عبد ابو
 قيسيان. نرفت سيار بن نصر نزد به و رفت گرگان به و شد روانه رى سوى سپس رفت، اصفهان و فارس به كه
 بـه  وى خنـدق  چون و زد خندقى نباته. رفتند گرگان سوى و» .دندار را ما گنجايش قومس«: گفتند نصر به

 .شد فرسنگ يك به نزديك وى خندق و برد مى عقب را آن كه دادند مى رشوه بدو رسيد، مى كسانى خانه
 بـن  خالـد  و خزاعـى   عبـداهللا  بن اسيد. رفت گرگان سوى ام سى و صد سال قعده ذى در قحطبه: گويد

 عبـد  بـن  الجبـار  عبـد  و زهيـر  ابـن  حبيب و مرادى كعب بن موسى و يزيد بن الملك عبد عون، ابو و برمك
 وى چـپ  پهلوى بر  عبداهللا بن اسيد. بود وى راست پهلوى بر كعب بن موسى. بودند وى با نيز ازدى الرحمان

 .بود وى مقدمه بر قحطبه بن حسن. بود
 بقيـه  بـا . كنيد مى نبرد كيان با و رويد مى كيان سوى دانيد مى خراسان مردم اى«: گفت قحطبه: گويد

 مرزهـاى  نزديـك  تا برفت قحطبه بن حسن: گويد» .اند سوخته را جل و عز خدا خانه كه كنيد مى نبرد قومى
 نباته پادگان سوى را طايى مسعده و مروروذى لدخا ابو و مروزى نافع و عثمان بن حسن و آمد فرود خراسان
 يـارانش  از كـس  هفتـاد  بـا  را ذويـب  و بردند شبيخون بدو كه بود آن ساالر ذويب نام به مردى كه فرستاده
 كـس  كـه  آمد فرود شام مردم و نباته مقابل و برفت نيز قحطبه. رفتند باز حسن اردوگاه سوى آنگاه. بكشتند

 و آوردند سخن آن از چنانكه شدند، ترسان بديدند را آنها خراسان مردم چون و ود،ب نديده را جمعشان مانند
 پـدران  از واليت اين خراسان مردم اى«: گفت و ايستاد سخن به آنها ميان و يافت خبر قحطبه. كردند آشكار

 سـتم  و تندياف تغيير چون و يافتند مى ظفر دشمنان بر نيكرفتاريشان و عدالت سبب به كه بود شما نخستين
 داد تسلط آنها بر را زمين روى قوم زبونترين و گرفت را قدرتشان و آورد خشم آنها بر جل و عز خداى آوردند

 وجـود  بـا  و گرفتنـد،  بندگى به را فرزندانشان و گرفتند همسرى به را زنانشان و يافتند غلبه واليتشان بر كه
 در و يافتنـد  تغيير آنگاه. ميكردند يارى را ستمديده و كردند مى فاو پيمان به و كردند مى عمل عدالت به اين
 سلم و عليه اهللا صلى شدند، خدا پيمبر خاندان پرهيزكاران و نيكان ترس موجب و آوردند، ستم حكومت كار

 آنها از شما كه شود سختتر عقوبتشان تا گيرد انتقام آنها از شما وسيله به كه داد تسلط آنها بر را شما خدا و
 آنهـا  بـر  جـل  و عز خداى و كنيد مى تالقى آنها با شمار همين با شما كه گفته من به امام. خواهيد مى انتقام

  ».بكشيدشان و كنيد هزيمتشان كه دهد مى نصرتتان



254  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 رحمان خداى نام به. قحطبه به  ابومسلم از«: بود چنين كه خواندند قحطبه براى را  ابومسلم نامه: گويد
 كشـتار  يـافتى  ظفـر  آنهـا  بر چون و دهد مى نصرت ترا جل و عز خداى كه بر حمله دشمن به عدب اما رحيم،
  ».كن بسيار

 خراسـان،  مـردم  اى« :گفت قحطبه. شد تالقى جمعه روز به ام سى و صد سال حجه ذى اول در: گويد
 ايـن  و اسـت  رابـر ب دو آن در عمـل  و داده فضـيلت  ديگر ايام بر را آن تعالى و تبارك خداى كه روزيست اين

 خبـر  مـا  به امام. شماست عيدهاى بزرگترين جمله از خدا نزد به كه هست آن در عيدى و بزرگ است ماهى
 بـه  جانسـپارى  و ثبـات  و ثبات و تالش با پس. يابيد مى نصرت دشمنتان بر ماه اين روز اين در شما كه داده

  ».است صبوران يار خدا كه شويد مقابل  دشمن با خداى پيشگاه
 مقاتل و برمك بن خالد .بود وى راست پهلوى بر قحطبه بن حسن. برد حمله آنها طرف به آنگاه: گويد

 نباتـه  عاقبت. آوردند ثبات هم مقابل در گروه دو و كردند آغاز نبرد. بودند وى چپ پهلوى بر عكى حكيم بن
 حيـه،  پسرش با را نباته سر قحطبه. شد كشته آنها از كس هزار ده و شدند هزيمت شامى دممر و شد كشته
 .فرستاد  ابومسلم پيش

 و بـود  گريخته  ابومسلم از كه بود كسانى جمله از تميمى راويه بن سالم: گويد عدى بنى پيران از يكى
 وى شدند هزيمت كسان وقتى. آمد قحطبه نبرد به گرگان در و رفت نباته نزد به آنگاه بود، شده روان نصر با
 چهـره  بـه  ضربتى سالم. برد حمله بدو بود قحطبه سواران از كه طائى  عبداهللا. كرد مى نبرد و بماند تنهايى به

 وى بـا  كه شد آنجا وارد و شد رانده مسجد سوى كه چندان كرد نبرد آنها با و بينداخت را چشمش و زد وى
 بـه  شـرى  امروز بخدا آب! آبى جرعه: زد مى بانگ و راند مى عقب را آنها برد مى حمله طرف هر به شدند، وارد
 و بكشـتند  را او كـه  انداختنـد  وى طرف به سنگ چندان و بيفروختند بروى را مسجد سقف نوشانم، مى آنها

  ».بودم نديده اين چون را كسى هرگز«: گفت قحطبه. نداشت سالم جاى كه آوردند قحطبه پيش را سرش
 .داد رخ نبرد مدينه مردم و خارجى حمزه ابو ميان قديد، در سال، اين در

  مدينه مردم و خارجى حمزه ابو ميان قديد نبرد از سخن

 كـه  گماشـت  كسـان  بر را  عبداهللا بن العزيز عبد سليمان، بن الواحد عبد: گويد فروى موسى بن هارون
 ميخـى  بـه  پرچمشان رسيدند عقيق به چون و ديدند آنجا كشته شتران رسيدند حره به چون و شدند بيرون
 بسر آنجا را شب و رسيدند قديد به تا برفتند آنگاه. گرفتند بد فال به را رفتن كسان، و بشكست نيزه و خورد
 و مغـرور  بودنـد  جمعى بود آنجا حوضها و شده ساخته قصر اكنون كه بود محلى نزديك قديد دهكده. بردند

 خلل خزاعه مردم كه اند پنداشته كسان بعضى. تاخت آنها بر فضل جانب از حريف ناگهان. نبرد كار از خبر بى
 قرشيان از كشتار كردند، كشتارشان كه رسانيدند آنها پيش را جارچيان و دادند نشان حمزه ابو به را آنها گاه

 .شد كشته ايشان از كس بسيار و رسيد آنها به شكست و بود آنها از جماعت ربيشت كه بود بيشتر
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 كـه  نگريسـت  يمنـى  مردم از يكى به قريش مردم از يكى: گويد خويش ياران از يكى از نقل به هارون
 او از پسـركم «: گفـت  خـويش  پسر به و» .كرد روشن قرشيان كشتار به مرا چشم كه خداى حمد«: گفت مى
 .بود مدينه مردم از يكى وى» .كن آغاز

 چنـدان  و» .رو پـيش  پسركم« :گفت خويش پسر به آنگاه. بزد را گردنش و شد نزديك بدو پسر: گويد
 خـويش  كشـتگان  بـر  كسـان  و رسـيدند  مدينـه  بـه  قـوم  هزيمتيان آنگاه. شدند كشته دو هر تا كردند نبرد

 از زنـان  كه گذشت نمى چيزى و كرد مى بپا گرى نوحه خويش خويشاوند براى زنى كه بود چنان و بگريستند
 بـه  زنى، ديگر تا خويشاوندش، سوى زنى هر رفتند، مى يكايك و شدند مى خبردار خويش مردان شدن كشته

 .ماند نمى وى نزد
 بـن  الواحـد  عبـد  و .سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  شـد  خدا پيمبر مدينه وارد خارجى حمزه ابو سال اين در
 .ريختگ شام سوى سليمان

 نمود روى آنجا وى از كه كارها و مدينه به خارجى حمزه ابو شدن وارد از سخن

 سـوى  سـليمان  ابـن  الواحد عبد و شد مدينه وارد ام سى و صد سال به حمزه ابو: گويد كثير بن موسى
 ايـن  دربـاره  مدينـه  مـردم  اى«: گفـت  و كـرد  او ثناى و گفت خدا حمد و رفت منبر به حمزه ابو. رفت شام

  ».گفتيد بد آنها درباره كه سوگند خدا بدين و پرسيدم شما از واليتدارانتان
  ».كشند مى گمان روى از آيا«: پرسيديمتان

  ».آرى«: گفتيد
   »دارند؟ مى روا را حرام ناموس و حرام مال آيا«: گفتيمتان

  » .آرى«: گفتيد
  » .كنند دورى ما از كه دهيم سوگندشان خدا به شما و ما بياييد«: گفتيمتان

  » .كنند نمى«: گفتيد
 خـدا  كتاب كه بياريم را يكى يافتيم ظفر شما و ما اگر و كنيم نبرد آنها با شما و ما بياييد«: گفتيمتان

  » .دارد بپا شما و ما ميان سلم و عليه اهللا صلى را او پيمبر سنت و
  » .ريمندا قدرت«: گفتيد

 سـنت  به را شما و كنيم عدالت احكامتان در يافتيم ظفر اگر كه واگذاريد آنها با را ما پس«: گفتيمتان
 را شـما  نيز ما كرديد نبرد ما با آنها از دفاع به و نپذيرفتيد اما» .كنيم وادار -سلم و عليه اهللا صلى -پيمبرتان
  ».بكوبد درهم و كند دور خدايتان. بكشتيم

 سـاالر  و بـود  حـارث  حروريـان  از گروهـى  سـاالر . بودند كس چهارصد حروريان،: گويد هشام بن حزام
 پس از كسان شد، تالقى وقتى. بود حمزه ابو گروهيشان ساالر و بود قرشى عدوى محمد بن بكار گروهيشان
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 بگذاريـدمان . نيسـت  زنيـا  شـما  نبرد به را ما بخدا«: بودند گفته خوارج. بودند شده آماده خوارج حجت اتمام
  ».رويم دشمنمان سوى

 تالقى ام سى و صد سال پنجشنبه روز به صفر، ماه از رفته روز هفت و نپذيرفتند مدينه مردم اما: گويد
  عبداهللا بن العزيز عبد ميرشانا. نبرد جان آنها از كسى فراريان، تك تك بجز و شدند كشته مدينه مردم. شد
 .اند داشته سرى و سر حروريان با كه داشتند متهم را خزاعه مردم قرشيان. شد كشته نيز

 حروريـان . بود آنها مقدمه بر بلج» .يافتند ايمنى كسان كه وقتى تا دادم پناه را قريش از كسانى: گويد
 .آمدند مدينه به صفر از رفته روز نوزده

 خويش سخنان ضمن و كرد سخن و ايستاد بپا شد مدينه وارد حمزه ابو وقتى: گويد موسى بن هارون
 ديـده  آفـت  محصـولتان  كه گذشتم شما بر الملك، عبد بن هشام چشم، يك ايام در مدينه مردم اى«: گفت
 انگرترتـو  را تـوانگر  كه برداشت شما از خراج و نوشت شما به .بردارد شما از خراج كه بوديد نوشته او به بود،
 پـاداش  را او نـه  دهـاد  خير پاداش را شما نه خدا. دهاد خير پاداش خدايت گفتيد .كرد فقيرتر را فقير و كرد
  ».دهاد خير

 آنگـاه . كـرد  او ثنـاى  و گفـت  خدا حمد و رفت منبر به كرد، سخنرانى حمزه ابو: گويد زكريا بن يحيى
 ملك طلب به يا سرى بيهوده و گردنفرازى و حرص به خويش ديار از ما كه دانيد مى مدينه مردم اى«: گفت

 مانده متروك حق چراغهاى ديديم وقتى بلكه. ايم نشده برون كهن انتقامى خاطر به يا آن در شدن ور غوطه و
 شـنيديم  و گرفت تنگى ما بر فراخى همه با زمين شده، مقتول عدالت به قائم و ديده خشونت حق گوينده و

 را خدا دعوتگر كه هر و. كرديم اجابت را خدا دعوتگر. خواند مى قرآن حكم و انرحم اطاعت به دعوتگرى كه
 كـه  داشـتند  شـتر  يـك  ما از چند تنى كه مختلف قبايل از بيامديم،. 1كرد نتواند فرار زمين در نكند، اجابت
 خـدايمان  كـه  توان ىب و بودند اندك. دادند مى دست به دست را لحاف يك و خودشان، و بود زادشان حامل

 شـما  مـردان  بـا  قديد دو آنگاه. شديم برادران وى نعمت به همگى و داشت مؤيد خويش نصرت به و داد پناه
 خانـدان  حكومـت  و شيطان اطاعت به را ما كه خوانديم قرآن حكم و رحمان اطاعت به را آنها و شديم مقابل
 بـه  طانشـي  كه بيامدند شتابان آنگاه. دارد بسيار فاصله گمرهى از هدايت  كه خدا بدين قسم خواندند، مروان

 خـدا  ياران بود آمده بر آنها از انتظارش و بود آورده جوش به خونشان از را خويش ديگ و بود گرفته كارشان
 نيـز،  آنهـا  بر و افتاد گردش به ما بر نبرد آسياى 2پررونق و تيز شمشيرهاى با آمدند گروهها و ها دسته به نيز
 كنيـد  يـارى  را مروان خاندان و مروان اگر مدينه مردم اى شما .افتند شك به آن از ابطالگران كه ها ضربت با

 مدينـه  مـردم  اى. دهـد  آرامـش  را مؤمنـان  قوم دلهاى و دهد عذاب ما دست به يا خويش جانب از خدايتان
 مگـر  آنهـاييم  از مـا  و ماينـد  از كسـان  مدينـه  مـردم  اى. است آخر بدترين آخرتان و بود اول بهترين اولتان

                                                           

1 .ال من و ِجبي ياهللا داع سِجزٍ فََليعضِ في ِبم32: 46 الْأَر.  

 . متن كلمه. 2



 257    مهدجلد 

 جـل  و عـز  خـدا  پنـدارد  كه هر مدينه مردم اى. ستمگر پيشوايى يا كتاب اهل شركىم يا پرست بت مشركى
 ما با و است جل و عز خدا دشمن كند مى مؤاخذه نكرده كه عملى از يا كرده توانش از بيش تكليفى را كسى

 مقـرر  نـاتوان  و نيرومنـد  بـراى  خـويش  كتاب در جل و عز خداى كه سهم هشت از مدينه مردم اى. نبرد به
 اى. برگرفـت  آن از خويش براى خداى با نبرد و مكابره با و بيامد نداشت سهمى كه نهمى آريد سخن فرمود
 مردم اى شما واى خشن، بدويان و نورسند جوانان: ايد گفته. كنند مى نكوهش مرا ياران ام شنيده مدينه مردم

 جـوانى  عـين  در كه جوانانى بودند، سنور جوانان جز به سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر ياران مگر مدينه
 قبـال  در را فـانى  زنـدگى  رو، كند باطل راه به قدمهايشان و بود پوشيده بدى از چشمانشان بودند سالخورده

 پيوسـتند،  روز صـيام  بـه  را شـب  قيـام  آميختنـد،  خسـتگى  بـه  را خستگى. فروختند خداى به باقى زندگى
 تنـدى  بـه  بهشـت  شـوق  از گذشتند مى انگيزى شوق آيه بر چون و بود شده ختم قرآن اجزاى بر پشتهاشان

 هـاى  دسـته  و گرفـت  پـر  تيرها و رفت باال ها نيزه و آمد در نيام از شمشيرها كه ديدند چون و زدند مى نفس
 سـرانجام  و باد آنها از خوشى. شمردند ناچيز خداى تهديد قبال در را سواران تهديد برآورد، مرگ بانگ سوار

 كـه  دست بسا و ريخته اشك جل و عز  خداى ترس از شب دل در و ايست پرنده منقار در كه چشم بسا. كني
 دربـاره  و گـويم  مـى  را سـخن  اين. داشته تكيه آن رب سجود و ركوع هنگام صاحبش كه افتاده جدا مفصل از

 بـاز  او سـوى  و دارم تكيـه  بدو كه خداست از من توفيق همه كه خواهم مى آمرزش خداى از خودمان تقصير
  ».گردم مى

 ريـا  كـه  هر«: گفت مى سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر منبر بر حمزه ابو كه شنيدم: گويد علقمه ابو
 آرد شـك  خـويش  كفر در كه هر و. است كافر كند دزدى كه هر. است كافر آرد شك هك هر. است كافر كند
  ».است كافر

 و. داشت نكو روش مدينه مردم با حمزه ابو«: گفت مى كه شنيدم علقمه ابو خويش جد از: گويد هارون
  ».شدند متمايل بدو شنيدند است كافر كند زنا كه هر گفت مى كه را او سخن چون

 نيـز  ايـن  برفت، ابهام«: گفت رفت منبر به حمزه ابو وقتى: گويد خويش ياران از يكى از نقل بن هارون
  ».است كافر كند زنا كه هر شد؟ چه بگذرد

 :مضمون اين به خواند من براى قديد درباره را شعرى يكى: گويد
   بود چكار قديد با مرا«

   داد فنا به را مردان قديد كه
   گريست خواهم نهان در
   گريست خواهم نيز انعي در و
   شود سنگين غمم چون و

   زن بانگ سگان با هماهنگ
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  ».گريست خواهم
 اخـتالف  بودنشان مدت درباره .شدند مدينه وارد صفر ماه از مانده روز سيزده يارانش و حمزه ابو: گويد

 االول جمادى از نيمى و ربيع ماه دو و صفر مانده باقى: گويد ديگرى. ببودند آنجا ماه سه: گويد واقدى. هست
 .بود هفتصد كرده ياد واقدى چنانكه شدند كشته قديد در كه مدينه مردم از كسانى شمار. بودند آنجا را

 بن بلج و عدوى قرشى محمد بن بكر ابو ساالرى به را خويش ياران از گروهى حمزه ابو اند گفته چنانكه
 بـا  فرسـتاد  شـام  از را سـعدى  محمد بن الملك عبد نيز، محمد بن مروان. فرستاد پيش بصرى، اسدى عيينه
 .شاميان نخبه

 بـه  تـا  برفـت  و كرد جانشين را خويش ياران از يكى و درآمد مدينه از حمزه ابو: گويد كثير بن موسى
 .گرفت جاى دره

 و گماشـت  آنهـا  بر را عطيه ابن و برگزيد خويش سپاه از كس رهزا چهار مروان: گويد زهرى يحيى ابو
 دسـتور . بارهـايش  براى استرى و عربى اسب يك و داد دينار صد كدامشان هر به. كند شتاب رفتن در گفت

 .كند نبرد وى ياران و يحيى بن  عبداهللا با و برسد يمن به تا برود يافت ظفر اگر و كند نبرد آنها با و برود داد
 .رسيد عال به تا برفت عطيه ابن: دگوي

 يكى روز آن بودم نوجوان من گفت مى الغيث ابو وابسته افلح پسر عالء نام به مدينه مردم از يكى: گويد
  »چيست؟ اسمت پسر«: گفت و ديد مرا عطيه ابن ياران از

   »عالء«: گفتم
   »كى؟ پسر«: گفت
  » .افلح پسر«: گفتم
   »كى؟ وابسته«: گفت
  » .الغيث ابو وابسته«: گفتم
   »كجاييم؟ ما«: گفت
   »عالء در«: گفتم
 »رسيم؟ مى كجا فردا«: گفت
  » .غالب به«: گفتم
: گفت و رسانيد عطيه ابن نزد به تا ببرد و كرد سوار خود سر پشت مرا نگفت، من با سخنى ديگر: گويد

 .كردم تكرار وى براى بودم گفته را آنچه و بپرسيد من از و »چيست؟ امتن كه بپرس پسر اين از«
 .داد من به مهايى در و شد خرسند اين از: گويد
 نبـرد  آنهـا  بـا «: گفت حمزه ابو شدند مقابل عطيه ابن و حمزه ابو وقتى: گويد ماجشون بن الملك عبد

  ».كنيد شان خبردار تا نكنيد
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 گوييد؟ مي چه بدان عمل و قرآن درباره كه زدند نگبا آنها به پس: گويد

 .نهيم مى جوال درون آنرا كه زد بانگ عطيه ابن: گويد
   »گويى؟ مى چه يتيم مال درباره«: گفت
  » .كنيم مى بد كار مادرش با و خوريم مى را يتيم مال«: گفت

 .كردند پرسش آنها از شنيدم كه ديگر چيزهايى با
 عطيـه،  ابـن  اى تـو  واى«: زدند بانگ و شد شب تا. كردند نبرد آنها با ندشنيد را سخنشان وقتى: گويد

  ».گيريم آرام نيز ما كه گير آرام نهاده، آرامش براى را شب خدا
 .بكشت را آنها تا كرد نبرد چندان و نپذيرفت عطيه ابن اما: گويد

 رويـم  مـى  مـروان  سوى ام«: گفت و كرد وداع مدينه مردم با شد مى برون حمزه ابو وقتى: گويد هارون
 وادار سـلم  و عليـه  اهللا صلى محمد پيمبرتان سنت به را شما و كنيم مى عدالت شما احكام در يابيم ظفر اگر
 آنها كه باشد زود دارند آرزو آنها كه شود چنان اگر و. كنيم مى تقسيم ميانتان را غنيمتتان آمد در و كنيم مي
  ».1كنند مى بازگشت كجا كه بدانند اند كرده ستم كه

 يـاران  بـه  يافتند خبر حمزه ابو  شدن كشته از مردم وقتى: گويد خويش ياران از يكى از نقل به هارون
 .بكشتند را آنها و تاختند وى

 ابـن  ساالرشـان  كـه  مروان سواران كردند حركت مروان سوى يارانش و حمزه ابو: گويد عمر بن محمد
 آنهـا  ابـل مق از كه بكشتند را بسيارشان و كردند تالقى آنها با القرى وادى در قيس قبيله از بود سعدى عطيه

 .بكشتندشان و شدند مقابل آنها با مدينه مردم بازگشتند، مدينه سوى هزيمت به
 عربى اسب هزار چهار با كه بود هوازنى سعدى عطيه بن محمد بن الملك عبد مروان سپاه ساالر: گويد

 زره يـك  يـا  داشـتند،  زره دو كـه  بودنـد  كسـانى  جمله آن از. داشتند نيز استرى كدامشان هر آمد مدينه به
 مكـه  سـوى  آن از پس. بود نشده ديده آن مانند دوران آن در كه لوازمى و اسب زره با گردن، آهنين پوشش
 .رفتند

 بـن  وليد. رفت مكه سوى آنگاه بماند آنجا ماه يك شد مدينه وارد وقتى عطيه ابن كه اند گفته ها بعضى
 مـردم  از يكـى  كه را ماعز ابن رفت، يمن و كهم سوى آنگاه. كرد جانشين مدينه در را خويش برادرزاده عروه
  .كرد جانشين مكه در بود شام

 ياران با و يافت خبر وى رفتن از بود صنعا به كه يحيى بن  عبداهللا كرد حركت عطيه ابن چون و: گويد 
 پـيش  را بشـير  پسـرش  و كشـت  را يحيى ابن  عبداهللا كه كرد تالقى عطيه ابن با و آمد وى مقابله به خويش
 .فرستاد مروان پيش را يحيى بن  عبداهللا سر و شد صنعا وارد و برفت عطيه ابن آن از پس. فرستاد مروان

                                                           

1 .و لَمعيينَ سوا الَّذظََلم ْنقََلبٍ أَيونَ مبْنقَل227: 26 ي.  



260  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 در چنانكـه  او پـس . شـود  حـج  سـاالر  و بـرود  شتاب با كه نوشت عطيه ابن به مروان آن از پس: گويد
 دهكـده  مـردم  از يكـى . رسـيد  جـرف  بـه  تا برفت خويش ياران از چند تنى با آمده عيسى بن عباس حديث
 اميـر  حجم ساالر شما، واى«: گفت كه بردند حمله بدو و» .آمده هزيمت به خدا به«: گفتند شد، وى متوجه
  ».نوشته من به مؤمنان

 روان سـعدى  عطيـه  ابـن  بـا : گويد كه است چنين الرحمان عبد بن الزبير ابو روايت اما: گويد جعفر ابو
 خـويش  خـرجين  در دينار هزار چهل و بود  وى با حج ساالرى درباره وانمر فرمان. بوديم كس دوازده. شدم

 بـه  بـود،  نهـاده  جا به صنعا در را خويش سواران و سپاه داشت، حج آهنگ كه رسيد جرف به تا برفت داشت
 زبـان  بد چه كه بكشد را جمانه پسر دو خداى«: گفت مى زنى كه شنيدم ناگهان بوديم ايمن و مطمئن خدا،
 زنـان  و اسـب  و سـالح  و بـود  مردم انبوه. رفتم مرتفعى جاى به. ريخت مى من از آب گويى برخاستم» .است

 .بودند گرفته ميان در را ما سوى هر از و بودند ما كنار مرادى هردوان جمانه، پسران دو گوى، دشنام
   »خواهيد؟ مى چه«: گفتم

   »دزديد؟ شما«: تندگف
 سـاالرى  فرمان و است مؤمنان امير مكتوب اين«: گفت و آورد برون را خويش مكتوب عطيه ابن: گويد

  » .ام عطيه ابن نيز من حج،
  » .دزديد شما و است نادرست اين«: گفتند
 همـه . شـد  كشـته  تـا  كـرد  نبرد و نشست خويش اسب بر حبيب بن صفر ديدم، معاينه را خطر: گويد

  »كيستى؟ تو«: گفتند. ماندم من و شدند كشته بودند ما با كه كسانى
  » .همدان مردم از يكى«: گفتم

  » .همدان تيره كدام از«: گفتند
 را همـدان  هـاى  تيـره  كـه  داشـتم  منتسـب  همـدان  هـاى  تيـره  از يكـى  بـه  را خويشـتن  مـن  و: گويد

 مال آن همه اگر و» .برگير آنرا دارى اينجا در چه هر با ايمنى تو«: گفتند و واگذاشتند مرا پس» .شناختم مى
 و شـدم  ايمن كه رسانيدند صعده به مرا كه فرستادند من همراه سوارانى آنگاه. دادند مى من به خواستم مى را

  .رسيدم مكه به تا برفتم
 قلعـه  و گرفـت  منـزل  عمـق  در و رفـت  تابستانى غزاى به هشام بن وليد اند گفته چنانكه سال اين در

 .كرد بنيان را رعشم
 .داد رخ طاعون بصره در سال اين در هم و
 آنهـا  از كس هزار سى نزديك قولى به. كرد كشتار گرگان مردم از شبيب بن قحطبة سال اين در هم و

 كـرده  اتفـاق  حنظلـه  بن نباتة شدن كشته پس از گرگان مردم كه يافت رخب اند گفته چنانكه زيرا بكشت، را
 كردم ياد كه را گروهى و شد وارد يافت خبر قضيه اين از قحطبه چون و. كنند قيام قحطبه ضد بر كه بودند
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 مـردم  از گروه آن با را نباته قحطبه، كه يافت خبر بود قومس به وقت آن در كه سيار بن نصر چون و بكشت
 .برفت رى توابع از خوار تا و كرد حركت كشته انگرگ

 تمـيم   ابومسلم وقتى كه بود آن آمده جشمى الحسن ابو روايت در چنانكه قومس در نصر اقامت سبب
 بـن  منهـال  همـراه  نيشابور عاملى به را قشيرى زراره بن زياد فرمان كشت را عجلى سويد بن نابى و نصر بن

 .برآيد نصر پى از كه داد دستور و تنوش نيز قحطبه به فرستاد فتان
 و رمضان ماه دو و رسيد نيشابور به تا برفت نيز او خود و فرستاد خويش مقدمه با را على قحطبه: گويد

 كـه  قيسـيانى  بـذش،  نـام  به بود قومس هاى دهكده از يكى در نصر. برد بسر آنجا را ام سى و صد سال شوال
 هبيره ابن به خراسان سران از گروهى همراه نصر. بودند آمده فرود مدام نام به اى دهكده در بودند وى همراه

 وى فرسـتادگان  هبيره ابن اما. وانمود مهم سخت را كار و خواست كمك او از و نوشت نامه بود واسط در كه
 وضـع  كـه  فرستادم هبيره ابن پيش را خراسان سران از گروهى من كه نوشت مروان به نصر. كرد زندان به را

 كسـى  هماننـد  مـن . كـرد  زندان به مرا فرستادگان كه خواستم كمك او از و دارند وى معلوم را اينجا انكس
 بـه  اش خانه از سپس و اند رانده اش خانه به اش حجره از سپس اند رانده اش حجره به اطاقش از را او كه هستم
 وى براى خانه و بازگردد اش خانه به شايد كند كمكش و دريابد بكمك را وى كسى اگر. اند رانده خانه صحن
 .صحن نه و ماند او براى خانه نه شود رانده راه به اش خانه از اگر اما. بماند

 وى معلوم را اين و نوشت نصر به و كند يارى را نصر كه داد دستور و نوشت هبيره ابن به مروان: گويد
. فرسـتد  وى سـوى  سپاه زودتر كه خواست مى و نوشت هبيره ابن به ليث بنى وابسته خالد همراه او و تداش

 بـه  كـس  هـزار  ده. ندارند باور مرا سخن آنها از يك هيچ كه ام گفته دروغ چندان خراسان مردم با بود نوشته
 .يايدن كارى به و فرستى كمكم به هزار صد كه پيش آن از فرست، من كمك

 مكه عامل وى. اند آورده معشر ابو از را اين. شد حج ساالر مروان بن الملك عبد بن محمد سال اين در
 .بود طايف و مدينه و

. بـود  محـاربى  عاصم بن حجاج با كوفه قضاى. بود سپرده هبيره بن عمر بن يزيد به عراق سال اين در
  .ام كرده ياد كه بود چنان خراسان كار و بود سيار بن نصر خراسان عامل. بود منصور بن عباد با بصره قضاى

 .آمد در يكم و سى و صد سال آنگاه

 بود يكم و سى و صد سال به كه حوادثى از سخن

 .بود قومس به كه فرستاد نصر سوى را حسن خويش، پسر قحطبه كه بود اين سال حوادث جمله از
 كه شد خوار وارد و كرد حركت بذش از سيار بن نصر شد كشته نباته وقتى: گويد تاجى فروخ بن جبلة

 قـومس  سـوى  را حسـن،  خـويش،  پسر يكم و سى و صد سال محرم در قحطبه. بود عقيلى بكر ابو آنجا امير
 حسـن  بنـزد  كـس  هفتصـد  با را مروزى العباس ابو و ابراهيم، بن محرز القاسم، ابو و كامل ابو سپس. فرستاد
 با و رفت نصر سوى و كرد ترك را حسن اردوگاه و گرفت كناره كامل ابو رسيدند وى نزديك چون كه فرستاد
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 و رفتند نزدشان به كه فرستاد آنها سوى سپاهى نصر. داشت وى معلوم را مانده عقب سردار حضور و شد وى
 از چيـزى  و گريخـت  خـويش  يـاران  با و زد نقبى  مهران بن جميل. كردند محاصره بودند باغى در كه را آنها

 رى در كـه  فرسـتاد  هبيره ابن پيش را آن نصر و برگرفتند را آن نصر ياران كه نهادند جا به را خويش كاالى
 شـكوه  او از نصـر  كـه  فرستاد هبيره ابن براى و گرفت او از كاال با را نصر نامه و شد فرستاده متعرض عطيف

 رهـا  را او خـدا  بـه  ميـارد؟  آشـفتگى  من كار در قيس زبون مردم، با چرا ام هبيره ابن دستخوش«: گفت كرد
 رى بـه  تـا  برفـت  نصـر  آنگاه» .دارد انتظارها وى براى كه پسرش نه است چيزى خودش نه بداند كه كنم مى

 رفـت  همـدان  سوى اآنج از عطيف رسيد، رى به نصر وقتى .بود نهشلى بديل بن حبيب آنجا عامل كه رسيد،
 به اصبهان، سوى آنجا از است، همدان در مالك ديد چون و صحصحيه، در بود، آنجا باهلى ادهم بن مالك كه
 .رفت ضباره بن عامر نزد

 پـيش  و بمانـد  رى در كـه  بود فرستاده نصر سوى را وى هبيره ابن بود، كس هزار سه با عطيف: گويد
 .نرفت نصر

 همدان بنزديكى ساوه واليت در وقتى ميبردند، را او كه شد بيمار آنگاه اند،بم رى در روز دو نصر: گويد
 ربيـع  از رفتـه  روز دوازده نصر وفات اند گفته چنانكه. شدند همدان وارد يارانش بمرد چون و بمرد آنجا رسيد
 .سالگى پنج و هشتاد سن به بود االول

 همـدان  و رى بـين  مـا  بيابـان  راه از بلكـه  نشد رى اردو رفت مى رى سوى خوار از نصر وقتى: قولى به
 .بمرد آنجا در و برفت

. سـمنان  نـام  بـه  فرسـتاد  اى دهكده به را خزيمه بن خازم حسن، بمرد، سيار بن نصر وقتى: گويد على
 پشـيمان   ابومسـلم  پيـروى  از كه زياد .فرستاد پيش را قشيرى زراره بن زياد و شد روان گرگان از نيز قحطبه

 .رود ضباره بن عامر بنزد ميخواست كه گرفت اصفهان راه و شد جدا قحطبه از بود هشد
 و شـد  هزيمت زياد كه رسيد بدو پسينگاه بعد، روز كه فرستاد را ضبى زهير بن مسيب قحطبه،: گويد

 سـوى  قحطبـه  و بازگشـت  قحطبـه  پـيش  زهير بن مسيب آنگاه. شدند كشته بودند وى با كه كسانى بيشتر
 و بيامـد  بـود  فرسـتاده  را او حسـن  كـه  طرفـى  از خازم وقت اين در. بود آنجا حسن پسرش كه رفت قومس
 .فرستاد رى سوى را خويش پسر و قحطبه

 رونب رى از يافتند خبر حسن آمدن از شام مردم از وى همراهان و نهشلى بديل بن حبيب وقتى: گويد
 و نوشـت  نامـه   ابومسـلم  بـه  رسـيد،  رى به قحطبه چون و بيامد پدرش تا ببود و شد آن وارد حسن و شدند
 .داد خبر بدو رى در را خويش اقامت

 .گرفت اقامت آنجا و رفت نيشابور به مرو از  ابومسلم سال اين در

  وى اقامت پس از قحطبه كار و نيشابور در  ابومسلم كار از سخن
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 در و كرد حركت مرو از گويند چنانكه  ابومسلم گرفته، جاى رى در كه نوشت  ابومسلم به بهقحط وقتى
 .فرستاد همدان سوى را حسن خويش پسر رى اقامت از پس روز سه قحطبه. زد خندق و گرفت جا نيشابور

 و شـام  مـردم  از كسـانى  و ادهـم  بـن  مالك شد روان همدان سوى قحطبه بن حسن وقتى: گويد على
 بـه  نـامش  كـه  هر«: گفت و خواند مقررى گرفتن به را آنها مالك. رفتند نهاوند سوى بودند، آنجا كه سانخرا

 شام مردم از كسانى با مالك. برفتند و كردند رها را مقررى كس بسيار» .بگيرد را خويش مقررى است ديوان
 چهـار  در و رفـت  نهاونـد  سوى همدان از طبهقح بن حسن. بماند نهاوند در بودند، مانده وى با كه خراسان و

 كـه  فرستاد وى كمك به كس هفتصد با را باهله وابسته عطيه بن الجهم ابو قحطبه،. آمد فرود شهر فرسنگى
 .كرد محاصره و گرفت ميان در را شهر

 .شد كشته ضباره بن عامر سال اين در

  آن سبب و ضباره بن عامر شدن كشته از خنس

 وى كرد، هزيمت را معاويه بن  عبداهللا ضباره ابن وقتى كه بود چنان ضباره بن عامر شدن كشته سبب
 خبـر  اثنـا  ايـن  در. رفـت  وى پى از ضباره ابن عامر. رسيد آنجا به كرمان راه از و رفت خراسان سوى فرار به

 .رسيد عمر بن يزيد به ان،گرگ در حنظله بن نباتة شدن كشته
 كه نوشت داود خويش پسر و ضباره بن عامر به هبيره ابن شد، كشته نباته وقتى: گويد فروخ بن جبلة

 شـهر  بـه  اصـفهان،  واليت به تا برفتند كس هزار پنجاه با بودند كرمان به كه داود و عامر. روند قحطبه سوى
 .گفتند مى اسپاهه سپاه را ضباره اين سپاه. گرفتند جاى جى،

 و عقيل بن موسى و سليم بنى وابسته مروزى حماد ابو و مهلبى حفص ابو و عكى مقاتل قحطبه،: گويد
 را زياد بن هيثم و عقال بن مخارق و طريف بن مالك و شبيب بن كلثوم و اشعث بن ذويب و حسان بن اسلم

 .گرفت جا قم در تا برفت كه بود عكى همگيشان ساالر كه فرستاد
 سـوى  كمـك  به خواست دارد، جاى نهاوند مردم مقابل در حسن كه يافت خبر ضباره ابن وقتى: گويد

 بـه  را محمد بن زهير او و داشت وى معلوم را قضيه و فرستاد قحطبه پيش كس و يافت خبر عكى رود، آنها
 بازگردد قم سوى نوشت بدو قحطبه. كرد جانشين را غيالن بن طريف و شد برون قم از عكى. فرستاد كاشان

 .بيايد وى تا بماند و
 رسـيد،  عكى حكيم ابن مقاتل به قحطبه وقتى رسيد، بدو سپاه دو طليعه و بيامد رى از قحطبه: گويد

 يـك  قحطبـه  سـپاه  بـا  بـود  شـده  روان آنهـا  سوى كه ضباره بن عامر پيوست، خويش سپاه به را عكى سپاه
 .ماند بجاى روزى چند و داشت فاصله فرسنگ

 راسـت  پهلـوى  بـر  على. شد تالقى سپاه دو ميان و شد روان ضباره ابن سوى قحطبه آن از پس: گويد
. طريـف  بـن  مالـك  بـا  بـود  وى چـپ  پهلوى بر ربعى الحميد عبد. بود وى با نيز برمك بن خالد بود، قحطبه
 .هزار پنجاه و يكصد قولى به و هزار يكصد با ضباره ابن و بود كس هزار بيست با قحطبه
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 اين در آنچه به را شما ما مردم اى كه زد بانگ آنگاه نهادند، اى نيزه بر را قرآنى تا بگفت قحطبه: گويد
 فرسـتاد  قـوم  پيش كس قحطبه. گفتند زشت بسيار سخنان و دادند دشنام را او پس. خوانيم مى هست قرآن

 مـردم  كه بود نرفته ميانه در نبردى چندان پرداختند نبرد به كسان و برد حمله آنها به عكى بريد، حمله كه
 بـرده  و كاال و سالح از و آوردند تصرف به را اردوگاهشان و شد كشته آنها از كس بسيار و شدند هزيمت شام

 پسـر  بـراى   عبـداهللا  بـن  شريح همراه را فتح خبر قحطبه. ندانست آن شمار كس كه آوردند دست به چندان
 .فرستاد خويش

 از بودنـد،  ضـباره  ابـن  با خراسان مردم از كسانى كرد، تالقى ضباره بن عامر با قحطبه: گويد الذيال ابو
 سـوار  همـه  ضباره ابن. مازنى شماس بن العزيز عبد و برجمى بسطام بن بشر و نميرى حجاج بن صالح جمله
 و شـد  هزيمت ضباره ابن كه بزدند تير با را اسبان داشت، مه پياده و سوار قحطبه. نبود وى با پياده و داشت
 مـن  سـوى : زد بانـگ  و كرد رها را اردوگاه ضباره ابن كرد، تعقيب را وى قحطبه رفت، خويش اردوگاه سوى
 .شد كشته او و شدند هزيمت كسان و آييد،

 عـامر  شـد،  يمـت هز يزيد بن داود شد، مقابل ضباره ابن با قحطبه وقتى: گويد ضبى محمد بن مفضل
 لعنـت  اسـت  تـر  سرانجام بد كه را آنكه دومان هر از خداى«: گفت »شد هزيمت«: گفتند پرسيد، وى درباره

 .شد كشته تا كرد نبرد چندان و» .كند
 چنـدان  كـه  نديدم را سپاهى هيچ: گويد بود، بوده قحطبه همراه كه كسى از نقل به شبيب بن حفص

 بوديم گشوده را شهرى گويى باشد، آورده فراهم آوردند، فراهم اصفهان زا شام مردم كه برده و سالح و اسب
 و شـويم  آن وارد كـه  بـود  اى خيمـه  كمتـر  نبـود  شمار به كه گرفتيم مزمار و طنبور و بربط چندان آنها از و

 .نياريم دست به شرابى مشك يا مشكچه
 :مضمون اين به گفت شعرى نبرد اين درباره شاعران از يكى

   كرد شان پراكنده بسختى قحطبه«
  »را پروردگار كه ميخواندند چنان را مروان آنها كه
 بـه . كـرد  نبـرد  بودند، برده پياده بدانجا كه محمد بن مروان سپاهيان با نهاوند در قحطبه سال اين در

 .رجب از رفته روز هفت شنبه روز به اصفهان، مينسرز از بود جاپلق در نبرد قولى

 محمد بن مروان سپاهيان با قحطبه نبرد خبر از سخن

 نوشـت  حسـن  خـويش  پسر براى را اين قحطبه شد، كشته ضباره بن عامر وقتى: گويد هنيد بن زهير
 .زدند بانگ را ضباره ابن شدن كشته و گفتند تكبير نيز وى سپاهيان گفت، تكبير رسيد بدو نامه وقتى

 بـن  حسـن  سوى زنند، نمى بانگ را ضباره ابن شدن كشته بيهوده اينان«: گفت سعدى عمير بن عاصم
 كجـا  هـر  آيـد  وى نزد به كمك با پدرش آنكه از پيش نداريد، را آنها مقابله تاب اما رويد وى ياران و قحطبه

  ».برويد خواهيد مى
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  »كنيد؟ مى رها را ما و رويد مى اسبان بر سوارانيد، كه شما: گفتند پيادگان
 مـن  نـزد  بـه  وى تـا  روم نمى من اما نوشته نامه من به هبيره ابن«: گفت آنها به باهلى ادهم بن مالك

  ».آيد
 پسـر  حسـن،  نـزد  بـه  نهاوند در تا كرد حركت آنگاه. بماند اصفهان در روز بيست قحطبه بماندند، پس

 پـس . نپذيرفتنـد  امـا  گيرنـد،  امـان  كـه  كـرد   دعوتشان و گرفت محاصره به را آنها ماه چند و رسيد خويش،
 خراسـان  مـردم . خواسـت  امان شام مردم و خويشتن براى ديد، چنين مالك چون و نهاد مقابلشان منجنيقها

 كـه  را خراسانيان همه اما نكشت را آنها از هيچكس و كرد عمل امان هب و داد امان بدو قحطبه بودند، خبر بى
 بـن  حـاتم  و بـود  كامل ابو خراسانى شدگان كشته جمله از حنفى، ثابت بن حكم بجز بكشت بودند نهاوند در

 و جزيـره،  مقيم سليم بنى از بديل بن بيهس و عقيل بن على و عمير بن عاصم و سيار بن نصر پسر و حارث
 را او خطـاب  خانـدان  قـولى  بـه  كـه  عنـه  اهللا رضـى  خطـاب  بن عمر اعقاب از بخترى نام به قرشيان از يكى
 .هاللى حرب بن قطن و شناسند، نمى

 صـلح  قحطبه با ادهم بن مالك وقتى: گويد خويش وابستگان از يكى از نقل به همدانى حكم بن يحيى
 مـردم » .كشـم  مـى  غـافلگيرى  بـه  را او خدا هب كند، مى صلح ما ضد بر ادهم ابن«: گفت بديل بن بيهس كرد

 كـه  را خراسـان  مـردم  از كسـانى  قحطبه و شدند وارد و شد گشوده حريفان روى به درها كه ديدند خراسان
  .كرد باغى وارد بودند وى همراه

 كـه  دعوتشـان  و بودنـد  نهاوند شهر در كه فرستاد خراسان مردم پيش كس قحطبه: گويد ديگر راوى 
 پذيرفتند كه ترتيب، همين به فرستاد نهاوند شاميان پيش كس آنگاه. نپذيرفتند اما داد، امانشان و آيند نبرو

 كـس  شاميان. شدند امان مشمول بودند بوده محاصره در را شوال و رمضان و شعبان ماه سه كه پس آن از و
 .بگشايند وى روى به را در ندشو متوجه آنكه بى تا بدارد مشغول را شهر مردم كه فرستادند قحطبه پيش

. گشـودند  وى بـر  را در شـامى  مـردم  و داشت مشغول نبرد به را شهر مردم و كرد چنان قحطبه: گويد
 .پرسيدند را رفتنشان برون سبب بديدند را شاميان شدن برون بودند شهر در كه خراسانى مردم وقتى

 هـر  قحطبـه  و شـدند  بـرون  خراسـان  دممـر  سـران  ،»ايـم  گرفته امان شما و خودمان براى ما«: گفتند
 از اسـيرى  كـه  هـر  كه زد بانگ تا بگفت را خويش بانگزن آنگاه. داد خراسان سرداران از يكى به را كدامشان

 و كردنـد  چنـان  كـه . دبيـار  ما پيش را سرش و بزند را گردنش دارد دست به اند آمده ما پيش كه شهر مردم
 آزادشـان  كـه  شـام  مردم بجز شدند كشته بودند رفته قلعه سوى و بودند گريخته  ابومسلم از كه كسانى همه
 .نكنند همدستى دشمنى با وى ضد بر كه گرفت تعهد آنها از و كرد

 بـاغ  اردو شـام  مـردم  با بودند بوده نهاوند در كه را خراسان مردم از كسان آن قحطبه وقتى: گويد على
 جامه و داشت تن به را خويش زره شد، برون عاصم ،»مشويد باغ وارد شما واى«: گفت آنها به عمير ابن كرد،
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 و بشناخت و بديد را او بود بوده وى خدمه جزو خراسان در كه يكى بود، پوشيده داشت همراه كه را سياهى
  »االسود؟ ابو«: گفت

   »آرى«: گفت
 وى محـل  از را هـيچكس  و كـن  محافظـت  را وى«: گفت خويش غالم به و برد نهانگاهى به را او پس

  ».مكن مطلع
 گماشـته  عاصم بر كه غالمى .»آرد ما پيش را او باشد وى نزد به اسيرى كس هر«: گفت قحطبه: گويد

 مـن  بـه  را او«: گفت و شنيد را اين يمنى مردم از .يكى »بگيرند من از زور به را او دارم بيم«: گفت بود شده
 سـران  از يكـى «: گفـت  و داد خبـر  بـدو  و رفت قحطبه پيش و بشناختش داد نشان را او چون و» .بده نشان

  ».ستمگران
 .نكشت آنها از كسى و كرد عمل شامى مردم امان به اما. بكشت را او و فرستاد كس قحطبه پس: گويد
 قحطبـه  پس داشت، صرهمحا در را شهر مردم حسن آمد، نهاوند به قحطبه وقتى: گويد فروخ بن جبلة

 فرستاد پيش حلوان سوى به را خزيمه ابن خازم حسن، فرستاد، القلعه مرج سوى را حسن و بماند آنها مقابل
 .كرد رها را آنجا و بگريخت حلوان از بود آن عامل كه كندى عالء بن  عبداهللا و

 بنويسـند،  مـروان  بـه  را  قحطبه نام ندخواست مى گشود، را نهاوند قحطبه وقتى: گويد ابراهيم بن محرز
  .)يافت تنزل حق يعنى( شد حق هبط كه» .نويسيد واژگونه آنرا است زشت نامى اين«: گفتند

 عـون  بـو ا نبرد سال اين در .آوردند پس آنرا و» .است تر تحمل قابل اين از زشتى همه با اولى«: گفتند
 .داد رخ زور شهر در

 داد رخ آنجا كه حوادثى و زور شهر در عون ابو نبرد از سخن

 بـا  را خراسانى دوان هر طريف، بن مالك و يزيد بن الملك عبد عون، ابو قحطبه،: گويد فروخ بن جبلة
 .ودب آنجا مروان بن  عبداهللا مقدمه با سفيان بن عثمان كه فرستاد زور شهر سوى كس هزار چهار

 ببودند، آنجا شب يك و روز يك و آمدند فرود زور شهر فرسنگى دو در و برفتند مالك و عون ابو: گويد
 سـفيان  بـن  عثمان كه بردند حمله سفيان بن عثمان به يكم و سى و صد سال حجه ذى بيستم روز به آنگاه

 .بماند موصل واليت در خويشتن و فرستاد متوكل بن اسماعيل همراه را مژده عون ابو و شد كشته
 عـون  ابـو  و گريخـت  مـروان  بـن   عبداهللا پيش بلكه نشد، كشته سفيان بن عثمان كه اند گفته ها بعضى

 .بكشت را وى ياران از كس بسيار سخت نبردى از پس و داد غارت به را وى اردوگاه
 دسـتور  چنين وبد  ابومسلم كه فرستاد زور شهر سوى كس هزار سى با را عون ابو قحطبه،: گويد راوى

 .بود داده
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 و جزيره و شام سپاهيان كرد، حركت آنجا از بود، حران در كه رسيد مروان به عون ابو خبر وقتى: گويد
 موصـل  به تا شد روان عون ابو سوى او و فرستادند وى با را خويش فرزندان اميه بنى. بودند وى با نيز موصل
 .بماند آنجا و رسيد بزرگ زاب به تا رفت، مى خندقى به خندقى از و كرد آغاز كندن خندق آنگاه رسيد،

 پنجهـزار  آنجا و بماند زور شهر در دوم و سى و صد سال محرم تا را حجه ذى باقيمانده عون ابو: گويد
  .كرد مزدور سپاهى را كس

 .رفت هبيره ابن سوى قحطبه سال اين در
 هبيره بن عمر بن يزيد رسيد، وى پيش حلوان از هزيمت به هبيره ابن پسر وقتى: گويد فروخ بن جبلة

 را او مـروان  كه بود وى با نيز باهلى سهيل بن جوثرة. شد برون قحطبه نبرد براى شمار بى و بسيار گروهى با
 .بود گماشته خويش سپاه دنباله بر را انىغطف سهل بن زياد هبيره، ابن. بود فرستاده هبيره ابن كمك به

 در عجمـان  كه را خندقى يعنى زد، خندق و آمد فرود جلوال در تا برفت هبيره بن عمر بن يزيد: گويد
 جـاى ) كرمانشـاهان ( قرماسـين  در تـا  برفـت  نيز قحطبه. بماند آنجا و بكند نو از بودند كنده جلوال نبرد ايام

 از قحطبـه  چـون  و. گرفـت  جـاى  خـانقين  در و رفت پيشتر حلوان از سسپ رفت، حلوان سوى آنگاه. گرفت
 .بازگشت دسكره سوى و كرد حركت نيز هبيره ابن برفت، خانقين

 از سـپس  رفـت،  عكبـرا  سـوى  او و بـود  زده خندق جلوال در هبيره ابن بيامد، قحطبه: گويد مخنف ابو
 كرد حركت خويش همراهان با نيز هبيره ابن فتگر جاى انبار، به نرسيده دمم، در تا برفت و كرد عبور دجله

 بـا  را حـوثره  و گرفت جاى فرات شرقى كناره بر تا برفت شتابان برسد كوفه به قحطبه از زودتر اينكه براى و
 بـه  آنگـاه . رسيد غربى كناره به و كرد عبور فرات از دمم نزديك قحطبه. فرستاد كوفه سوى كس هزار پانزده
 .بود آنجا هبيره ابن كه رسيد جايى به تا شد روان كوفه آهنگ

 حـج  ساالر كشت را خارجى حمزه ابو كه عطيه ابن برادرزاده هوازنى سعدى عروه بن وليد سال اين در
 چنـين  نيـز  او غيـر  و واقدى اند، آورده معشر ابو از را اين. بود مدينه واليتدار خويش عموى جانب از وى. شد

 .اند گفته
 دستور و نوشته عطيه بن  الملك عبد وى عموى به مروان. بود شده برون مدينه زا عروه بن وليد: گويند

 وليـد  عموى چون و. ام آورده پيش از كه بود چنان وى كار و بود يمن در وى. كند عهده را حج كار بود داده
 سـاالر  او و كنـد  عهـده  را حج كار كه داد مى دستور او به كه ساخت وى جانب از اى نامه كرد تأخير عروه بن

 .شد حج
 وى قـاتالن  سـوى  يافـت  خبر الملك، عبد خويش، عموى شدن كشته از وقتى عروه بن وليد: قولى به

 به كه ار آنها از كس هر و بكشت را كودكانشان و دريد را زنانشان شكم و بكشت را آنها از كس بسيار و رفت
 .بسوخت آتش به آورد دست
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 الملـك  عبـد  خويش عموى جانب از بود سعدى عروه بن وليد طائف و مدينه و مكه عامل سال اين در
 با بصره قضاى. بود محاربى عاصم بن حجاج با كوفه قضاى. بود هبيره بن عمر بن يزيد عراق عامل. محمد بن

  .بود ناجى منصور بن عباد
 .آمد در دوم و سى و صد سال آنگاه

 بود دوم و سى و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 .بود شبيب بن قحطبة هالكت سال حوادث جمله از

  آن سبب و شبيب بن قحطبه هالكت خبر از سخن

 جلوال از هبيره ابن آمد، فرود خانقين در رفت مى هبيره ابن سوى كه قحطبه وقتى كه بود چنان سبب
 را هبيره ابن خبر تا فرستاد دارى طليعه به را حسن خويش پسر قحطبه اند گفته چنانكه و رفت دسكره سوى
 و يافت خندقش در را او حسن بود، جلوال در كه بود بازگشته خويش خندق سوى هبيره ابن. دارد وى معلوم
 .بگفت وى با را هبيره ابن جاى و بازگشت پدر پيش

 بگفـت،  او بـا  را هبيـره  ابـن  خبـر  و بازگشت وى پيش قحطبه پسر حسن وقتى: گويد رشيد بن حسن
  ».برنخوريم هبيره ابن به و برساند كوفه به را ما كه دانيد مى راهى«: گفت خويش ياران به قحطبه

 تامرا از را او و ،»شوم مى تو بلد من آرى،«: گفت تميم بنى مردم از يكى همدانى، مورع بن خلف: گويد
 عبور اوانا سوى دجله از و رفت عكبرا سوى و رسيد شاپور 1بزرگ به تا برفت شاهراه در و داد گذر رستقباذ و

 .كرد
 پـنج  ميانشـان  و بود جلوال در هبيره ابن آمد، فرود خانقين در قحطبه: گويد خراسانى يزيد بن ابراهيم

 وى پيش دارد، معلوم را وى وضع كه فرستاد هبيره ابن سوى را خويش داران طليعه پس بود، فاصله فرسنگ
 داد دستور او به و فرستاد را خزيمه بن خازم قحطبه، پس. است گرفته اقامت وى كه گفتند بدو و بازگشتند

 دوبـ  قحطبـه  آن از پس. آمد فرود كوثيا در تا برفت دجيل و دجله بين ما و كرد گذر وى بگذرد، دجله از كه
 عبور وى طرف به ميارد دست به چه هر با هست آنجا كشتى چه هر و رود انبار سوى كه داد دستور و نوشت

 .برد وى پيش دمم در و دهد
 قحطبه دوم و سى و صد سال محرم در آنگاه رسيد، وى پيش دمم در قحطبه. كرد چنين خازم: گويد

 دهانـه  بـر  هبيره ابن رفتند، مى فرات كناره بر وى با سواران. فرستاد دشت راه از را ها بنه و كرد عبور فرات از
 آمـده  فـراهم  وى پـيش  ضباره ابن فراريان و بود زده اردو كوفه فرسخى سه و بيست در باال، فلوجه در فرات

 .بود فرستاده او كمك به شام مردم از كس هزار بيست با را باهلى سهيل بن حوثرة نيز مروان بودند،

                                                           

 . بزرح: متن كلمه.  1
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 سـهيل  بن جوثرة شد، روان كوفه آهنگ به و كرد رها را هبيره ابن قحطبه، وقتى: گويد فروخ نب جبلة
 كـن  خراسان آهنگ نيز تو رفت كوفه سوى قحطبه« :گفتند هبيره ابن به شام مردم سران از كسانى و باهلى

  ».آمد خواهد تو پى از ناچار به و شكنى مى را او تو كه واگذار را مروان با را او و
 رأى كند، رها را كوفه و بيايد من پى از كه نيست كسى وى نيست، اين درست رأى«: گفت هبيره ابن

  »روم كوفه به وى از ودترز كه است اين درست
 در خـويش،  اردوگـاه  از هبيـره  ابـن  شـد،  روان فـرات  كناره از و كرد گذر فرات از قحطبه وقتى: گويد

 دو شـود،  روان كوفه سوى كه گفت بدو و گماشت خويش مقدمه بر را سهيل بن حوثرة كرد، حركت فلوجه،
 .بيابان مجاور بود، غرب سمت در قحطبه و بود، ارسو و فرات بين ما هبيره ابن رفتند، مى فرات كناره بر گروه

: گفت بدو كه گفت، سالم قحطبه به و گذشت او بر زورقى در بدوى مرد يك كرد، توقف قحطبه: گويد
  »اى؟ قبيله كدام از تو«

  » .طى از«: گفت
 پر را اى كاسه قحطبه» .ده من به را خويش دمخورده و بنوش آب اين از«: گفت قحطبه به بدوى آنگاه

 .نوشانيد بدو و بنوشيد آن از و كرد
 آب ايـن  از كـه  ديـدم  را سـپاه  ايـن  تـا  انـداخت  تـأخير  بـه  مـرا  اجل كه را خداى حمد«: گفت بدوى

  ».نوشد مى
   »رسيده؟ تو به روايتى«: گفت قحطبه

  » .آرى«: گفت
   »اى؟ طايفه كدام از«: گفت
  » .نبهان بنى طايفه از طى قبيله از«: گفت

 كـه  كـرد  خـواهم  نبـردى  نهـر  اين كنار بر كه داد خبر كه گفت راست من به من امام«: گفت قحطبه
  »هست؟ گدارى اينجا آيا نبهانى، برادر اى است، من آن از نصرت

 ».عصم بن سندى: بشناسد آنرا كه ميشوم رهنمون كسى به ترا اما شناسم، نمى آنرا ولى آرى،«: گفت
 نشان قحطبه به را گدار و بيامدند عون و السندى ابو با كه فرستاد وى طلب به كس قحطبه پس: گويد

 .بود حوثره ابن ساالرشان و بودند كس هزار بيست كه رسيد وى نزد به هبيره ابن مقدمه شبانگاه. دادند
 در نصـرت  كـه  گفـت  راست من به امام«: گفت و آمد، فرود جباريه در قحطبه: گويد عبدى شهاب ابن

 بدو كم، يا بيش درم دو يا درم يك درم، هزار شانزده وى دبير بداد، را سپاه مقرريهاى آنگاه» .است مكان اين
  ».بود خواهيد تگى قرين باشيد روش بدين كه وقتى تا«: گفت قحطبه. داد پس

 ماه انتظار در«: گفت بودند، داده نشان وى به را گدارى رسيدند، وى نزديك به شام سواران پس: گويد
 .بود دوم و سى و صد سال به اين و» .عاشورا شب و حرامم
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 به اين و بودند گفته وى به كه رسيد گدارى محل به قحطبه: گويد كه است چنين مخنف ابو روايت اما
 بـه  قحطبـه  وقتـى . دوم و سـى  و صد سال محرم از رفته روز هشت چهارشنبه شب بود، آفتاب غروب هنگام
 بگردانيدند روى يارانش اما برد، حمله هبيره ابن به و برفت و زد آب به خويش ياران از گروهى با رسيد، گدار

 گرفـت،  جـاى  هبيـره  ابـن  قصر در تا برفت نيز حوثره گرفتند، جاى النيل فم در آن از پس شدند، هزيمت و
 قـوم  سـاالر  قحطبـه  بن حسن و ماندند فرو بودند دهدا دست از را خويش امير كه خراسان مردم صبحگاهان

 .شد
 عبور«: گفت بود او وابسته يسار، يا خيران، كه خويش پرچمدار به قحطبه: گويد عبدى شهاب بن على

 خويش نگهبانان ساالر به» .كن عبور«: گفت نيز بكر بنى مردم از يكى عالج، بن مسعود خود بيرقدار به» .كن
 غنيمـت  بـه  و كـن  عبور غانم ابو اى«: گفت نيز طى نبهان بنى مردم از يكى غانم، ابو ربعى، بن الحميد عبد

  ».باش خوشدل
 دور آبگـاه  از را آنهـا  تا كردند نبرد حوثره ياران با و شدند كس چهارصد تا كردند عبور جماعتى: گويد

 هزيمـت  شام مردم و بردند باال را آتشها پرداختند، نبرد به وى با و كردند تالقى نيز نباته بن محمد با كردند،
 بـا  نصـر  ابـو  نـام  بـه  را يكى كردند، بيعت وى ميل خالف به قحطبه، بن حميد با و نيافتند را قحطبه شدند،

 .آمد فرود عباسيه در سپس االعور، دير در سپس كربال در تا برفت حميد گماشتند، ها بنه بر كس دويست
 كـس  هر«: گفت كسان ميان از يكى سپرد، خاك به را او الجهم ابو و يافتند را قحطبه: گويد الذيال ابو
  ».دهد خبر آن از را ما هست او پيش قحطبه از دستورى

 سـاالر  حسـن  داد، رخ من براى اى حادثه اگر: گفت كه شنيدم قحطبه از«: گفت عكى مالك بن مقاتل
  ».است كسان

 بـه  نرسيده فرستاده فرستادند، حسن پيش كس و كردند بيعت حسن براى حميد با كسان پس: گويد
 .كردند بيعت وى با و داد بدو را قحطبه انگشتر الجهم ابو بازگشت، حسن و رسيد بدو شاهى دهكده

  ».ام قحطبه پسر من درگذشت، قحطبه اگر«: گفت حسن: گويد
 از يكـى  و عـدوى  ايـاس  ابـن  عيسـى  و احوز بن سلم بن حرب و سدوسى نبهان ابن شب آن در: گويد

 .بودند قحطبه كشتن مدعى حصن بن يحيى و زائده بن معن. شدند كشته مصعب، نام به چابكسواران،
 و بود وى پهلوى نيز احوز بن مسلم بن حرب كشته يافتند، كشته جويى در را قحطبه: گويد الذيال ابو
 .است كشته را يگرىد يك هر كه پنداشتند

 سوار پنج كه بندى روى و كردند عبور ما سوى بودم، هبيره ابن با قحطبه شب در: گويد بدر بن  عبداهللا
 معن. زديم عقبشان سختى به و فرستاد آنها مقابله به را نباته بن محمد هبيره، ابن كردند نبرد ما با بود آنجا
: گفت كشيدند، برون را وى افتاد، آب در قحطبه و فروشد او در شمشير زد، قحطبه شانه به ضربتى زائده بن
 .بستند اى عمامه با را دست ».ببنديد مرا دست«
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  ».نداند مرا شدن كشته كسى كه افكنيد آب در مرا مردم اگر«: گفت
 آمدنـد،  مـا  تعقيـب  بـه  شـدند،  هزيمت شام مردم و باتهن ابن و بردند حمله خراسان مردم آنگاه: گويد

 و كـرديم،  نبـرد  آنها با دراز مدتى كه رسيدند ما به خراسان مردم از گروهى رفت، مى سمتى به ما از گروهى
 به خراسانيان از يكى. كردند سخت نبردى ما از دفاع به كه يافتيم نجات شام مردم از تن دو كمك به عاقبت
 .بازگشتند ما پيش از و 1».كنيد ول را سگان اين«: گفت فارسى

 ايـن  آنجاسـت،  مهابومسل امام وزير رسيديد، كوفه به وقتى«: گفت مردن از پيش و بمرد قحطبه: گويد
  ».سپاريد بدو را كار

 كـه  قـرار  ايـن  از كرديم، ياد آنچه جز اند آورده روايتى محمد بن على مشايخ از قحطبه، هالكت درباره
 بـه  آنگـاه  فرسـتاد،  مقدمه با را حسن خويش پسر رسيد هبيره ابن مقابل فرات غربى سمت در هقحطب وقتى

 كـه  كنند، عبور فرات از خويش اسبان بر گفت يارانشان و مرزبان ابن اسد و عالج بن مسعود و طايى  عبداهللا
 و خـورد  نيـزه  ضـربت  رفـت  آنها مقابل به كه هبيره ابن ياران از سوار نخستين پسينگاه، از بعد كردند، عبور
 هبيـره  ابـن  نگهبانـان  سـاالر  سـويد،  عاقبـت،  رسـيدند،  سورا پل به تا برفتند و شدند هزيمت و كردند پشت

 بـن  مسـعود  پـيش  كه راند پس باز محلشان به را آنها و زد اسبانشان و خودشان چهره به و بست را راهشان
 و غفار بن مخارق به قحطبه. بود مغرب هنگام به اين و گرفتند، فزونى آنها بر و رسيدند وى همراهان و عالج

 عـالج  بـن  مسعود عقبدار و كنند عبور كه گفت بودند سوار گروهى با كه محمد بن سلمة و بسام بن  عبداهللا
 كرد، محاصره فرات كنار بر اى دهكده در را وى همراهان و سلمه و رفت آنها مقابل به نباته بن محمد. باشند

 و ده بردند، مى حمله يارانش و سلمه به نباته بن محمد گرفت، باال نبرد كار و شدند پياده همراهانش و هسلم
 از كـس  دويست و صد و بردند مى حمله يارانش و نباته بن محمد به يارانش و سلمه و كشت مى  كس بيست

 .كشتند مى آنها
 او كمـك  بـه  را خويش سرداران همه كه خواست كمك او از و فرستاد قحطبه پيش كس سلمه: گويد

 خـويش  رديـف  بـه  را يكـى  كـه  گفت سوارى هر به و كرد عبور خويش سواران با قحطبه آن از پس. فرستاد
 .محرم از رفته روز چند بود، پنجشنبه شب به اين و اردبرد

 كـه  كردند سخت نبردى كرد نبرد بودند وى با كه كسانى و نباته بن محمد با قحطبه آن از پس: گويد
 شد، هزيمت نباته ابن هزيمت سبب به نيز هبيره ابن راند، عقب هبيره ابن پيش تا و كرد هزيمتشان قحطبه
 بـه  و نهادنـد  جـا  بـه  بـود  آن در كه ديگر چيزهاى و ظروف و زينت و سالح و مال مهه با را خويش اردوگاه
 .رسيدند النيل فم به صبحگاه و پيمودند راه شب آن همه گذشتند، صراة پل از تا برفتند هزيمت

 وى از اميـد  آنگاه نيمروز، تا بودند وى انتظار در پيوسته و نيافتند را او قحطبه ياران صبحگاهان: گويد
 كردنـد  بيعـت  وى با و كردند اتفاق قحطبه بن حسن درباره سرداران آنگاه شده، غرق كه بدانستند و ببريدند

                                                           

 .آمده عربى به متن در جمله. 1
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 مردم از يكى و كنند شمار بود هبيره ابن اردوگاه در را آنچه تا بگفت و كرد عهده را آن و كرد قيام كار به كه
 در را غنيمتهـا  كـه  داد دسـتور  و گماشـت  كـار  ايـن  به سوار دويست با داشت النصر ابو كنيه كه را خراسان
 .برند كوفه سوى ها كشتى

 پس آمد، فرود سورا در و شد روان سپس آمد، فرود كربال در تا شد روان سپاهيان با حسن آنگاه: گويد
 .آمد فرود عباسيه در و شد روان آنجا از سپس آمد، فرود اعور دير در آن از

 واسـط  در و شد برون بودند وى همراه كه كسانى با يافت خبر هبيره ابن هزيمت از حوثره وقتى: گويد
  .پيوست هبيره ابن به

 در را قحطبه وقتى: گويد قحطبه شدن كشته سبب درباره ليث، بنى وابسته بسام، بن ابراهيم بن احلم
 دار مقدمـه . بسـام  بـرادرم،  و مـن  كه سمتى به را وى بود نزديك و آورد مى پيش را او اسبش كه ديدم فرات

 ديگـر  چيزهاى با آوردم ياد به بود كشته كه را سيار بن نصر فرزندان از كسانى دهد، گذر بوديم آنجا قحطبه
 خويش با و بود رسيده قحطبه به وى درباره خبرى كه بودم بيمناك نيز بسام برادرم بر آمد، يادم به او از كه

 .نگيرم انتقامى هرگز يابى نجات امشب اگر: گفتم
 با بودم، ساحل بر من شود، برون فرات از كه بود آورده باال را او اسبش رفتم، او روى پيش پس،: گويد

 .رفت فرو فرات در خويش سالح با و رسيد در مرگش و برجست اسبش زدم، وى پيشانى به ضربتى شمشير
 بـه  مـرگ،  هنگـام  به اگر«: گفت و داد خبر را اين ابراهيم مرگ سپ از سعدى حصين ابن: گويد راوى

  ».گفتم نمى چيزى وى جانب از بود، نكرده اعتراف اين،
 سـياه  و كـرد  قيام آنجا در شود، كوفه وارد قحطبه بن حسن آنكه از پيش خالد بن محمد سال اين در
 .شد آنجا وارد حسن آن از پس. شد برون كوفه از هبيره ابن عامل و پوشيد،

 بـه  قحطبه بن حسن ورود و كوفه از هبيره ابن عامل رفتن و خالد بن محمد قيام خبر از سخن

 آنجا

 بـود،  حارثى صالح بن زياد كوفه عامل كرد، قيام كوفه در عاشورا شب خالد بن محمد: گويد مخنف ابو
 قصـر  بـن  زيـاد  رفت، قصر سوى و وشيدپ سياه محمد .بود عجلى بشير بن الرحمان عبد آنجا نگهبانان ساالر
 رهـا  را قصر و كردند حركت بودند همراهشان كه شام مردم از كسانى و عجلى بشير بن الرحمان عبد و صالح

 خبـر  بود قحطبه شدن كشته دوم روز صبح كه جمعه روز صبحگاه و شد آن وارد خالد ابن محمد كه كردند
 محمد سوى حركت براى او و اند آمده فرود هبيره ابن شهر به اند بوده وى همراه كه كسانى و حوثره كه يافت
 خبـر  محمـد  بـا  نبـرد  براى وى حركت و هبيره ابن شهر به حوثره ورود از محمد همراهان وقتى است، آماده

 مروان از كه يمن مردم سواران از سوار گروهى و شوابستگان مگر شدند پراكنده وى دور از بيشترشان يافتند
 .بودند گريخته
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 بـرون  قصـر  از كه داد دستور و فرستاد وى پيش كس بود، نشده آشكار هنوز كه خالل سلمه ابو: گويد
 اسـت،  بيمنـاك  او بر بسيار، حوثره همراهان و اندكند وى همراهان چون كه رود فرات پائين طرف به و شود
 تـا  كنـد،  چنـين  نخواسـت  خالد بن محمد اما بود، نرسيده گروه دو از يك هيچ به قحطبه هالكت خبر هنوز
 .برآمد روز كه وقتى

 وى يـارى  از كسـان  بيشـتر  و اندكنـد  خالـد  بـن  محمـد  همراهـان  كـه  يافت خبر حوثره وقتى: گويد
 و بيامـد  وى راندا طليعـه  از يكـى  كـه  بود قصر در محمد كند، حركت محمد سوى كه شد آماده اند، بازمانده

  ».رسد مى شامى مردم از سپاهى«: گفت
 بماندنـد  سعد بن عمر خانه در بر كه فرستاد آنها مقابله به را خويش وابستگان از گروهى محمد: گويد

 مـردم  از مـا  كـه  برآوردنـد  بانـگ  شـاميان  شدند، آماده آنها نبرد براى و شد نمودار شامى مردم پرچمهاى تا
 .آمدند در و آييم، در امير اطاعت به كه ايم آمده ماست، با نيز بجلى الدخ بن مليح ايم، بجيله

 رفتـار  ايـن  حـوثره  وقتـى  بجدل، خاندان از يكى ساالرى به آمد آن از بزرگتر سپاهى آن از پس: گويد
 .رفت واسط سوى بودند وى همراه كه كسانى با بديد را خويش ياران

 داد مى خبر بدو نداشت، خبر وى هالكت از هنوز نوشت، نامه قحطبه به خالد بن محمد همانشب: گويد
 نامـه  چـون  و رفت قحطبه بن حسن پيش كه فرستاد شتاب با سوارى همراه را نامه يافته تسلط كوفه بر كه

 .كرد حركت كوفه سوى سپس بخواند، كسان براى آنرا ،داد بدو را خالد بن محمد
 ابو پيش بيامد، حسن صبحگاه دوشنبه روز ببود، كوفه در را يكشنبه و شنبه و جمعه روز محمد: گويد

 سـپس  زد، اردو نخيلـه  در روز دو بمـدت  كه آوردند برون را او و بود سلمه بنى مردم نزد به كه رفتند سلمه
 .فرستاد واسط به هبيره ابن نبرد براى را قحطبه بن نحس و رفت اعين حمام سوى

 سـوى  كـه  كردنـد  بيعت حسن با خراسانى مردم قحطبه از پس: گويد يحيى بن جبرئيل وابسته عماره
 و آمـد  وى پـيش  ضبه بنى از يكى بود، كوفه عامل عجلى بشير بن الرحمان عبد وقت آن در. شد روان كوفه
  ».شود ىم وارد فردا يا امروز حسن«: گفت

 خالد بن محمد آن از پس بگريخت آنگاه زد، او به تازيانه سيصد و» .بترسانى مرا اى آمده گويى«: گفت
 كوفـه  و كنند بيعت كه كرد دعوت را كسان و كرد قيام كس يك و بيست با و پوشيد سياه قسرى  عبداهللا بن
 .دارند مضبوط را

 آل وزيـر  سـلمه  ابـو  منزلگـاه « :پرسيدند مى راه در كه بود چنان و شد، كوفه وارد حسن بعد روز: گويد
 پـيش  وى براى را قحطبه اسبان از يكى آمد، آنها پيش كه ايستادند وى در بر تا برفتند و »كجاست؟ محمد
 .كرد بيعت خراسانى مردم با و ايستاد سبيع صحراى در تا برفت و نشست آن بر كه بردند
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 آل وزيـر  را او و بـود  سـبيع  مـردم  وابسـته  و سليمان پسر بود، حفص نامش كه سلمه، ابو پس،: گويد
 وقتـى  تا گفتند مى امير را او كه گماشت كوفه بر را قسرى خالد بن محمد و ببود همچنان گفتند، مى محمد

 .شد عيان العباس ابو كه
 ابـو  آن از پـس : گوينـد  بودنـد  دريافتـه  را عباسيان بنى دعوت آغاز كه ديگر كسان و مروزى صالح ابو

 خازم جمله از: پيوست بدو سردار چند و بود واسط در كه فرستاد هبيره ابن سوى را قحطبه بن حسن سلمه،
 بـن  فضـل  و مشـكان  بـن  زيـاد  و عمـرو  بـن  سعيد و منصور ابن خفاف و عكى حكيم بن مقاتل و خزيمه بن

 و مـروزى  خالـد  ابـو  و زيـاد  بن هيثم و محمد بن زهير و نهيك بن عثمان و مسلم بن الكريم عبد و سليمان
 .بود قحطبه بن حسن همگيشان ساالرى و بودند سردار شانزده كه ديگران

 عبـد  جملـه  آن از سـردار،  چنـد  با فرستاد مداين سوى نيز را قحطبه بن حميد سلمه، ابو: گويد راوى
 .بود خويش همراهان با سردارى هر كه عالج بن ودمسع و نعيم بن الرحمان

 كس چهارصد با را شراحيل و مهلبى فرستاد قنى دير سوى را برمك بن خالد و زهير بن مسيب: گويد
. بـود  آنجـا  هبيره بن عمر بن الواحد عبد كه فرستاد اهواز به نيز را ابراهيم بن بسام. فرستاد التمر عين سوى
 .رفت بصره سوى آنجا از الواحد عبد رسيد اهواز به بسام وقتى

 فرسـتاد،  معاويـه  ابـن  سـفيان  بـراى  سـبيع  بن حفص همراه نيز را بصره عاملى فرمان سلمه ابو: گويد
 وقتـى » .يابـد  نمى نفاذ فرمان اين«: گفت كرد مى كاهنى و بود ريان بنى مردم از كه حارثى غسان ابو حارث،

 .شد اثر بى عثمان فرمان و كرد نبرد وى با قتيبه بن سلم رسيد سفيان نزد به نامه
 بن خالد بن محمد و زد اردو كوفه فرسخى سه حدود در اعين حمام نزد به و شد برون سلمه ابو: گويد

 .بماند كوفه در  عبداهللا
 ابـو  وقتـى  كـه  بـود  ايـن  اند، گفته چنانكه، مهلبى معاويه بن سفيان با قتيبه بن سلم نبرد سبب: گويد

 هبيـره  بـن  عمر بن الواحد عبد سوى را ليث بنى وابسته ابراهيم بن بسام پراكند، مى واليتها به عامالن سلمه
 رفـت  باهلى قتيبه بن سلم پيش بصره به او و بشكست، را او تا كرد نبرد وى با بسام بود، اهواز در كه فرستاد

 از كـس  هـر  كـه  نوشـت  قحطبـه  بـن  حسـن  بـه  سلمه ابو بود، هبيره بن عمر بن يزيد عامل وقت آن در كه
 و فرستاد معاويه بن سفيان براى را بصره عاملى فرمان و فرستد سلم مقابله به خواهد مى كه را خود سرداران

 را قتيبـه  بن سلم و كند دعوت آنها قايم سوى و كند نمايان آنجا در را عباس بنى دعوت كه داد دستور او به
 .كند بيرون

 رسـيده  بدو كه را سلمه ابو نظر و شود برون االماره دار از گفت بدو و نوشت سلم به سفيان پس: گويد
 .كرد مقاومت و نپذيرفت را اين سلم اما داد خبر وى به بود،

 از ىيكـ  آمدنـد،  فـراهم  سـفيان  دور بـه  ديگـران  و ربيعه قبيله از متفقانشان و يمنى مردم همه: گويد
 متمايـل  وى بـه  بـود،  فرستاده سلم كمك به كلب، مردم از كس هزار دو با را وى كه نيز هبيره ابن سرداران
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 قبايـل  و قـيس  مـردم  از كس هر و شد آماده نيز سلم رود، قتيبه بن سلم مقابله به شد مصمم سفيان و شد
 .شتافتند وى يارى به نيز ميها بنى آورد، فراهم توانست كه را آنها وابستگان و بصره امويان و مضر

 نزديـك  آنجـا  در و رفت مربد سوى سلم بود، صفر بماه اين و شد، روان پنجشنبه روز به سفيان: گويد
 وى سـوى  سـفيان  كـه  كسانى با تا فرستاد بصره هاى كوچه ديگر و مربد كوچه به سواران و ايستاد شتر بازار

 .دارد درم هزار بيارد اسيرى كه هر و دارد پانصد بيارد رىس كه هر كه زد بانگ و كنند مقابله بود فرستاده
 اى كوچه در تميم سواران از گروهى شد، روان ربيعه مردم جمع با معاويه بن سفيان پسر معاويه: گويد

 يكيشان و رسيدند او به شده حبيب بن عمر آن از كه اى خانه نزد به رود مى عامر بنى سوى مربد كوچه از كه
 را او و شد پياده عياض نام به ضبه بنى مردم از يكى و بينداخت را او و برجست كه زد معاويه اسب به نيزه اب

 شكسته پسرش شدن كشته سبب به سفيان داد، بدو درم هزار كه برد قتيبه بن سلم پيش را سرش و كشت
 قصـر  سـوى  كه شد برون ابشت با خويش خاندان با و شد هزيمت بودند وى همراه كه كسانى با و شد خاطر
 .رفتند كسكر سوى آنجا از سپس گرفتند، مقام آنجا و رفت ابيض

 عبد فرزندان از فراسى عقبه بن وليد و كالبى توبه بن جابر يافت تسلط بصره بر سلم آنكه از پس: گويد
 كمـك  بـه  كه بود نوشته آنها به اهواز از هبيره ابن كه آمدند سلم پيش كس رهزا چهار با سمره بن الرحمان

 كسـانى  و آوردند هجوم آنها به كه رفت ازديان ديگر و مهلب هاى خانه سوى خود همراهان با جابر. روند سلم
 هزيمـت  و شـد  كشـته  آنها از كس بسيار تا كردند، سخت نبردى آنها با بودند مانده جاى به كه ازد مردان از

 اين در روز سه و دادند غارت به و كردند ويران را ها خانه و كردند اسير را زنان وى همراه ياران و جابر. شدند
 .بودند كار

 از كسـانى  و برفـت  آنجـا  از كـه  رسـيد  بدو هبيره ابن شدن كشته خبر تا ببود بصره در همچنان سلم
 بـدو  را خـويش  كـار  و آمدنـد  فـراهم  جعفر بن محمد دور به بودند بصره در كه المطلبعبد بن حارث اعقاب

 و آمد بصره به ، ابومسلم جانب از خزاعى، اسيد بن  عبداهللا مالك ابو تا بود واليتدارشان چند روزى كه سپردند
 .گماشت آنجا بر را معاويه بن سفيان گرفت، پا العباس ابو چون و بود آنجا واليتدار روز پنج

 بن على بن محمد بن  عبداهللا العباس، ابو با االخر، ربيع ماه از رفته روز زدهسي جمعه شب سال، اين در
 گويد، چنين نيز محمد بن هشام اند، آورده معشر ابو از را اين. كردند بيعت المطلب، عبد بن عباس بن  عبداهللا

 .كردند خالفت بيعت العباس ابو با مدينه، در دوم و سى و صد سال االول جمادى در واقدى گفته به اما
 درسـت  ايـن  و بـود،  دوم و سـى  و صـد  سال االول ربيع ماه در كه گفت من به معشر ابو: گويد واقدى
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