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  به نام خداوند رحمان رحيم

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

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

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   

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

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  

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

  .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 

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

  .گرفت و باز شكر خداي

ان شـاء  . اينك شما و جلد يازدهم كه اميد هست جلدهاي ديگر با فواصل كوتاهتر از دنبال آن در آيـد 

  .اهللا

  

  ابوالقاسم پاينده                                                                                                                  

 1353135313531353آبان ماه                                                                                                                                
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بن عباس  عبداهللابن محمد بن على بن   عبداهللاخالفت ابو العباس، 

آغاز آن چنانكه گويند از پيمبر خدا بود صلى اهللا عليه و سلم كه به : سخن از سبب خالفت ابو العباس

ر انتظار آن بودند و رسد و فرزندان وى پيوسته د عباس بن عبد المطلب خبر داد كه خالفت به اعقاب وى مى

 .ميان خودشان درباره آن سخن داشتند

: بن عباس را بديد و گفت  عبداهللابو هاشم سوى شام رفت و محمد بن على بن : رشيد بن كريب گويد

كنم و هيچ كس را از آن خبردار مكن، ايـن كـار    اى پسر عمو، دانشى به نزد من هست كه پيش تو رها مى«

  ».رند، ميان شماستدا كه كسان اميد آن مى

  ».دانم، مبادا كسى اين را از تو بشنود مى«: گفت

وقتى ابن اشعث مخالفت آورد و حجاج بن يوسف به عبد الملـك نوشـت، عبـد    : خالد بن عجالن گويد

اگر شكاف از سيستان است مايه نگرانى «: الملك كس به طلب خالد بن يزيد فرستاد و بدو خبر داد كه گفت

  ».بايد بيمناك باشيم از خراسان بود مىتو نباشد، اگر 

: را سه وقت مقرر هست ما«: بن عباس گفت  عبداهللامام محمد بن على بن : جبلة بن فروخ تاجى گويد

مرگ طغيانگر، يزيد بن معاويه، و انقضاى يكصد سال، و فتنه افريقيه، در آن وقت دعوتگرانى سوى ما دعوت 

انـد   يايند و اسبانشان به مغرب رسد و آنچه را ستمگران در آنجا گنج كردهكنند، آنگاه ياران ما از مشرق ب مى

  ».برون آرند

وقتى يزيد بن ابى مسلم در افريقيه كشته شد و بربران بشوريدند، محمد ابن على يكى را سـوى  : گويد

 .خراسان فرستاد، و بدو دستور داد سوى شخص مورد رضايت دعوت كند و از كسى نام نبرد

ايم، پس از آن محمد بن  بن على و خبر دعوتگرانى را كه به خراسان فرستاد از پيش آورده خبر محمد

ابراهيم بن محمـد، ابـو سـلمه، حفـص بـن سـليمان       . على در گذشت و پسر خويش ابراهيم را جانشين كرد

ا پذيرفتند و هاى وى ر وابسته سبيع، را به خراسان فرستاد و همراه وى به نقيبان خراسان نامه نوشت كه نامه

. را نيز همراه وى كرد  ابومسلمابو سلمه ميان آنها بماند، سپس پيش ابراهيم بازگشت كه او را پس فرستاد و 

بـدو    ابومسـلم اى كه ابـراهيم در جـواب نامـه     ايم، پس از آن نامه و خبر وى را از پيش ياد كرده  ابومسلمكار 

كند بكشد، به دست مـروان افتـاد و بـه     ان به عربى سخن مىنوشته بود و دستور داده بود هر كه را در خراس

عامل خويش در دمشق نوشت كه به يار خويش در بلقا بنويسد كه سوى حميمه رود و ابراهيم بن محمـد را  

 .بگيرد و به نزد وى روانه كند

يز با وى در حميمه به نزد ابو جعفر بودم محمد و جعفر، دو پسرش، ن: عثمان نواده عمار بن ياسر گويد

  »بينى كه در چه حاليم؟ كنى؟ مگر نمى چه مى«: رقصانيدم كه به من گفت بودند، داشتم آنها را مى
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 .جستند نظر كردم و فرستادگان مروان را ديدم كه ابراهيم بن محمد را مى: گويد

 ».بگذار سوى آنها روم«: گفتم

  »!تو كه پسر عمار ياسرى از خانه من بيرون شوى«: گفت

كسانى كه با آنها هستند ايمـن  «: قتى نماز صبح به سر رفت درهاى مسجد را گرفتند و گفتندو: گويد

  »باشند، ابراهيم بن محمد كجا است؟

 .، پس او را بگرفتند»اينك اوست«: گفتند

مروان به آنها دستور داده بود، ابراهيم را بگيرند و وصف او را همانند ابو العباس گفته بود كه در : گويد

اين مطابق وصفى كه بـا  «: ها يافته بود كه بنى اميه را خواهد كشت و چون او را پيش مروان بردند گفتكتاب

  ».شما گفته بودم نيست

مروان آنهـا را بـه طلـب وى فرسـتاد كـه      » يكى را مطابق وصفى كه گفته بودى آنجا ديديم،«: گفتند

 .خبرشان دادند و سوى عراق گريزان شدند

مروان بن محمد يكى را سوى عـراق فرسـتاد كـه ابـراهيم بـن      : از پدرش گويدعلى بن موسى به نقل 

فرستاده برفت و چنان ديد كه وصف، وصـف ابـو    .محمد را پيش وى آرد و وصف وى را براى فرستاده بگفت

دسـتور دربـاره   «: و چون ابراهيم نمودار شد و ايمنى يافت، به فرستاد گفتنـد . بن محمد بود  عبداهللالعباس، 

و چون اين، براى وى آشكار شد، ابو العباس را رها كرد و ابراهيم را » .است  عبداهللاند و اين  راهيم به تو دادهاب

 .بگرفت و ببرد

من و كسانى از بنى عباس، و وابستگانشان، با وى برفتيم، ابراهيم روان شد، كنيـز فرزنـد   : موسى گويد

فقط يكى از پى تو آمده، بيا او را بكشيم و به كوفه پناه « :دارش كه دلبسته وى بود همراهش بود، بدو گفتيم

  ».بريم كه شيعيان ما هستند

  » .هر چه خواهيد كنيد«: گفت

  » .رود صبر كن تا به راهى برسيم كه سوى عراق مى«: گفتيم

يافت و راهى ديگـر سـوى جزيـره     پس برفتيم تا به راهى رسيديم كه به طرف عراق انشعاب مى: گويد

خواست بخوابد، بـه سـبب حضـور كنيـز      مى  و چنان بود كه وقتى ابراهيم. و در منزلى جاى گرفتيمرفت  مى

براى كارى كه درباره آن اتفاق كرده بوديم پيش وى رفتـيم و او را بانـگ   . رفت فرزنددار خويش به يكسو مى

شـدى،   ى بـرون نمـى  هرگز در چنين وقتـ «: كنيز فرزند دارش در او آويخت و گفت. زديم، برخاست كه بيايد

  »روى؟ براى چه مى

 .گون گفت، اما نپذيرفت تا وقتى كه خبر را با وى بگفت ابراهيم با وى سخن گونه: گويد
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كشـى، اگـر او را بكشـى     ترا به خدا قسم او را مكش كه خاندان خويش را به شئامت مـى «: كنيز گفت

از او جدا نشد تا سوگند ياد كرد كه چنين و » مروان هيچكس از خاندان عباس را در حميمه زنده نميگذارد،

  ».تو بهتر دانى«: آنگاه سوى ما آمد و خبر را با ما بگفت كه گفتيم. نكند

  »از من بدگمانى؟«: به مروان بن محمد گفتم: عبد الحميد بن يحيى، دبير مروان گويد

  » .نه«: گفت

ده و از او زن بگير، اگر غلبه يافت ميان يابد به او زن ب بينم كه كار وى بر تو غلبه مى چنان مى«: گفتم

شوى و اگر با او بر آمدى، خويشاوندى وى تـرا   اى كه با وجود آن آشفته نمى خويشتن و او پيوند نسبى بسته

  ».كند خوار نمي

  ».شتافتم، اما اين كار از آن وى نيست رسد سوى او مى دانستم اين كار بدو مى واى تو اگر مى«: گفت

براهيم بن محمد را گرفتند كه پيش مروان ببرند و كسان خاندانش به بدرقه او رفتنـد از  وقتى ا: گويند

بن محمد، سوى كوفـه رونـد و     عبداهللامرگ خويش خبرشان داد و دستورشان داد كه با برادرش ابو العباس، 

 .وصيت خويش را با ابو العباس كرد و وى را جانشين خويش كرد .شنوا و مطيع وى باشند

بن محمـد و    عبداهللاز جمله  پس ابو العباس با كسانى از مردم خاندانش كه با وى بودند و: گويد راوى

و عبد الصمد، همگان پسر على، و يحيى بن محمـد و عيسـى بـن      عبداهللاداود و عيسى و صالح و اسماعيل و 

فر بن تمام، سوى كوفه موسى و عبد الوهاب و محمد، هردوان پسر ابراهيم، و موسى بن داود و يحيى بن جع

در ماه صفر آنجا رسيدند كه ابو سلمه آنها را در محله بنى داود در خانه وليد بن سعد، وابسته بنى . روان شد

انـد   هاشم، جاى داد و تا حدود چهل روز كارشان را از همه سرداران و شيعيان مكتوم داشت و چنانكه گفتـه 

 .خواست كار را به خاندان ابو طالب انتقال دهد ىوقتى خبر مرگ ابراهيم بن محمد بدو رسيد م

ابو الجهم به ابو . امام با كسانى از مردم خاندان خويش به كوفه آمد و آنجا نهان شدند: ابو السرى گويد

  »امام چه كرد؟«: سلمه گفت

كنـى،   پرسـش بسـيار مـى   «: و چون ابو الجهم در كار پرسش اصرار ورزيد گفـت » .هنوز نيامده«: گفت

  ».ون وقت قيام وى نيستاكن

چنين بود تا وقتى كه ابو حميد، خادم ابو العباس را به نام سابق خوارزمى بديد و درباره يـارانش  : گويد

پس او را به نزد ابو الجهم برد » .گويد نهان بمانند اند اما ابو سلمه مى آنها در كوفه«: از او پرسيد كه بدو گفت

لجهم، ابو حميد را همراه سابق فرستاد كه محل آنها را در كوفه بدانست آنگاه ابو ا. كه خبر آنها را با وى گفت

ابراهيم بن سلمه كه با آنها بوده بود نيز با وى بيامد و ابو الجهم را از منزلشان و اينكه امـام  . بازگشت و بيامد

سلمه فرستاده و صد در محله بنى اود جاى دارد خبر داد و گفت كه وقتى به كوفه آمدند امام كس پيش ابو 

 .دينار از او خواست كه نداد
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پس ابو الجهم و ابو حميد و ابراهيم سوى موسى بن كعب رفتند و حكايـت را بـا وى بگفتنـد و    : گويد

: آنگاه ابو الجهم پيش ابو سلمه رفت و درباره امـام از او پرسـيد كـه گفـت    . دويست دينار براى امام فرستادند

  ».زيرا هنوز واسط گشوده نشدهاينك وقت قيام او نيست، «

را ببينند، پس موسى   ابو الجهم پيش موسى بن كعب رفت و بدو خبر داد و متفق شدند كه امام: گويد

بن بسام و ابو حميـد،    عبداهللاطايى و اسحاق ابن ابراهيم و   عبداهللابن كعب و ابو الجهم و ابراهيم بن سلمه و 

 .و محمد بن حصين پيش امام رفتندمحمد بن ابراهيم، و سليمان بن اسود 

جمع به » .اند براى حاجتى سوى كوفه رفته«: ابو سلمه خبر يافت و در باره آنها پرسيد كه گفتند: گويد

بـن محمـد، پسـر زن حارثيـه       عبـداهللا كدام يـك از شـما   «: نزد ابو العباس رفتند و بر او وارد شدند و گفتند

  »است؟

  » .اين«: گفتند

ابو الجهـم ديگـران را   . آنگاه موسى بن كعب و ابو الجهم بازگشتند. خالفت بدو گفتندپس سالم : گويد

  »كجا بودى؟«: گفت كه به نزد امام بماندند ابو سلمه كس به طلب ابو الجهم فرستاد و گفت

  » .پيش امامم رفته بودم«: گفت

سوى شما آمده، بايد وقتى به ابو سلمه سوى آنها رفت و ابو الجهم به ابو حميد پيغام داد كه ابو سلمه 

و چون ابو سلمه به نزد آنها رسيد، نگذاشتند كسى با وى وارد شود و او به تنهايى . رود تنها باشد نزد امام مى

پس از آن ابو العباس به روز جمعه بر يابويى ابلـق بـرون شـد و بـا     . برفت و به ابو العباس سالم خالفت گفت

 .كسان نماز كرد

به كورى «: وقتى ابو سلمه به ابو العباس سالم خالفت كرد، ابو حميد بدو گفت: لمى گويدس  عبداهللابو 

  ».آرام باش«: و ابو العباس بدو گفت» .لك مادرش را مكيده است... چشم تو اى كسى كه 

 وقتى با ابو العباس بيعت كردند و به منبر رفت، باالى آن ايستاد، داود ابن على نيز بـاال رفـت و  : گويند

حمـد خـداى را كـه از روى بزرگـوارى اسـالم را بـراى       «: پايين تر از او ايستاد ابو العباس سخن كرد و گفت

خويش برگزيد و آن را حرمت داد و بزرگ داشت و براى ما برگزيد و به وسيله ما تأييد كـرد و مـا را اهـل و    

نصرت آن كنيم و كلمه تقـوى را بـر مـا     كار اسالم قيام كنيم و از آن دفاع كنيم و  پناه و قلعه آن كرد كه به

مقرر كرد و آنرا خاص ما كرد و ما را اهل آن كرد و خويشاوندى و نزديكى پيمبر خدا را خاص ما كرد و ما را 

از پدران وى پديد آورد و از شجره وى برويانيد و از منبع وى جدا كرد، وى را از ما كرد و رنـج مـا را بـر وى    

و ما را در قبـال اسـالم و مسـلمانان بـه     . ما كرد، و نسبت به مؤمنان مهربان و رحيم او را دلبسته 1گران كرد

مقامى واال نهاد، و بر اين قرار كتابى بر مسلمانان نازل فرمود كه بر آنها خوانـده شـود و او گوينـده عزيـز در     

 :قرآن محكم منزل خويش فرمود
                                                           

 .128: 9َلقَد جاءكُم رسولٌ من أَْنُفسكُم عزِيزٌ عَليه ما عنتُّم : اشاره به آيه. 1
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»سالرِّج نُْكمع بذْهياهللا ل رِيدَتطِْهيراً إِنَّما ي رَُكمطَهي و تيلَ اْلب33: 33 أَه.«  
تـان كنـد، پـاكيزه     خواهد ناپاكى را از شما اهل اين خانه ببـرد و پـاكيزه   حق اينست كه خدا مى: يعنى

 .كامل
  ».23: 42  قُلْ ال أَسَئلُُكم عَليه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في اْلُقرْبى«: و نيز فرمود

 .خواهم و من از شما براى پيغمبرى مزدى بجز مودت خويشاوندان نمىبگ: يعنى
  ».214: 26 و أَنْذر عشيرَتَك اْلأَْقرَِبينَ«: و نيز فرمود

 .و خويشان نزديكت را بترسان: يعنى
  ».7: 59  و اْليتامى  ْلُقرْبىَفللَّه و للرَّسولِ و لذي ا  رسوله من أَهلِ اْلُقرى  ما أَفاء اهللا على«: و نيز فرمود

هـا عايـد پيمبـر خـويش كـرده خـاص خـدا و پيمبـر و          هر چه خدا از اموال مردم ايـن دهكـده  : يعنى
 .خويشاوندان وى و يتيمان است

  »41: 8  و اْليتامى  ىء َفأَنَّ للَّه خُمسه و للرَّسولِ و لذي اْلُقرْب و اعلَموا أَنَّما َغنمُتم من َشي«: و نيز فرمود
 .بدانيد كه هر چه غنيمت گيريد پنچ يك آن از خدا و پيغمبر و خويشان او و يتيمان است: يعنى 

و او جل ثناءه فضيلت ما را معلوم مسلمانان داشت و حق ما و دوستيمان را بر آنها واجب كرد و نصيب 
. ده باشد و خـداى داراى تفضـل بـزرگ اسـت    ما را از غنيمت بيشتر كرد كه نسبت به ما حرمت و تفضل كر

 .ترند، روهايشان زشت باد و خالفت از ما محق 1اند، ديگران به كار رياست و سياست سباييان گمراه پنداشته
اى مردمان، براى چه و چرا؟ در صورتى كه خدا كسان را به وسيله ما از پس ضاللتشان هدايت كـرد و  

هالكتشان نجات بخشيد و به وسيله ما حق را نمودار كـرد و باطـل را   از پس جهالتشان بصيرت داد و از پس 
نابود كرد و تباهيشان را به صالح برد و زبون را رفعت داد و نقص را به كمال برد و پراكندگى را بـه فراهمـى   

ان آورد، تا كسان در كار دين و دنياشان از پس دشمنى به الفت و نيكى و مساوات باز رفتند و در كار آخرتش
خدا اين را به محمد عطا كرد صلى اهللا عليه و سلم و منت و نعمـت  » ،2برادران شدند بر تختها رو بروى هم«

كارشـان مـا   «وى كرد و چون خداى او را به نزد خويش برد، يارانش پس از وى به ايـن كـار قيـام كردنـد و     
عدالت كردند و آن را به جايى كه بايد، ، ميراث اقوام را به تصرف آوردند و در كار آن 3»بينشان به شورى بود

نهادند و به اهلش دادند و از آن سبكبار برون شدند، آنگاه بنى مروان بپا خاستند و آنرا ربودند و ميان خويش 
دست به دست بردند و خاص خويش كردند و به اهلش ستم كردند، خداى مدتى مهلتشان داد تـا وى را بـه   

دند به دست ما از آنها انتقام گرفت و حق ما را پسمان داد و به وسيله ما خشم آوردند و چون به خشمش آور
كرد و به كار ما پرداخت تا به سبب ما بر كسانى كه در ايـن سـرزمين     امتمان را دريافت و نصرت ما را عهده

                                                           

  . كلمه متن. 1

 .47: 15سرُرٍ مَتقابِلينَ   علىإِْخواناً . 2
 .38: 42بيَنهم   و أَمرُهم ُشورى. 3
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يى كه خيـر  ، به ما ختم كرد چنانكه به ما آغاز كرده بود، و من اميدوارم كه از جا1زبون شده بودند منت نهد
سوى شما آمده، ستم نيايد و از جايى كه صالح سوى شما آمده فساد نيايد و توفيق ما اهل بيت بـه وسـيله   

 .خداست
اى مردم كوفه، شما مورد محبت و مودت ماييد، شما آن كسـانيد كـه سـتم سـتمگران از ايـن كـار       «

شما به وسيله ما از همه . دولت ما را بياورد منحرفتان نكرد و تغيير نيافتيد، تا روزگار ما را دريافتيد و خداى
مردم نيكروز تريد و پيش ما از همگيشان محترمتر، مقرريهايتان را يكصد درم افزودم، آماده شـويد كـه مـن    

 .وى تب داشت، تبش شدت يافت و بر منبر نشست: گويد» .شكنم و انقالبى نابودى آور خونريز رسم
حمد خداى، سپاس او «: هاى منبر پايين تر از وى نشست و گفت پلهداود بن على باال رفت و بر : گويد

داريم، كه دشمن ما را هالك كرد و ميـراث پيمبرمـان محمـد را،     داريم، سپاس او مى داريم، سپاس او مى مى
صلى اهللا عليه و سلم سوى ما بگردانيد، اى مردم اكنون ظلمات از دنيا بر خاست و پـرده آن برداشـته شـد و    

آسمانش روشنى گرفت، خورشيد از طلوعگاه بر آمد و ماهتاب از محل تابش بتابيـد، حـق بـه جـاى      زمين و
 .خويش باز آمد به خاندان پيمبرتان كه با شما رئوفند و رحيم و عطوف

كنيم و قصر بنيان  اى مردم، به خدا، ما به طلب اين كار بر نياميديم كه نقره يا طال بيندوزيم، نهر نمى«
قيام ما از آن رو بود كه حق ما را ربوده بودند، به خاطر پسر عموهاى خويش خشم آورده بوديم و كنيم،  نمى

خواب بوديم و رفتار بد بنى اميـه را   وضع شما بر ما ناگوار بود و گران كه بر بسترهاى خويش از وضع شما بى
قوقتان را خاص كسان كـرده  داشتند و غنيمت و ح كردند و زبونتان مى منفور داشتيم كه با شما خشونت مى

بودند، به تعهد خداى تبارك و تعالى و تعهد پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سـلم و تعهـد عبـاس كـه خـدايش      
                         كنـيم كـه ميـان شـما مطـابق آنچـه خـدا نـازل كـرده حكـم كنـيم و بـه كتـاب              رحمت كنـد پيمـان مـى   

ش پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم رفتار كنيم، هالكت، هالكـت  خداى عمل كنيم و با عامه و خاصه به رو
از آن بنى حرب بن اميه و بنى مروان باد كه به روزگار خويش دنيا را بر آخرت و خانـه فنـا را بـر خانـه بقـا      

ها دويدند، در  ها را شكستند و در حريم مرجح داشتند، مرتكب گناهان شدند و با مردمان ستم كردند، حرمت
رشان با بندگان و روششان در واليتها به ستم گراييدند ارتكـاب گنـاه و خطـا را خـوش داشـتند، در راه      رفتا

كشدشان كه از كيد وى ايمن بودنـد امـا عـذاب     هاى گمراهى دويدند، خداى مى معاصى چميدند و در عرصه
. عنت بر قـوم سـتمگر بـاد   خداى شبانگاه كه خفته بودند بر آنها فرود آمد و حكايتها شدند و پراكنده شد و ل

غرور آور او را نسبت به خدا مغرور كرده بود، عنان دشمن خداى ) شيطان(خداى ما را بر مروان ظفر داد كه 
دشمن خداى پنداشته بود كه به وى دست نخواهيم يافـت، دسـته خـويش را    . رها شده بود و به سر در آمد

سوار به كار انداخت، اما پيش روى و پشت سـر و بـه    هاى هاى خويش را فراهم كرد و دسته بانگ زد و خدعه

 .5: 28و نُرِيد أَنْ َنمنَّ علَى الَّذينَ اسُتضْعُفوا في الْأَرضِ : اشاره به آيه. 1
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راست و به چپ خويش از كيد و شدت و عذاب خداى چندان ديد كه باطل وى را نابود كرد و ضاللتش را به 
 .پستى كشانيد و عزت و حرمت ما را تجديد كرد و حق و ميراثمان را به ما پس داد

هد، از پس نماز به منبر رفت كه نخواسته بـود بـه   اى مردم، امير مؤمنان كه خدايش نصرتى بزرگ د«
گفتار جمعه چيزى را جز آن بياميزد و از آن پس كه در سخن پيش رفته بود شدت تبش از اكمال سخن باز 
داشت، براى سالمت امير مؤمنان دعا كنيد كه خدا به جاى مـروان دشـمن خـدا و خليفـه شـيطان و پيـرو       

فساد كشانيدند و دين را تغيير دادند و حريم مسلمانان را شكستند، بـه   سفلگان كه زمين را از پس صالح به
آنهـا  . كند جاى وى جوان پير نماى و آرام روشن را آورد كه از اسالف نيكو كار نيك روش خويش تبعيت مى

  ».هاى هدايت و طرق پرهيزكارى زمين را از پس فساد به صالح آوردند كه با نشانه
 .عا برداشتندو كسان بانگ به د: گويد

اى مردم كوفه به خدا ما پيوسته مظلوم و حق باخته بوديم تا خداى، شيعيان خراسان را «: آنگاه گفت
به ما داد و به وسيله آنها حقمان را تجديد كرد و حجتمان را آشكار كرد و دولتمان را غلبـه داد و چيـزى را   

خانـدان هاشـم ميـان شـما آورد و بـه سـبب وى        اى از كه منتظر و نگران آن بوديد به شما وانمود و خليفـه 
روهايتان را سپيد كرد و بر مردم شام ظفرتان داد و قدرت را به شما انتقال داد و اسالم را نيرو بخشـيد و بـه   

چيزى را كه خدا بـه شـما داده بـا    . سبب امامى كه وى را عدالت داده و سرپرستى نكوست بر شما منت نهاد
بند اطاعت ما باشيد و به فريب خويشتن مپردازيـد كـه كـار، كـار شماسـت، هـر        سپاسدارى فراگيريد و پاى

 .خاندانى را شهرى هست و شما شهر ماييد
اى جز امير مؤمنان على بن ابى طالـب و   بدانيد كه از پس پيمبر خداى، صلى اهللا عليه و سلم، خليفه«

بر اين منبرتان باال نرفته است، بدانيد كه ) كردو با دست به ابو العباس اشاره (بن محمد   عبداهللامير مؤمنان 
سـتايش  . شود، تا ن را به عيسى بن مـريم صـلى اهللا عليـه تسـليم كنـيم      اين كار ميان ما هست و برون نمى

  ».خداى را، پروردگار جهانيان، بر آنچه به ما داد و به ما سپرد
د تا وارد قصر شد و ابو جعفر را نشـانيد  آنگاه ابو العباس فرود آمد، داود بن على پيشاپيش وى بو: گويد

و او همچنان بيعت گرفت تا نماز پسينگاه را با آنهـا بكـرد و چـون شـب     . كه در مسجد از كسان بيعت بگيرد
 .تاريك شد برفت

داود بن على و پسرش موسى كه به عراق بودند يا به جاى ديگر، به آهنگ شـراة بيـرون شـده    : گويند
بـن    عبداهللارفت در دومة الجندل به آنها رسيد كه برادرش ابو جعفر،  ه آهنگ كوفه مىبودند، ابو العباس كه ب

بن على و عيسى بن موسى و يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس و گروهى از غالمانشان نيز   عبداهللامحمد، و 
 .با وى بودند

 آهنگ كجا داريد و حكايت چيست؟«: داود به آنها گفت
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آنجا قيام كنند و كار خـويش   شان را با وى بگفت كه آهنگ كوفه دارند كه درحكايت خود: ابو العباس
 .را نمودار كنند

روى در صورتى كه پير بنى مروان، مروان بن محمد بـا مـردم    اى ابو العباس، به كوفه مى«: داود گفت
روى عمده عرب در پير عرب، يزيد ابن عمر بن هبيره نيز با ني. شام و جزيره در حران است و ناظر عراق است

  »!عراق است
هر كه به زندگى دلبسته باشد ذليل شود، و شعر اعشى را به تمثيل خواند بـه ايـن   «: گفت 1ابو الغنائم

 :مضمون
   از مرگى كه قرين زبونى نباشد«

   و جان، كوشش خويش را كرده باشد
  »!چه باك

مويـت راسـت گفـت، بـا وى     به خدا پسـر ع «: داود به موسى پسر خويش نگريست و گفت: راوى گويد
  ».رويم كه يا با عزت زندگى كنيم، يا محترمانه بميريم مى

آن «: گفـت  كـرد مـى   عيسى بن موسى وقتى برون شدن آنها را از حميمه به آهنگ كوفه ياد مى: گويد
گروه چهارده نفرى كه از خانه خويش و از نزد كسانشان به طلب هـدفهاى مـا بـرون شـدند، همـت بلنـد و       

  ».بزرگ و دلهاى قوى داشتند جانهاى
 .سخن از باقيمانده خبر حوادثى كه به سال صد و سى و دوم بود

  بن على، و كار وى  عبداهللاكمال سخن درباره سبب بيعت با ابو العباس، 

اند ياد كرديم و اينـك آنچـه را در بـاره     از پيش آنچه را راويان در باره ابو العباس آورده: ابو جعفر گويد
كنيم، از اين قرار كه وقتى ابـو   اند ياد مى ى و ابو سلمه و اينكه چگونه خالفت به ابو العباس رسيد آوردهكار و

گفتند بكشته در كار دعوت به سوى فرزندان  محمد، ابراهيم را كه او را امام مى سلمه خبر يافت كه مروان بن
و چنان بود كه وقتى ابو العباس به . كند عباس تغيير راى داد و به خاطر گرفت كه براى كسى جز آنها دعوت

كوفه آمده بود ابو سلمه وى را با كسانى از خاندانش كه همراه وى آمده بودند، در خانه وليـد بـن سـعيد در    
  ».شتاب مياريد«: گفت پرسيدند مى محله بنى اود جاى داده بود، و وقتى از ابو سلمه در باره امام مى

تـا ابـو   . گاه خويش در حمام اعين بود و پيوسته كار وى بدين گونـه بـود  ابو سلمه در اردو: راوى گويد
حميد به آهنگ بازار برون شد، و خادم ابراهيم را به نام سابق خـوارزمى بديـد و او را بشـناخت كـه در شـام      

  »امام ابراهيم چه شد؟«: رفته بود، بدو گفت پيش آنها مى

                                                           

 .م. در متن، چاپ اروپا و قاهره، چنين است اما مطمئنا ابو العباس درست است. 1
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كشت و ابراهيم به برادر خويش ابو العباس وصيت كرده مروان به خدعه او را ب«: سابق بدو خبر داد كه
  ».و او را جانشين خويش كرده كه به كوفه آمده و بيشتر خاندانش با وى هستند

 .ابو حميد از سابق خواست كه وى را به نزد آنها ببرد
 .شان به آنها رهنمون شود اجازه خواست بى كه نمى» وعده من و تو فردا در همين جا«: سابق گفت

ابـو   روز بعد به جايي رفت كه با سابق وعده نهاده بـود، و او را بديـد كـه ابوحميـد را سـوي      ابو حميد
 كدامشان خليفه است؟ .العباس و خاندانش برد، و چون به نزد او وارد شد پرسيد

و به ابو العباس اشاره كرد كه ابو حميد به وى سـالم  » اين امام و خليفه شماست«: داود بن على گفت
و در باره امام ابـراهيم  » دستور خويش را با ما بگوى«: الفت گفت و دو دست و دو پايش را ببوسيد و گفتخ

 .به وى تسليت گفت
و چنان بود كه ابراهيم بن سلمه ناشناس وارد اردوگاه ابو سلمه شد و پيش ابو الجهم رفـت و از  : گويد

و خاندان اوست و نام كسانى را كه با آنها بودنـد    لعباسآنگاه بدو خبر داد كه فرستاده ابو ا. او اطمينان گرفت
و محلشان را بدو خبر داد و اينكه ابو العباس او را پيش ابو سلمه فرستاده بود و صد دينار از او خواسـته بـود   

 .كه به كرايه شترانى كه بر آن آمده بودند به شتربان دهد، اما ابو سلمه نداده بود
آنگاه ابـو الجهـم و ابـو حميـد بـا      . ابو الجهم رفت و وضع آنها را با وى بگفتابو حميد نيز پيش : گويد

ابراهيم بن سلمه، نبرد موسى بن كعب رفتند و ابو الجهم خبر را با آنچه ابراهيم بن سلمه گفته بود براى وى 
 .نقل كرد

الجهم بازگشت  ابو .و او را روانه كرد» اين دينارها را با شتاب پيش وى فرست،«: موسى بن كعب گفت
و دينارها را به ابراهيم بن سلمه داد و وى را بر استرى نشانيد و دو كس را با وى همراه كرد كـه وارد كوفـه   

 .شدند
اگر «: وقتى در اردوگاه شايع شد كه مروان بن محمد، امام را كشته، ابو الجهم به ابو سلمه گفت: گويد

  ».عباس خليفه و امام استامام كشته شده باشد، از پس وى برادرش ابو ال
 .»پراكن و مفسدند اى ابو الجهم، ابو حميد را از رفتن به كوفه بازدار كه مردمى شايعه«: ابو سلمه گفت

نزد ابو الجهم و موسى بن كعـب رفـت و پيـامى از ابـو العبـاس و مـردم       ه شب بعد ابراهيم بن سلمه ب: گويد
اران و شيعيان رفت كه در خانه موسى بـن كعـب فـراهم    خاندان وى به آنها رسانيد، و همان شب پيش سرد

بـن    عبـداهللا طايى و اسحاق بن ابراهيم و شراحيل و   عبداهللاعبد الحميد بن ربعى و سلمه بن محمد و . آمدند
سام از آن جمله بودند با سرداران ديگر كه در باره رفتن پيش ابو العباس و مردم خاندان وى مشورت كردنـد  

پيشوايان قوم موسى بن كعب و قوم موسى بن كعب و ابو الجهم و . نى برفتند و وارد كوفه شدندو روز بعد نها
 .ابو حميد محمد بن ابراهيم كه برفتند تا به خانه وليد ابن سعد رسيدند و به نزد آنها وارد شدند
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كـه بـدو سـالم     كردند  به ابو العباس اشاره» كدامتان ابوالعباسيد؟«: موسى بن كعب و ابو الجهم گفتند
گفتند و در باره امام ابراهيم به وى تسليت گفتند و سوى اردوگاه بازگشـتند امـا ابـو حميـد و ابـو مقاتـل و       
سليمان بن اسود و محمد بن حسين و محمد بن حارث و نهار بن حصين و يوسف بن محمـد و ابـو هريـره،    

 .محمد بن فروخ، را به نزد آنها به جا نهادند
: رود و گفت كس فرستاد و ابو الجهم را پيش خواند كه بدو گفته بود كه سوى كوفه مىابو سلمه : گويد

  »ابو الجهم كجا بودى؟«
، آنگاه ابو الجهم برون شد و حاجب بن صندان را خواست و او را سوى »به نزد امامم رفته بودم«: گفت

حميد و يارانش پيام داد كه اگـر ابـو   و به ابو » برو و به ابو العباس سالم خالفت گوى«: كوفه فرستاد و گفت
 .سلمه پيش شما آمد، بايد تنها وارد شود، اگر وارد شد و بيعت كرد، كه بايد بكند، و گر نه گردنش را بزنيد

. چيزى نگذشت كه ابو سلمه پيش آنها رسيد و تنها وارد شد و به ابو العباس سالم خالفت گفت: گويد
 .ويش باز گردد، كه همان شب بازگشتابو العباس بدو گفت سوى اردوگاه خ

صبحگاهان كسان سالح برداشته بودند وصف بسته بودند كه ابو العباس قيام كنـد، پـس وى بـا    : گويد
به روز جمعـه دوازده  . كسانى از مردم خاندانش كه همراهش بودند بر نشستند و وارد قصر امارت كوفه شدند

 .روز رفته از ماه ربيع االخر
ن ابو العباس از دار االماره وارد مسجد شد و باالى منبر رفت و حمد خدا گفت و ثناى او پس از آ: گويد

كرد و از عظمت پروردگار تبارك و تعالى سخن آورد و از فضيلت پيمبر صلى اهللا عليه و سلم گفت و خالفت 
 .و وراثت را كشانيد تا به خود او رسيد و مردم را وعده نكو داد آنگاه خاموش شد

تر از ابو العباس بود، حمد خدا گفت و ثنـاى   داود بن على سخن كرد، وى بر منبر سه پله پايينسپس 
اى مردم، به خدا ما بين شما و پيمبر خدا «: او كرد و بر پيمبر صلى اهللا عليه و سلم صلوات گفت، آنگاه گفت

  ».پشت سر من است، نبوده اى جز على ابن ابى طالب و امير مؤمنان، همينكه صلى اهللا عليه و سلم خليفه
آنگاه فرود آمدند، ابو العباس برون شد و در حمام اعين اردو زد، در اردوگاه ابو سلمه كه با وى و : گويد

بن بسام بود، عموى خود داود   عبداهللاى ميانشان بود، در آن وقت حاجب ابو العباس  در جاى وى بود و پرده
بن على عموى ديگر خويش را سـوى ابـو عـون بـن يزيـد        عبداهللا، بن على را بر كوفه و سرزمين آن گماشت

فرستاد، برادرزاده خويش عيسى بن موسى را سوى حسن بن قحطبه فرستاد كه ابن هبيـره را در واسـط در   
محاصره داشت، يحيى برادرزاده عباس را نيز سوى حميد بن قحطبه فرستاد كه در مدائن بود، ابـو اليقظـان   

سر را سوى بسام بن ابراهيم فرستاد كه در اهواز بود، سلمة بن عمرو را نيز سوى مالـك بـن   نواده عمار بن يا
 .طريف فرستاد

ابو العباس چند ماه در اردوگاه ببود، آنگاه حركت كرد و در مدينة الهاشميه كـه در قصـر كوفـه    : گويد
  .ودبود، جاى گرفت، پيش از آن با ابو سلمه سر گران شده بود و اين عيان شده ب
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 .در اين سال مروان بن محمد بر ساحل زاب هزيمت شد

  سخن از خبر نبرد زاب كه با مروان ابن محمد بود و سبب چگونگى آن

قحطبه، ابو عون، عبد الملك بن يزيد ازدى را از نهاوند به شهرزور فرسـتاد كـه   : ابو صالح مروزى گويد
ون مروان از كشته شدن عثمان خبر يافت، از حران چ موصل ببود، و 1عثمان بن سفيان را بكشت، و در ناحيه

  »نام اين منزل چيست؟«: حركت كرد، در اثناى راه در جايى فرود آمده بود و پرسيد
  » .بلوى«: گفتند
  » .است و بشرى 2نه، علوى«: گفت
پس از آن به رأس العين رفت، پس از آن به موصل رسيد و بر كنار دجله فـرود آمـد و خنـدقى    : گويد

د، ابو عون سوى او رفت و بر كنار زاب فرود آمد، ابو سلمه، عيينة بن موسى، و منهال بن قيان و اسـحاق  بكن
بن طلحه را سوى ابو عون فرستاد، هر كدام با سه هزار كس، و چون ابو العباس بيامد سـلمة بـن سـلمة بـن     

و عبد الحميد بن ربعى طايى را نيز  طايى را با هزار و پانصد كس،  عبداهللامحمد را فرستاد با دو هزار كس، و 
 .با دو هزار كس و داس بن نضله را با پانصد كس

  »رود؟ از مردم خاندان من كى به مقابله مروان مى«: پس از آن ابو العباس گفت: گويد
  » .من«: بن على گفت  عبداهللا

  » .به بركت خداى روان شو«: گفت
ن رسيد، ابو عون سرا پرده خويش را براى وى خالى كرد بن على روان شد و پيش ابو عو  عبداهللا: گويد

بن على، حياش حبيب طايى را بر نگهبانان خويش گماشـت    عبداهللاو هر چه را آنجا بود براى وى واگذاشت 
 .نصير بن محتفز را نيز بر كشيكبانان خويش گماشت

ابن على فرسـتاد و چـون     عبداهللابو العباس موسى بن كعب را با سى كس بر اسبان بريد، سوى : گويد
بن على سراغ گدارى گرفت كه گدارى را در زاب   عبداهللادو روز از جمادى االخر سال صد و سى و دوم برفت 

بدو نمودند پس به عيينة بن موسى بگفت كه با پنجهزار كس عبور كرد و به اردوگاه مروان رسـيد و بـا آنهـا    
گدار سوى  عيينه بازگشت و از. ال بردند كه از همديگر جدا شدندنبرد كرد تا شب در آمد و آتش براى آنها با

 .بن على عبور كرد  عبداهللاردوگاه 
علـى    عبـداهللا تـر از اردوگـاه    را فرستاد كه پـايين   عبداهللاصبحگاهان مروان پل زد و پسر خويش : گويد

ه روان شـد و در پـنج ميلـى    بن على، مخارق بن غفار را با چهار هزار كس فرسـتاد كـ    عبداهللاخندقى بكند، 
در . بن مروان، وليد بن معاويه را فرستاد كه با مخارق مقابله كـرد   عبداهللا. بن على توقف كرد  عبداهللاردوگاه 

 .آن روز ياران مخارق هزيمت شدند و به اسارت افتادند و جمعى از آنها كشته شد
                                                           

 .كلمه متن. 1
 .م. از علو به معنى باال، كه از كلمه بلوى فال بد زده بود. 2
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مـروان  . آنها را با سـرها پـيش مـروان فرسـتاد      عبداهللابن مروان فرستاد و   عبداهللاوليد اسيران را پيش 
  ».يكى از اسيران را پيش من آريد«: گفت

  »تو مخارقى؟«: مخارق را پيش مروان بردند، وى مردى الغر بود، بدو گفت: گويد
  » .نه، يكى از مملوكان اردوگاهم«: گفت
  » شناسى؟ مخارق را مى«: گفت
  » .آرى«: گفت
  » بينى؟ مى در اين سرها بنگر، او را«: گفت

  » .اينست«: مخارق به يكى از سرها نگريست و گفت
را لعنت كنـد كـه     ابومسلمخدا «: شناخت، گفت يكى كه با مروان بود، وقتى مخارق را ديد، و او را نمى

  » .اينان را به مقابله ما آورده كه به كمك آنها با ما نبرد كند
شناسـى؟ ميگوينـد    اگر مخارق را ببينى مى«: گفت مروان: على به نقل از پيرى از مردم خراسان گويد

  » .اند ميان سرهاييست كه پيش ما آورده
  » .آرى«: گفت
  » .سرها را به او نشان بدهيد«: گفت
 .رها كرد ، پس مروان او را»گمان دارم فرار كرده است«: پس نظر كرد و گفت: گويد

پـيش از آنكـه هزيمتيـان بـه     «: دو گفتبن على رسيد، موسى بن كعب ب  عبداهللاوقتى خبر هزيمت به 
  ».اردوگاه رسند و آنچه بر مخارق گذشته معلوم شود، سوى مروان حركت كن

ابو عون بر . بن على، محمد بن صول را پيش خواند، او را بر اردوگاه گماشت و حركت كرد  عبداهللاپس 
بـا وى بودنـد    1از سـرخ پوشـان  مروان بن وليد، بر پهلوى چپ وى بود، سه هزار كس . پهلوى راست وى بود

 .بعالوه دو كانيان و صحصحيان و راشديان
اگـر امـروز آفتـاب    «: وقتى دو سپاه تالقى كرد، مروان به عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز گفت: گويد

كنيم، و اگر  بگشت و آنها با ما نبرد نكردند ما كسانى خواهيم بود كه خالفت را به عيسى بن مريم تسليم مى
  ».پيش از زوال خورشيد با ما نبرد كردند انا هللا و انا اليه راجعون

 .بن على فرستاد و تقاضاى متاركه كرد  عبداهللامروان كس پيش : گويد
ابن زريق دروغ گفت آفتاب به زوال نرود مگر آنكه وى را پايمال اسبان كنم ان «: بن على گفت  عبداهللا

  ».شاء اهللا
وليـد بـن   . نگريسـت  و آفتـاب را مـى  » .بايستيد و با آنها نبرد آغاز مكنيد«: مروان به مردم شامى گفت

ابن معاويـه  . معاوية بن مروان كه شوهر دختر مروان بود حمله برد كه مروان خشمگين شد و او را دشنام داد
                                                           

 .محمره: كلمه متن. 1
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  عبـداهللا موسى بـن كعـب بـه    . بن على عقب نشست  عبداهللابو عون سوى . با مردم پهلوى راست نبرد آغازيد
ها را بـاال   كسان پياده شدند و نيزه. زمين، زمين: و ندا داده شد» .كسان را دستور بده كه پياده شوند«: گفت

  عبـداهللا . برونـد  خواستند مردم شامى عقب رفتن آغاز كردند گويى مى. بردند و زانو زدند و با آنها نبرد كردند
اى مـردم خراسـان، اى   «: آنگـاه بانـگ زد  » .شـويم خدايا تا كى در راه تو كشته «: گفت چند قدم برفت و مى

 .و نبرد در ميانه شدت گرفت» .خونيهاى ابراهيم، اى محمد، اى منصور
  » .پياده شويد«: مروان به مردم قضاعه گفت

  » .به بنى سليم بگو پياده شوند«: گفتند
  » .به بنى عامر بگو حمله برند«: گفتند. كس پيش سكسكيان فرستاد كه حمله بريد

  » .به مردم غطفان بگو حمله برند«: كس پيش مردم سكون فرستاد كه حمله كنند، گفتند
  » .پياده شو«: به ساالر نگهبانان خويش گفت

  » .كنم نه، به خدا خودم را هدف نمى«: گفت
  » .كنم به خدا با تو بدى مى«: گفت
  » .به خدا خوش داشتم كه قدرت اين كار را داشتى«: گفت
كسانى كـه آن روز غـرق    .مردم شام هزيمت شدند و مروان هزيمت شد و پل را ببريد پس از آن: گويد

 .شدگان بود ابراهيم بن وليد بن عبد الملك از جمله غرق. شدند از كشتگان بيشتر بودند
شدگان را برون آوردند كه ابراهيم بن وليد  بن على بگفت تا بر رود زاب پل بستند و غرق  عبداهللا: گويد

و چون دريا را براى شما بشكافتيم و نجاتتـان داديـم و فرعونيـان را    «: بن على گفت  عبداهللا. مله بوداز آن ج
  »1نگريستيد غرقه كرديم و شما مى

سعيد بن عاص بـه سـرزنش     بن على هفت روز در اردوگاه خويش بماند، يكى از فرزندان  عبداهللا: گويد
 :مروان شعرى گفت به اين مضمون

   ا رها نكرد و بدو گفتمفرار مروان ر«
   ستمگر شتر مرغى شد كه همه كار او فرار است

   اين فرار و ترك شاهى چيست كه وقتى
   آرامش از تو برفت نه دين ماند و نه حرمت

   وقر پروانه داشت و عقوبت فرعون
   خواستى و اگر بخشش او را مى

  ».سگى بود كه وصول بوى آسان نبود

                                                           

 »50: 2و إِذْ َفرَْقنا ِبكُم اْلبحرَ فَأَْنجيناكُم و أَْغرَْقنا آلَ فرْعونَ و أَْنتُم َتْنُظرُونَ «. 1
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فتح و فرار مروان را براى امير مؤمنان نوشت و اردوگاه مروان را با هر چه در بن على خبر   عبداهللا: گويد
بـن    عبـداهللا آن بود به تصرف آورد و سالح و مال بسيار در آن يافت، زن آنجا نيافتند مگر كنيزى كـه از آن  

 .مروان بود
 :فتبن على پيش ابو العباس رسيد دو ركعت نماز كرد سپس گ  عبداهللاوقتى نامه : گويد

كنـد، هـر كـه از آن     خدا شما را به جويى امتحان مى«: و همينكه طالوت سپاهيان را برون برد، گفت«
و از آن، . بنوشد از من نيست و هر كه از آن نخورد از من است مگر آن كس كه با دست خويش كفى بر گيرد

امروز ما را طاقت : ذشت، گفتندجز اندكيشان، بنوشيدند و همينكه او با كسانى كه ايمان داشتند، از جوى بگ
بسـيار شـده    :روند گفتند آنها كه يقين داشتند به پيشگاه پروردگار خويش مى. طالوت و سپاهيان وى نيست

كه گروهى اندك به خواست خدا، بر گروهى بسيار غلبه يافته و خدا پشتيبان صابران است و چون با جـالوت  
صبرى به ما ده و قـدمهايمان را اسـتوار سـاز و بـر گـروه كـافران       پروردگارا : و سپاهيانش روبرو شدند گفتند

پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود و جالوت را بكشت و خدايش پادشاهى و فرزانگى . فيروزمان كن
  1».خواست به او بياموخت مى  داد و آنچه

و مقرريشان را به هشتاد  و بگفت تا بهر يك از كسانى كه در آن نبرد حضور داشته بودند، پانصد بدهند
 .باال برد

كرد مايه خلل و  وقتى مردم خراسانى با مروان تالقى كردند هر تدبيرى مى: عبد الرحمان بن اميه گويد
 .تباهى بود

كردند، پس بگفـت تـا مقـدارى مـال      شنيدم روزى كه هزيمت شد ايستاده بود و كسان نبرد مى: گويد
و كسان بنا كردند از آن بـر  » .د و نبرد كنيد كه اين مال از آن شماستثبات كني«: بياوردند و به كسان گفت

اند و بيم داريم آنرا ببرنـد و او كـس پـيش پسـر خـود       بدو پيغام دادند كه كسان به مال پرداخته. گرفتند مى
نعشـان  با ياران خويش به عقب اردوگاهت برو و هر كه را از اين مال بر گرفته بكش و ما«: فرستاد كه  عبداهللا

 .شو
 .و هزيمت شدند» !هزيمت«: با پرچم ياران خويش پشت بكرد، كسان گفتند  عبداهللا: گويد

بر ساحل زاب با مروان مقابل شديم، مردم شامى به «: ابو الجارود سلمى به نقل از مردم خراسانى گويد
ه پشـت بكردنـد، گـويى ابـرى     ها را باال برديم ك ما حمله آوردند، گفتى كوههاى آهن بودند، زانو زديم و نيزه

به هنگام عبور، پل مجاورشان ببريد، يكى از مردم شامى بر آن بماند، . بودند، و خداى ما را بر آنها مسلط كرد
                                                           

ا مـن     إِنَّ اهللا مبَت: فََلما َفصلَ طاُلوت بِاْلجُنود، قال. 1 ي، إِلـَّ ه منـِّ ليكُم ِبَنهرٍ، َفمنْ َشرِب مْنه فََليس منِّي، و من لَم يطْعمه فَإِنـَّ
قال الَّذينَ . يوم ِبجاُلوت و جُنودهاُلوا ال طاَقةَ َلنَا اْلاغَْترَف ُغرَْفةً ِبيده، َفَشرِبوا مْنه إِلَّا قَليلًا مْنهم، فََلما جاوزه هو و الَّذينَ آمُنوا معه ق

و َلما برَزوا لجاُلوت و جُنوده قاُلوا ربنا أَْفرِغْ . يُظنُّونَ أَنَّهم مالُقوا اهللا كَم من فَئةٍ قَليَلةٍ غََلبت فَئةً َكثيرَةً بِإِذْنِ اهللا و اهللا مع الصاِبرِينَ
ه  و َثبت أَقْدامنا و اْنصرْنا علَى اْلَقومِ اْلكافرِينَ، َفهزَموهم بِإِذْنِ اهللا و َقَتلَ داود جاُلوت و آتاه عَلينا صبراً لَّمـع ةَ وْكماْلح و ْلكاهللا اْلم 
 شاءا يم251 -249: 2م. 
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يكى . يكى ديگر رفت كه او را نيز بكشت تا سه كس را كشت. از ما سوى وى رفت كه شامى او را بكشت  يكى
شـامى  . كه بداود داديم و سوى شامى رفت» .وار براى من بجوييدشمشيرى بر اين و سپرى است«: از ما گفت

وى را بـر  . ضربتى بدو زد كه با سپر دفع كرد و پاى شامى را با شمشير بزد و ببريد و او را بكشت و بازگشـت 
 .داشتيم و تكبير گفتيم، معلوم شد عبيد اهللا كابلى بود

 .بود، يازده روز رفته از جمادى االخر اند صبحگاه روز شنبه هزيمت مروان چنانكه گفته: گويد
 .بن عباس كشته شد  عبداهللادر اين سال ابراهيم بن محمد بن على بن 

 سخن از سبب كشته شدن ابراهيم بن محمد

 :اند ها گفته اند بعضى سيرت نويسان در باره ابراهيم بن محمد اختالف كرده
  .گذشتكشته نشد، بلكه در زندان مروان بن محمد بن طاعون در 

وقتى مروان به رقه آمد كه به مقابله ضحاك رود سعيد بن هشام بـن  : ابو هاشم، مخلد بن محمد گويد
عبد الملك را با دو پسرش عثمان و مروان همراه آورد كه در بند بودند و آنها را به نزد جانشين خود فرستاد، 

بـن عمـر و عبـاس بـن وليـد و محمـد بـن          عبداهللابجز آنها، كه در زندان آنجا بداشتشان، ابراهيم بن على و 
گفتند نيز به زندان بودند و از اين جمله عباس بـن وليـد و ابـراهيم بـن محمـد و       سفيانى كه او را بيطار مى

 .بن محمد در زندان حران از و بابى كه در حران رخ داد بمردند  عبداهللا
بن على هزيمت شود، سعيد بن هشام بـا    عبداهللايك جمعه از آن پيش كه مروان بر كنار زاب از : گويد

ابـو  . كسانى كه همراه وى بودند، از زندان در آمد، زندانبان را بكشتند و سعيد با همراهان خويش بـرون شـد  
محمد سفيانى در زندان بماند و از آنجا برون نشد، كسـان ديگـرى نيـز بـا وى بودنـد كـه بـرون شـد را روا         

 .ندانستند
يان شهر سعيد بن هشام و شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك و عبد الملـك  مردم حران و غوغاي: گويد

بن بشر تغلبى و چهارمين بطريق ارمينيه را كه نامش كوشان بود با سنگ بكشتند و پانزده روز پس از كشته 
 شدن آنها مروان به هزيمت از زاب سوى حران آمد و ابو محمد و ديگر كسانى را كه در زندان وى بودند آزاد

 .كرد
اى را بر على بن ابراهيم ويران كـرد و او را   مران بن محمد، خانه: على بن موسى به نقل از پدرش گويد

  .بكشت
بن عمر و شراحيل بن مسـلمة بـن     عبداهللابا ابراهيم بن محمد به زندان بودم : مهلهل بن صفوان گويد

يان ابراهيم و شراحيل خصوصيت آمـده بـود،   رفتند و م عبد الملك نيز به زندان بودند و به ديدار همديگر مى
از اين شير بنوشيدم و آن را خوش : گويد برادرت مى«: يك روز فرستاده وى شيرى پيش ابراهيم آورد و گفت

  ».يافتم، دوست دارم تو نيز از آن بنوشى
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وزى بود ابراهيم، شير را بر گرفت و بنوشيد و هماندم بيمار شد و پيكرش فرسوده شد و اين به ر: گويد
 رفت و نرفت و او پيغام داد كه فدايت شوم، نيامدى مانع تو چه بود؟ كه پيش شراحيل مى

 .ابراهيم پيغام داد كه وقتى از آن شير كه فرستاده بودى بنوشيدم به جاى ماندم
نه، به خدايى كه جز او خدايى نيست نه امـروز شـير   «: شراحيل سراسيمه سوى وى آمد و گفت: گويد

  ».اند ام، انا هللا و انا اليه راجعون، به خدا با تو خدعه كرده م و نه براى تو فرستادها نوشيده
 .به خدا همان شب بيشتر زنده نبود و صبحگاهان مرده بود: گويد

 :ابراهيم بن على به رثاى وى شعرى گفته به اين مضمون
   چنان بود كه خويشتن را«

  پنداشتم دلير مى
   اما قبرى كه در حران است

   و عصمت دين در آنجاست مرا بلرزانيد
   در آن قبر امام و بهترين همه كسان

   ميان تخته سنگها و سنگها و گل
   جاى دارد

   امامى آنجاست كه مصيبت وى عام است
   و توانگر و مسكين را نيازمند كرده است

   اى را بر مروان نبخشد خدا مظلمه
  ».اما كسى را كه آمين گويد ببخشد

 .مروان بن محمد بن مروان بن حكم كشته شد در اين سال

خواستند در اثناى راه كه از  سخن از كشته شدن مروان و نبرد وى با كسانى از مردم شام كه مى

 گريخت او را بكشند تعاقب مي

در . وقتى مـروان از زاب هزيمـت ميشـد مـن در اردوگـاه وى بـودم      : ابو هاشم، مخلد بن محمد، گويد
يكصد و بيست هزار كس بود، شصت هزار سپاه وى بود، سپاه پسرش نيز همانند آن بود، اردوگاه وى در زاب 

بن على با همراهان خويش و ابو عون و جمعى از سرداران، از جمله حميد بن   عبداهللا. و زاب در ميانشان بود
يـد  قحطبه با وى تالقى كردند، و چون امويـان هزيمـت شـدند مـروان سـوى حـران رفـت كـه ابـان بـن يز          

بن على نزديـك وى رسـيد كسـان و      عبداهللابيست و چند روز آنجا ببود و چون . اش عامل آنجا بود برادرزاده
فرزندان و عيال خويش را برداشت و به فرار برفت و ابان بن يزيد را كه ام عثمان دختر مروان زن وى بود، در 

 .نهاد  شهر حران به جاى
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ابان كه سياه پوشيده بود به آهنگ بيعت كردن به پيشواز وى رفت بن على بيامد،   عبداهللاوقتى : گويد
 .و با او بيعت كرد و به اطاعت وى در آمد كه او را با همه كسانى كه در حران و جزيره بودند امان داد

در تعقيب وى بود، سپس از قنسرين به حمص رفـت و    عبداهللامروان برفت تا به قنسرين رسيد، : گويد
آهنگ شنوايى و اطاعت با بازارها به پيشواز وى آمدند كه دو روز يا سه روز آنجا ببود، آنگـاه از  مردم آنجا به 
و از آن » .ترسـان و فـرارى اسـت   «: و چون كمى يارانش را بديدند در او طمع بستند و گفتند. آنجا روان شد

 .دندپس كه از نزدشان حركت كرده بود به تعقيب وى رفتند و در چند ميلى به او رسي
وقتى مروان، غبار اسبانشان را بديد دو سردار خويش را يكى بـه نـام يزيـد و ديگـرى مخلـد در      : گويد

ها گذشتند و خردساالن نيز عبور كردند، با همراهان  اى كمين نهاد و چون نزديك وى رسيدند و از كمين دره
. آوردند و در ميانشـان نبـرد افتـاد   خويش صف بست و آنها را قسم داد، اما به دست اندازى و نبرد وى اصرار 

كمينها از پشت سر تاخت آوردند كه هزيمتشان كرد، و سواران وى از آنها همى كشتند تا بـه نزديـك شـهر    
 .رسيدند

مروان برفت تا به دمشق رسيد كه وليد بن معاويه عامل آنجا بود، وليد داماد مروان بود و دختـر  : گويد
بن على بيامد و   عبداهللاپس مروان برفت و او را در دمشق به جا نهاد كه . داشتوى را به نام ام الوليد به زنى 
وليـد  . سپس شهر گشوده شد و به زور وارد آنجا شد و به مردم شهر پرداخـت . چند روزى او را محاصره كرد
 .بن على ديوار شهر را نيز ويران كرد  عبداهللا. بن معاويه جزو كشتگان بود

ثعلبة بن سالمه را كه از جانب وى عامل آنجا بود همـراه خـويش ببـرد و    . رسيد مروان به اردن: گويد
آنگـاه مـروان سـوى    . بن على بيامد و واليتـدارى بـر آنجـا گماشـت      عبداهللاشهر را بى واليتدار واگذاشت، تا 

به مصر فلسطين رفت كه رماحس بن عبد العزيز از جانب وى عامل آنجا بود، وى را همراه برداشت و برفت تا 
رسيد، سپس از آنجا برون شد و در جايى از سرزمين مصر به نام بوصير فرود آمد، عامر بن اسماعيل و شعب 

 .كه سواران موصل را همراه داشتند شبانه بر او تاختند و وى را در آنجا كشتند
بشـه  زدنـد، بـه سـرزمين ح    و عبيداهللا، پسران مروان، همان شب كه بـه مـروان شـبيخون مـى      عبداهللا

را كشـتند و عبيـد اهللا بـا گروهـى از       عبـداهللا گريختند و از حبشيان محنت ديدند كه به نبردشان آمدنـد و  
همراهان خويش و از جمله بكر بن معاويه باهلى جان برد و به سالمت بود تا در ايام خالفت مهدى كه نصـر  

  .نزد مهدى فرستاده بن محمد بن اشعث عامل فلسطين او را بگرفت و ب
بن على تالقى كرد   عبداهللاگفته ابو صالح مروزى، مروان بن محمد با يكصد و بيست هزار كس با ه اما ب

اند اخـتالف   بن على بوده  عبداهللاكه بيست هزار كس همراه داشت، راويان در شمار كسانى كه آن روز همراه 
 .اند كرده
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بن على بـر    عبداهللاوان هزيمت يافت و وقتى مر: مصعب بن ربيع خثعمى كه دبير مروان بوده بود گويد
يك روز پيش وى نشسته بودم و او تكيه داده بود، از مروان . شام تسلط يافت، من امان خواستم كه امانم داد

  »در نبرد حضور داشتى؟« :و هزيمت وى سخن آوردند، به من گفت
  » .آرى، خدا امير را قرين صالح بدارد«: گفتم
  » .كن از نبرد با من سخن«: گفت
  » .آن روز به من گفت قوم را تخمين بزن«: گفتمش: گويد
  » .دوازده هزار كسند« :و او به راست و چپ نگريست و گفت» .من اهل قلمم نه اهل نبرد«: گفتم

 ».خدايش بكشد، ديوان در آن روز بيشتر از دوازده هزار كس شمار نكرده بود«: گفت  عبداهللا
هزيمت شد تا شهر موصل برفت كه هشام بن عمرو تغلبى و بشر بن  وقتى مروان: على بن محمد گويد

 .خزيمه اسدى آنجا بودند و پل را بريدند، مردم شامى به آنها بانگ زدند كه اينك مروان
  » .كند دروغ گفتيد امير مؤمنان فرار نمى«: گفتند

وليد بن معاويه  پس مروان سوى بلد رفت و از دجله گذشت و سوى حران رفت آنگاه به دمشق رفت و
  » .با آنها نبرد كن تا مردم شام فراهم آيند«: را آنجا نهاد و گفت

حكم بن ضـبعان جـذامى بـه     .آنگاه مروان به فلسطين رسيد و بر كنار رود ابى فطرس فرود آمد: گويد
المال بـه   بن يزيد زنباعى فرستاد كه او را عبود داد، بيت  عبداهللافلسطين تسلط يافته بود مروان كسى پيش 

 .دست حكم بود
سـوى موصـل     عبـداهللا  .بن على نوشت و دستور داد مروان را تعقيـب كنـد    عبداهللابو العباس به : گويد

هشام بن عمرو تغلبى و بشر بن خزيمه كه سياه پوشيده بودند با مردم موصل به پيشواز آمدند و شـهر  . رفت
اى را كه ابراهيم بن  ول را بر موصل گماشت و او خانهرا بر وى گشودند، آنگاه سوى حران رفت و محمد بن ص

  .محمد در آن به زندان بوده بود ويران كرد
از حران به منبج رفت كه سياه پوشيده بودند، در منـبج فـرود آمـد و ابـو حميـد        عبداهللاسپس : گويد

 .ى خبر دادندمردم قنسرين بيعت خويش را به وسيله ابو اميه تغلبى بو. مروروذى را بر آنجا گماشت
در منبج عبد الصمد بن على نيز به نزد وى آمد كه ابو العباس او را با چهار هزار كس بـه كمـك   : گويد

فرستاده بود و دو روز پس از آمدن عبد الصمد آنجا بماند سپس سوى قنسـرين رفـت و چـون آنجـا       عبداهللا
ص فرود آمد و چند روز آنجا ببود كـه  رسيد مردمش سياه پوشيده بودند، دو روز ببود سپس برفت تا در حم

فـرود   مردمش با وى بيعت كردند، آنگاه سوى بعلبك رفت و دو روز ببود، آنگاه حركت كرد و در عين البحـر 
 .هاى دمشق فرود آمد و بماند آمد و دو روز ببود آنگاه حركت كرد و در مزه يكى از دهكده

هزار كس در مرج عذرا فـرود آمـد، بسـام بـن      در آنجا صالح بن على به كمك وى در رسيد و با هشت
 .ابراهيم و خفاف و شعبه و هيثم بن بسام نيز با وى بودند
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بن على حركت كرد و بر در شرقى فرود آمد، صالح ابن على بر در جابيه فرود   عبداهللاپس از آن : گويد
و عبـد الصـمد و يحيـى بـر      آمد و ابو عون بر در كيسان و بسام بر در صغير و حميد بن قحطبه بـر در تومـا  

وليد بن معاويه در دمشق بود، مردم دمشق و بلقارا محاصره كردنـد،  . صفوان و عباس بن يزيد بر در فراديس
مردم شهر دچار تعصب قبايلى شدند و همديگر را بكشتند وليد را نيز كشتند و درها را گشودند، به روز چهار 

 .دوم شنبه ده روز رفته از رمضان سال صد و سى و
طايى بود، بسام بن ابـراهيم نيـز از     عبداهللانخستين كسى كه از در شرقى بر ديوار شهر باال رفت : گويد

 .جانب باب الصغير باال رفت كه سه ساعت در آنجا نبرد كردند
بن على پانزده روز در دمشق بماند، آنگاه به آهنگ فلسـطين روان شـد و بـر كنـار نهـر        عبداهللا: گويد

فرود آمد و از آنجا يحيى بن جعفر هاشمى را سوى شهر فرستاد، آنگاه سوى اردن حركت كـرد كـه   الكسوه، 
سياه پوش سوى وى آمدند، آنگاه در بيسان فرود آمد، سپس سوى مرج الـروم رفـت، آنگـاه سـوى نهـر ابـى       

آمد كه صالح در آنجا نامه ابو العباس به نزد وى . فطرس رفت كه مروان گريخت و او در فلسطين جاى گرفت
صالح بن على در ذى قعده سال صد و سى و دوم از نهر ابو فطرس حركت . بن على را به تعقيب مروان فرست

صالح، ابو عون را به همراه عامر بن اسماعيل حارثى  .كرد، فتان و عامر بن اسماعيل و ابو عون نيز با وى بودند
صـالح  . آنگاه برفت و بـر كنـار دريـا فـرود آمدنـد     . آمددر رمله فرود  با مقدمه خويش فرستاد و خود برفت تا

ها به دريا روان  ها فراهم آورد به آهنگ مروان كه در فرما بود آماده شد، آنگاه بر ساحل برفت و كشتى كشتى
  .بود، تا به عريش رسيد

ت صالح بن على برف. مروان خبر يافت و هر چه علف و آذوقه اطراف وى بود بسوخت و بگريخت: گويد 
آنگاه برفت تا به صعيد رسيد و خبر يافت كه گروهـى از سـواران مـروان در سـاحل     . تا بر كنار نيل فرود آمد

سوزانند، سردارانى سوى آنها فرستاد كه كسانى را بگرفتند و پيش صالح بردنـد كـه در فسـطاط     علفها را مى
 .بود

صالح بـه تعقيـب وى    .وى بود بسوخت مروان از نيل عبور كرد و پل را ببريد و هر چه را اطراف: گويد
آنگـاه بـه   . برفت و با گروهى از سواران مروان بر كنار نيل تالقى كرد كه نبرد كردند و صالح هزيمتشان كـرد 
آنگاه سوى . طرف خليج رفت و آنجا با گروهى سوار، از آن مروان، بر خورد كه آسيبشان زد و هزيمتشان كرد

 .غبارى ديدند و پنداشتند مروان است خليجى ديگر رفت كه عبور كردند و
اى فرستاد به ساالرى فضل بن دينار و مالك بن قادم، اما كسى كـه مايـه بـدگمانى باشـد      صالح طليعه

صالح حركت كرد و به جايى رسيد به نام ذات الساحل، كه فـرود آمـد و ابـو    . نيافتند و سوى صالح بازگشتند
ر مازنى پيش فرستاد كه به گروهى سوار از آن مروان بر خوردنـد و  عون عامر بن اسماعيل را با شعبه بن كثي

شان را بكشتند و بعضى ديگر را زنده داشتند و در  هزيمتشان كردند و كسانى از آنها را اسير كردند كه بعضى
 .باره مروان از آنها پرسش كردند كه محل وى را گفتند به شرط آنكه امانشان دهند



 خ طبرييترجمه تار     26

ن را يافتند كه در بوصير در كليسايى فـرود آمـده بـود، آخـر شـبى بـه آنهـا        پس برفتند و مروا: گويد
 .رسيدند، سپاهيان گريختند مروان با گروهى اندك برون آمد كه او را در ميان گرفتند و كشتند

در بو صير با مروان تالقى كرديم، ما با گروهى اندك بوديم به ما حمله آوردند : عامر بن اسماعيل گويد
لى پناه برديم، اگر كم بودنمان را دانسته بودند ما را كشته بودند، به كسانى از يارانم كـه همـراه   كه سوى نخ

و سخن بكر بن ماهان را » .اگر صبح شود و كم بودن ما را ببينند، هيچكس از ما جان نبرد«: من بودند گفتم
  »1اى جوانكان 1گويى دهيد ه مىشنومت ك كشى، گويى مى به خدا تو مروان را مى«: گفت به ياد آوردم كه مى

اى  1دهيـد «: نيام شمشيرم را شكستم، يارانم نيز نيام شمشـيرهاى خـويش را شكسـتند گفـتم    : گويد
گويى آتشى بود كه بر آنها ريخته شد كه هزيمت شدند، يكى به مروان حملـه بـرد و بـا شمشـير     » 1جوانكان

 .خويش بزد و او را بكشت
بـه اميـر   «: صالح بن علـى نوشـت  . ر نشست و سوى صالح بن على رفتعامر بن اسماعيل ب: راوى گويد

مؤمنان ابو العباس، ما دشمن خداى، جعدى را تعقيب كرديم تا او را به سرزمين دشمن خـدا و هماننـد وى   
  ».فرعون رانديم و او را در سرزمين فرعون كشتم

تى بـه مـروان زد و او را از پـاى در    يكى از مردم بصره به نام مغود با نيزه ضـرب : ابو طالب انصارى گويد
شناخت يكى بانگ زد كه امير مؤمنان از پاى در آمد و سوى او دويد، يكى از مردم كوفه كه  آورد، وى را نمى

 .انار فروش بود زودتر بدو رسيد و سرش را ببريد
بـن علـى    عامر بن اسماعيل سر مروان را پيش ابو عون فرستاد كه ابو عـون ايـن را بنـزد صـالح    : گويد

فرستاد و صالح آنرا همراه يزيد بن هانى كه ساالر نگهبانان وى بود بنزد ابو العباس فرستاد، به روز شنبه سـه  
 .روز مانده از ذى حجه سال صد و سى و دوم

صالح به فسطاط بازگشت، سپس سوى شام رفت، غنايم را به ابـو عـون سـپرد، سـالح و مـال و      : گويد
 .نار سپرد و ابو عون را در مصر جانشين كردها را به فضل بن دي برده

من با بكير بن ماهان در دير قنى بودم، : ابو الحسن خراسانى به نقل از پيرى از مردم بكر بن وائل گويد
. كرديم كه جوانى گذشت كه دو مشك همراه داشت و چون به دجله رسيد آب گرفـت و بازگشـت   سخن مى

  »نامت چيست؟جوان «: بكير او را پيش خواند و گفت
  » .عامر«: گفت
  » پسر كى؟«: گفت
  » .پسر اسماعيل، از بنى الحارث«: گفت
  » نكند از بنى مسليه باشى؟«: ، آنگاه گفت»من نيز از بنى الحارثم«: گفت
  » .از آنها هستم«: گفت

                                                           

 .م. حرف ندا را به عربى آورده در متن به فارسى است، اما» جوانكان«و » دهيد«در هر دو جا . 1
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 .»1اى جوانكان دهيد«: گويى شنوم كه مى كشى، گويى مى به خدا تو مروان را مى«: گفت
  ».تيره مسليه قاتالن مروانند«: گفتند از پيرانى در كوفه شنيدم كه مى: كنانى گويد

اى ديگـر شصـت و نـه     ها، شصت و دو سال داشت، به گفتـه  وقتى كه مروان كشته شد، به گفته بعضى
كشته شدن وى به روز يكشنبه بـود، هشـت روز رفتـه از    . اى ديگر پنجاه و هشت سال سال داشت و به گفته

. مدارى وى از وقتى با وى بيعت كردند تا وقتى كشته شد پنج سال و ده ماه و شانزده روز بودزما. ذى الحجه
 .به گفته هشام بن محمد، مادرش يك كنيز كرد بود. كنيه عبد الملك داشت

مادر مروان بن محمد از آن ابراهيم بن اشتر بوده بود كه وقتـى ابـن   : گفتند مى: ابو سنان جهنى گويد
زنى خوشگذران بود و مروان را بـر  . به دست محمد بن مروان افتاد او را از بنه ابراهيم گرفتاشتر كشته شد 

حمد خداى كه «: بن عياش منتوف به نزد وى در آمد و گفت  عبداهللاوقتى ابو العباس پا گرفت . بستر وى زاد
ر عبد الملـك را بـه مـا    و پسر كنيز نخع، پسر عموى پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم پس  به جاى خر جزيره

  ».داد
بن على، گروهى از بنى اميه را كه هفتاد و دو كس بودند بر كنار نهـر ابـو فطـرس      عبداهللادر اين سال 

 .كشت
در همين سال ابو الورد، در قنسرين ابو العباس را خلع كرد و سپيد پوشيد و كسان نيـز بـا وى سـپيد    

 .پوشيدند

 و سر انجام وى و كسانى كه با وى سپيد پوشيدند سخن از خبر سپيد پوشيدن ابو الورد

ابـو الـورد كـه    : سبب آن به طورى كه در روايت ابو هاشم، مخلد بن محمد، آمده چنان بود كـه گويـد  
وقتـى مـروان   . نامش مجزاة بود پسر كوثر، از قبيله كلب بود و از ياران و سرداران و يكه سواران مـروان بـود  

بن على آنجا رسيد با وى بيعت كرد و مانند سپاه خويش   عبداهللاين بود و چون هزيمت شد ابو الورد در قنسر
 .به اطاعت آمد

بن   عبداهللافرزندان مسلمة بن عبد الملك در بالس و ناعوره مجاوران وى بودند، يكى از سرداران : گويد
سـلمة بـن عبـد الملـك و     على كه از جمله هزارمرديان بود با صد و پنجاه سوار به بالس رفت و با فرزنـدان م 

يكيشان شكايت از آن پيش ابو الورد برد و او از مزرعه خويش به نام زراعـه بنـى   . زنانشان رفتار ناهنجار كرد
ظفر كه آنرا خساف نيز ميگفتند با گروهى از مردم خاندان خويش بـرون شـد و بـر آن سـردار كـه در قلعـه       

و را با كسانى كه همراهش بودند بكشت و سفيد پوشيد و مسلمه جاى داشت حمله برد و با وى نبرد كرد تا ا
 .بن على را خلع كرد و مردم قنسرين را بدان خواند كه همگى سفيد پوش شدند  عبداهللا
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بن على به نبرد حبيب بن مره مرى سرگرم بود كه   عبداهللادر آن وقت ابو العباس در حيره بود و : گويد
بن على با جمع وى تالقى كرده بود و جنگ در   عبداهللا. كرد وى نبرد مىدر سرزمين بلقا و بثنيه و حوران با 

ميانشان رفته بود، وى از سرداران و يكه سواران مروان بوده بود و سـبب سـپيد پوشـيدنش آن بـود كـه بـر       
مردم قيس و ديگران از مردم واليت بثنيه و حوران كه مجاورشان . خويشتن و نيز بر قوم خويش بيمناك بود

  .ند با وى بيعت كرده بودندبود
بن على رسيد، حبيـب بـن مـره را بـه صـلح        عبداهللاوقتى خبر سفيد پوشيدن مردم قنسرين به : گويد

خواند و با وى صلح كرد و او را با كسانى كه همراهش بودند امان داد و برون شد و براى مقابله بـا ابـو الـورد    
غانم، عبد الحميد بن ربعى طايى را با چهار هزار كس  سوى قنسرين روان شد و چون بر دمشق گذشت و ابو

 .از سپاه خويش به جا نهاد
بن على، دختر محمد بن عبد المطلب نوفلى و خواهر عمرو بن   عبداهللادر آن وقت ام البنين زن : گويد

حمص رفت، از وقتى در اين سفر به  .اى از آن وى در دمشق بودند و بنه  عبداهللامحمد، با چند كنيز فرزند دار 
 .پس رفتن وى مردم دمشق بر ضد او بشوريدند و سپيد پوشيدند و با عثمان عبد االعلى ازدى قيام كردند

شورشيان با ابو غانم و كسانى كه با وى بودند، تالقى كردند و از ياران وى كشتارى بزرگ كردند : گويد
اده بود غـارت كردنـد، امـا متعـرض كسـان وى      بن على از بنه و كاالى خويش به جا نه  عبداهللاو آنچه را كه 

 .نشدند
 .همه مردم دمشق سپيد پوشيدند و بر مخالفت اتفاق كردند: گويد
بن على برفت، جماعتى از مردم قنسرين به نزد ابو الورد فـراهم آمـده بودنـد و بـا       عبداهللاوقتى : گويد

س به ساالرى ابو محمد نواده ابو سفيان مجاوران خويش از مردم حمص و تدمر نامه نوشته بودند و هزاران ك
 .سوى آنها آمده بودند

وى همـان  «: گفتنـد  مردم قنسرين ابو محمد را ساالر خويش كردند و سوى او دعوت كردنـد و : گويد
بن على نزديـك    عبداهللاجمعشان نزديك چهل هزار كس بود و چون » .اند كرده سفيانى است كه از او ياد مى

د در مرغزارى به نام مرغ اخرم اردو زده بود و ابو الورد عهده دار و مدير سپاه و متصـدى  آنها رسيد، ابو محم
برادر خويش عبد الصمد بن على را با ده هزار كس از سواران سپاه خويش سـوى    عبداهللا. نبرد و حادثات بود

شتار ميان دو گروه باال گرفـت،  ابو الورد به مقابله آنها رفت و ميان دو اردوگاه تالقى شد و كار ك. آنها فرستاد
 .حريفان ثبات كردند و عبد الصمد و كسانى كه با وى بودند عقب نشستند و هزاران كس از آنها كشته شد

رسيد، وى روان شد، حميد بن قحطبه و جمع سرداران سپاهش   عبداهللاوقتى عبد الصمد به نزد : گويد
بودنـد    عبـداهللا جمعى از آنها كه بـا  . د و نبردى سخت كردندبار ديگر در مرغ اخرم تالقى ش. نيز با وى بودند

. و حميد بن قحطبه در مقابل حريفان ثبات كردنـد و هزيمتشـان كردنـد     عبداهللا. عقب رفتند آنگاه باز آمدند
ابـو محمـد و   . ابو الورد با حدود پانصد كس از خاندان و قوم خويش ثبات آورد كه همگى كشته شدند: گويد
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مردم قنسرين را امان داد كه   عبداهللا. ردم كلب كه با وى بودند به فرار برفتند تا به تدمر پيوستندكسانى از م
 .سياه پوشيدند و با او بيعت كردند و به اطاعت وى در آمدند

بازگشت و سوى دمشق رفت كه بر ضد وى سپيد پوشيده بودند و ابو غـانم را    عبداهللاپس از آن : گويد
وقتى نزديك دمشق رسيد كسان گريختند و پراكنده شدند و نبردى در ميانشان نرفـت،  . هزيمت كرده بودند

  .شان نكرد مردم شهر را امان داد كه با وى بيعت كردند و از آنچه كرده بودند مؤاخذه  عبداهللا
زيـاد ابـن عبيـد اهللا حـارثى     . ابو محمد همچنان نهان و فرارى بود تا به سرزمين حجاز پيوسـت : گويد

ل ابو جعفر از محل وى كه در آن نهان شده بود خبر يافت و گروهى سوار سوى وى فرسـتاد كـه بـا وى    عام
زياد سر ابو محمد را با دو پسرش بنزد ابو جعفر . نبرد كردند تا كشته شد و دو پسر وى را به اسيرى گرفتند

 .داد آزادشان كنند و امانشان داد امير مؤمنان فرستاد كه دستور
بن على كه در فطرس   عبداهللاته ابو صالح مروزى ابو الورد در قنسرين خلع كرد ابو العباس به گفه اما ب

بود نوشت كه با ابو الورد نبرد كند، آنگاه عبد الصمد را با هفـت هـزار كـس سـوى قنسـرين فرسـتاد سـاالر        
ذويب بـن اشـعث را    پس از وى. كشيكبانان وى مخارق بن غفار بود و ساالر نگهبانانش كلثوم بن شبيب بود

 .فرستاد نيز با پنجهزار كس فرستاد و همچنان سپاهها مى
عبد الصمد با جمع بسيار با ابو الورد تالقى كرد، كسان از اطراف عبد الصمد هزيمت شـدند و تـا   : گويد

يـاران  بن على، عباس بن يزيد و مروان و ابو المتوكل، هردوان گرگانى، را هر كدام بـا    عبداهللا. حمص برفتند
عبـد  . بن على به خويشتن برفت و در چهار منزلى حمص جـاى گرفـت    عبداهللاخويش سوى حمص فرستاد، 

 .الصمد ابن على نيز در حمص بود
با  1...مردم قنسرين و ابو الورد بن . بن حميد بن قحطبه نوشت كه از اردن پيش وى رفت  عبداهللا: گويد

ه يزيد بن معاويه بود بيعت كردند، مردم ديگـر نيـز بـا وى بيعـت     ابو محمد سفيانى كه نامش زياد بود و نواد
بن على سوى آنها رفت، عبد الصمد و حميد بن قحطبه نيـز    عبداهللاآنگاه . وى چهل روز به جاى ماند. كردند

اى تنگ راند و كسان پراكنـده شـدن    با وى بودند، تالقى شد و نبردى سخت كردند، ابو محمد آنها را به دره
شوند و يـاران مـا كاسـته     براى چه بمانيم آنها فزون مى«: بن على گفت  عبداهللاحميد بن قحطبه به . دگرفتن

  ».شوند، با آنها نبرد كن مى
ابو الورد بر پهلوى . پس به روز سه شنبه آخرين روز ذى حجه سال صد و سى و سوم نبرد كردند: گويد

ابو الورد زخمدار شد او را پيش كسانش بردند كه . بود اصبغ بن ذواله بر پهلوى چپ وى. راست ابو محمد بود
مـردم حمـص بشـوريده    . اى پناه بردند كه بيشه را بر آنهـا بيفروخـت   گروهى از ياران ابو الورد به بيشه. بمرد
  .خواستند ابو محمد را برگزينند و چون از هزيمت وى خبر يافتند به جاى ماندند و مى بودند

 .مرى خلع كرد و با كسانى از مردم شام كه با وى بودند سپيد پوشيددر اين سال حبيب بن مره 
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  سخن از خلع و سپيد پوشى حبيب بن مره مرى

وقتى حبيب بن مره مرى و مردم بثنيه و حوران سفيد پوشـيدند،  : على به نقل از مشايخ خويش گويد
 .اشتبن على در اردوگاه ابو الورد كه در آنجا كشته شده بود، جاى د  عبداهللا

ابن على پـيش از    عبداهللاسفيد پوشيدن حبيب بن مره و نبرد وى با : ابو هاشم، مخلد بن محمد، گويد
در سـرزمين بلقـاء يـا بثنيـه و       عبـداهللا سفيد پوشيدن ابو الورد به وقتى بود كه . سفيد پوشيدن ابو الورد بود

همه جمع خويش با وى مقابله كرده بود و بن على با   عبداهللاحوران به نبرد حبيب بن مره مرى سرگرم بود، 
وى از سرداران و يكه سواران مروان بوده بود و سبب سپيد پوشـيدنش آن بـود   . نبردها در ميانشان رفته بود

كه بر خويشتن و قوم خويش بيمناك بود، مردم قيس و مجاورانشان از مردم واليـت بثنيـه و حـوران بـا وى     
بن على از سپيد پوشيدن مردم قنسرين خبر يافت، حبيب بن مره را به صلح   عبداهللاوقتى . بيعت كرده بودند

خواند و با وى صلح كرد و او را با كسانى كه همراهش بودند امان داد و به آهنگ قنسرين و مقابله ابـو الـورد   
 .برون شد

 .در اين سال مردم جزيره نيز سفيد پوشيدند و ابو العباس را خلع كردند

  پوشيدن مردم جزيره و سرانجام كارشان در اين باب سخن از خبر سپيد

وقتى خبر قيام ابو الورد و شورش مـردم قنسـرين بـه مـردم جزيـره      : ابو هاشم، مخلد بن محمد، گويد
در آن وقت موسى بن كعب بـا سـه هـزار    . رسيد سپيد پوشيدند و پيمان شكستند و سوى حران روانه شدند

سفيد پوشـان از هـر جانـب سـوى وى روان شـدند و او را بـا كسـانى كـه         سپاه آنجا بود كه در شهر بماند و 
از پـى ايـن   . همراهش بودند، محاصره كردند، اما كارشان پراكنده بود و سرى نداشتند كـه فراهمشـان كنـد   

رخداد اسحاق بن مسلم از ارمينيه رسيد، وى وقتى خبر هزيمت مروان را شنيده بود از آنجا روان شده بـود،  
 .ه او را به ساالرى برداشتند و مدت دو ماه موسى بن كعب را در حران محاصره كردمردم جزير
ابو العباس، ابو جعفر را با سپاهيانى كه با وى بودند و ابن هبيره را در واسط به محاصره داشـتند  : گويد

ـ  ر روى خـويش  روانه كرد كه برفت تا به قرقيسيا رسيد كه مردم آنجا سپيد پوشيده بودند و درهاى شهر را ب
سپس از آنجا سوى . بسته بودند، آنگاه سوى شهر رقه رفت كه به همين گونه بودند و بكار بن مسلم آنجا بود

موسى بـن كعـب نيـز بـا     . و اين به سال صد و سى و سوم بود. حران رفت و اسحاق بن مسلم سوى رها رفت
بكار نيز پيش برادر خويش اسـحاق  . فتندكسانى كه همراه وى بودند از شهر حران در آمد و پيش ابو جعفر ر

بن مسلم رفت كه او را سوى جماعت ربيعه فرستاد كه به دار او ماردين بودند، در آن وقت ساالر ربيعه يكـى  
از حروريان بود به نام بريكه، ابو جعفر آهنگ وى كرد و با آنها تالقى كرد كه در آنجا بـا وى نبـردى سـخت    

كشته شد، سپس بكار در رها پيش برادر خود اسحاق رفت كه اسحاق وى را آنجا كردند كه بريكه در نبردگاه 
 .نهاد و با بيشتر سپاه سوى سميساء رفت و براى سپاه خويش خندق زد

 .رخ داد ابو جعفر با جمع خويش برفت و بكار در رها با وى مقابل شد و ميانشان نبردها
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ا سپاهيان خويش سوى اسحاق رود به سميسـاط، و او  بن على نوشت كه ب  عبداهللابو العباس به : گويد
از شام برفت تا در مقابل اسحاق كه در سميساط بود جاى گرفت، آنها شصت هزار كـس بودنـد، همـه اهـل     

ابو جعفر نيز از رها در رسيد، اسحاق به آنها نامه نوشت و امان خواست كه  .جزيره، و فرات در ميانه حايل بود
 .ابو العباس نوشتند كه دستور داد او را با هر كه با وى بود امان دهند اين را پذيرفتند و به

پس مكتوبى در ميانه نوشتند و ضمن آن پيمان مؤكد كردند، اسحاق پيش ابو جعفر آمد و صلح : گويد
پس از آن مردم جزيره و مـردم شـام بـه اسـتقامت      .ترين ياران ابو جعفر شد در ميانه انجام شد و از برگزيده

 .ند و ابو العباس، ابو جعفر را به جزيره و ارمينيه و آذربيجان گماشت و بدينسان بود تا به خالفت رسيدآمد
. گويند كه اسحاق بن مسلم عقيلى هفت ماه در سميساط ببـود و ابـو جعفـر او را در محاصـره داشـت     

  ».رده يا كشته شدهگذارم تا بدانم كه صاحب بيعت م بيعتى به گردن من هست كه آنرا وا نمى«: گفت مى
 .ابو جعفر بدو پيغام داد كه مروان كشته شده: راوى گويد

  » .تا يقين كنم«: گفت
ابو جعفر او را امان داد كه با وى شد » .دانستم كه مروان كشته شده«: پس از آن صلح خواست و گفت

  .و به نزد او منزلت بزرگ داشت
 .دادبن على بود كه اسحاق را امان   عبداهللاقولى ه ب

رفت تا راى وى را در باره كشتن ابو سلمه، حفص بـن    ابومسلمدر اين سال ابو جعفر به خراسان پيش 
 .سليمان، بداند

  در اين باب  ابومسلمدر باره كشتن ابو سلمه و كار وى و   ابومسلمسخن از رفتن ابو جعفر به نزد 

باس و هاشميان همراه وى، وقتى كه بـه كوفـه   پيش از اين، كار ابو سلمه را با رفتار وى در باره ابو الع
 .ام آمده بودند و به سبب آن از وى بدگمان شدند، ياد كرده

وقتى ابو العباس، امير مؤمنان، غلبه يافت، شـبى بـه صـحبت    «: گفت ابو جعفر مى: يزيد بن اسيد گويد
ايد آنچه ابو سلمه كرد با نظـر  دانيد ش شما چه مى«: بوديم و از رفتار ابو سلمه سخن آورديم، يكى از ما گفت

 .و هيچكس از ما سخنى نگفت» .بود  ابومسلم
اى هسـتيم مگـر خـدا     بوده ما هدف بليه  ابومسلماگر اين با نظر «: امير مؤمنان، ابو العباس گفت: گويد

  »ت؟راى تو چيس«: پس از آن ابو العباس مرا پيش خواند و گفت. آنگاه پراكنده شديم» .آنرا از ما بگرداند
  » .راى، راى تو است«: گفتم
از تو نزديكتر نيست، سوى او برو و معلوم دار كه راى او چيست؟ كه   ابومسلمهيچكس از ما به «: گفت

بر تو مخفى نماند، وقتى او را بديدى، اگر با نظر وى بوده احتياط خـويش بـداريم و اگـر بـا نظـر وى نبـوده       
  ».خاطرهامان آسوده شود
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  عبـداهللا ام  به عامل رسيده بود كه شـنيده   ابومسلمن شدم و چون به رى رسيدم نامه با ترس روا: گويد
و چون رسيدم عامل . رسد او را سوى من فرست بن محمد سوى تو آمده، وقتى رسيد هماندم كه پيش تو مى

 .خبر داد و دستور حركت داد كه ترسم بيشتر شد  ابومسلمرى به نزد من آمد و مرا از نامه 
  ابومسـلم با نامـه   از رى برون شدم و بيمناك و ترسان بودم، وقتى به نيشابور رسيدم، عامل آنجا :گويد

بن محمد پيش تـو آمـد وى را بفرسـت و او را وا مگـذار كـه سـر زمـين تـو           عبداهللاپيش من آمد كه وقتى 
 .سرزمين خوارج است و بر او بيمناكم

راه پيمودم و چون به » .نم كه به كار من توجه داردبي مى«: خاطرم آسوده شد و با خويش گفتم: گويد
با كسان، از من پيشوا از كرد و چون به نزديك من رسيد، پياده سـوى مـن     ابومسلمدو فرسخى مرو رسيدم 

 .و او بر نشست و وارد مرو شد» .برنشين«: آمد تا دستم را بوسيد، گفتمش
پرسيد، سپس به روز چهـارم   باره چيزى از من نمىاى فرود آمدم و سه روز ببودم كه در  در خانه: گويد
 .كه با وى بگفتم» اى؟ براى چه آمده«: به من گفت
آنگاه مرار بن انس ضبى را پيش خواند و » .دارم ابو سلمه چنين كرد؟ زحمت او را از شما بر مى«: گفت

  ».ى امام كار كنبه كوفه برو و هر كجا ابو سلمه را ديدى او را بكش، و در اين باب به را«: گفت
مرار سوى كوفه رفت، ابو سلمه به نزد ابو العباس به صحبت بود، در راه وى نشست و چون برون : گويد

  ».خوارج او را كشتند«: آمد او را بكشت و گفتند
آمد و بـر   به نزد وى مى  ابومسلماز رى تا خراسان همراه ابو جعفر بودم و حاجب وى بودم، : سالم گويد

  ».براى من اجازه بخواه« :گفت نشست و مى شد و در دهليز مى اده مىدر خانه پي
واى تو، وقتى او را ديدى در را بر او بگشاى و بگو بر اسـب  «: ابو جعفر بر من خشم آورد و گفت: گويد

 .گفتم كه ابو جعفر چنان و چنان گفت  ابومسلمچنان كردم و به » .خويش وارد شود
  » .ى من از او اجازه بخواهدانم، اما برا بله، مى«: گفت

ابو العباس پيش از رفتن از اردوگاه نخيله از ابو سلمه آزرده خاطر بود، پس از آن، از نزد وى، به : گويند
جاى گرفت و همچنان از وى آزرده بود و اين از رفتار وى  مدينة الهاشميه رفت و در قصر امارت كه آنجا بود

 .معلوم بود
نوشت و راى خويش را معلوم وى داشـت و اينكـه ابـو سـلمه قصـد        ابومسلمبه ابو العباس : راوى گويد

اگر امير مؤمنان چنين چيزى از او دانسته بايد « :به امير مؤمنان نوشت  ابومسلم. دغلى داشته و از او بيم دارد
  ».او را بكشد
و مردم خراسـان    سلمابوماى امير مؤمنان چنين مكن كه «: اما داود بن على به ابو العباس گفت: گويد

بنويس كه يكى را سوى   ابومسلمدانى، آنرا بر ضد تو دستاويز كنند، به  كه با ويند، و وضع او را به نزدشان مى
  ».ابو سلمه فرستد و او را بكشد
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مرار بن انس ضبى را فرستاد كه در   ابومسلمنوشت و به همين سبب   ابومسلمپس ابو العباس اين را به 
 .ميه پيش ابو العباس رفت و سبب آمدن خويش را معلوم وى داشتمدينة الهاش
پس ابو العباس بانگزنى را گفت تا بانگ زد كه امير مؤمنان از ابو سلمه خشنود است و او را پيش : گويد

. پس از آن شبى ابو سلمه به نزد وى آمد و همچنان پيش وى بود تا بيشتر شب برفت. خواند و جامه پوشانيد
مرار بن انس ضبى و يارانش كه . ها شد رفت تا وارد طاق ون شد و تنها و پياده سوى منزل خويش مىآنگاه بر

خـوارج ابـو سـلمه را    «: درهاى شهر بسته شـد و گفتنـد  . با وى بودند راه ابو سلمه را گرفتند و او را بكشتند
  ».كشتند

نماز كرد و در مدينـة الهاشـميه بـه    روز بعد، جثه او را بياوردند و يحيى بن محمد بن على بر او : گويد
 :گورش كردند و سليمان بن مهاجر بجلى شعرى در باره او گفت به اين مضمون

   وزير، وزير آل محمد به هالكت رسيد«
  » .كرد وزير شد و آنكه با تو دشمنى مى

وقتـى ابـو    .را، امين آل محمـد   ابومسلمگفتند، و  و چنان بود كه ابو سلمه را، وزير آل محمد مى: گويد
كس از جمله حجاج بن ارطاة و اسحاق بن فضل  سلمه كشته شد ابو العباس برادر خويش ابو جعفر را با سى

رسيد عبيداهللا بن حسين لنگ با وى همراهـى    ابومسلمفرستاد و چون ابو جعفر پيش   ابومسلمهاشمى سوى 
اى كس، ما پيوسته اميـد داشـتيم   «: گ گفتسليمان بن كثير به لن. كرد و سليمان ابن كثير نيز با او بود مى

  ».كه كار شما سامان گيرد، اگر مايل بوديد ما را براى هر چه خواستيد دعوت كنند
از همراهى سـليمان بـن     ابومسلماست و از اين بيم كرد،   ابومسلمپنداشت كه وى مأمور   عبداهللا: گويد

رفت و آنچه را سليمان گفته بـود بـا وى بگفـت كـه       لمابومسكثير با ابو جعفر خبر يافت، عبيد اهللا نيز پيش 
 .كشد، پس او را كشت پنداشت اگر چنين نكند او را به غافلگيرى مى مى

سخن امام را به يـاد دارى كـه بـه مـن     «: سليمان بن كثير را پيش خواند و گفت  ابومسلمآنگاه : گويد
  »از هر كه بدگمان شدى او را بكش؟: گفته

  » .آرى«: گفت
  » .ام من از تو بد گمان شده«: گفت
  » .دهم ترا به خدا قسم مى«: گفت
بجز او هيچيك از . پس بگفت تا گردن او را زدند» .مرا قسم مده كه خيانت امام را به دل دارى«: گفت
 .گردنشان را زده بود علنى نبود  ابومسلمكسانى كه 
را وا گذارى و او را نكشى   ابومسلماگر «: فتبازگشت و به ابو العباس گ  ابومسلمابو جعفر از پيش : گويد

  » .خليفه نخواهى بود و كارت اعتبار ندارد
  » چرا؟«: گفت
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  » .كند به خدا هر چه بخواهد مى«: گفت
 ».خاموش باش و اين را نهان بدار«: ابو العباس گفت

 سخن از خبر نبود با يزيد ابن عمر بن هبيره در واسط

 .در خويش، ابو جعفر، را براى نبرد يزيد بن عمر بن هبيره به واسط فرستاددر اين سال، ابو العباس، برا
از پيش كار سپاه خراسان را كه همراه قحطبه و پس از وى همراه پسرش حسن، با ابن هبيـره تالقـى   

  .ام كردند و هزيمت وى را كه با سپاهيان شامى همراه خويش به واسط رفت و آنجا حصارى شد ياد كرده
وقتى ابن هبيره هزيمت شد كسان از اطـراف وى پراكنـده شـدند، وى كسـانى را بـر      : گويد ابو السرى

اينك كه يار آنها كشته شده كجا ميـروى؟ سـوى كوفـه    «: ها گماشت كه اموال را ببردند حوثره بدو گفت بنه
  ».برو كه سپاه فراوان دارى و با آنها نبرد كن تا كشته شوى يا ظفر يابى

  » .انديشيم رويم و مى به واسط مى«: گفت
  » .شوى دهى و كشته مى كنى كه او را بر خويش تسلط مى پيش از اين نمى«: گفت

چيزى پيش مروان نخواهى برد كه به نظرى وى بهتـر از ايـن سـپاهيان    «: يحيى بن حصين بدو گفت
صـارى شـدن   شوى و از پس ح مبادا به واسط روى كه حصارى مى. باشد، بر كنار فرات برو تا پيش وى رسى

  » .بجز كشته شدن نيست
نوشته بود و  و چنان بود كه از مروان بيمناك بود كه مروان در باره چيزى به او مى. اما نپذيرفت: گويد

پس بـه واسـط رفـت و وارد آنجـا شـد و      . كرده بود و بيم داشت اگر پيش وى رود كشته شود او مخالفت مى
 .حصارى شد
فرستاد، حسن و ياران وى خندق زدند و ما بين زاب و دجله جاى  ابو سلمه حسن بن قحطبه را: گويد

كرد و نخستين نبردى كه ميانشـان رخ داد بـه    هاى خويش را مقابل در مضمار به پا حسن سرا پرده. گرفتند
 .روز چهارشنبه بود

شـاميان   .كـه اجـازه داد  » .به ما اجازه بده با آنها نبـرد كنـيم  «: مردم شامى به ابن هبيره گفتند: گويد
محمد بـن نباتـه بـا كسـانى از     . بيرون شدند، ابن هبيرة نيز بيرون شد، پسرش داود بر پهلوى راست وى بود

مقابـل در  . خازم بن خزيمه بر پهلوى راست حسـن بـود  . خراسانيان، از جمله ابو العود خراسانى، با وى بودند
ه شـاميان را هزيمـت كردنـد و آنهـا را سـوى      خازم به ابن هبيره حمله برد ك. مضمار با ابن هبيره تالقى شد

و كسان به طرف در شهر شتافتند و بر در مضمار انبوه شدند هنگامى كه حسـن آنجـا توقـف    . خندقها راندند
آنگاه با سواران، ما بين شهر و خنـدق روان شـد شـاميان بـاز     . ارابه داران به آنها سنگ ميانداختند. كرده بود

رد كه ميان وى و شهر حايل شدند اما سوى دجله رانده شدند و بسـيار كـس از   آمدند، حسن به آنها حمله ب
 .ها بيامدند و آنها را ببردند آنها غرق شد آنگاه با كشتى
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اى به دنبال وى رفتند كـه بـر    در آن روز ابن نباته سالح خويش را بيفكند و به آب زد، با كشتى: گويد
 .نشست

آنگاه بـه روز سـه شـنبه بـرون شـدند و پيكـار       . ت روز بماندندپس از آن از هم جدا شدند و هف: گويد
يكى از مردم شام به ابو حفص هزار مرد حمله برد و ضربتى به او زد و نسبت خويش را بگفت كه من . كردند

ابو حفص نيز ضربتى به او زد و نسبت خويش را بگفت كه من جوان عتكيم، و او را از پـاى در  . جوان سلميم
ام به وضعى زشت هزيمت شدند و وارد شهر شدند و چندان كه خدا خواست بماندند و نبـردى  مردم ش. آورد

  .نبود بجز تير اندازى از پس ديوار
در آن وقت كه ابن هبيره در حصار بود شنيد كه ابو اميه تغلبى سياه پوش شده و ابو عثمـان را  : گويد

ات را بكاوم، اگر جامه  ير مرا به نزد تو فرستاده كه قبهام«: به منزل او فرستاد كه وارد قبه ابو اميه شد و گفت
ات نباشد،  سياه در آن باشد آنرا به گردنت آويزم با يك طناب و ترا به نزد وى برم، اگر پارچه سياهى در خانه

  ».هزار جايزه تست اين پنجاه
. يره برد كه وى را بداشتاش را بكاود، او را پيش ابن هب اما چون ابو اميه نخواست بگذارد كه قبه: گويد

معن بن زائده و كسانى از قبيله ربيعه در اين باب سخن كردند و سه تن از بنى فزاره را گرفتند و بداشـتند و  
رهاشـان  «: يحيى بن حضين به نزدشان رفت و بـا آنهـا سـخن كـرد كـه گفتنـد      . ابن هبيره را دشنام گفتند

كار خـويش را  «: بن هبيره نپذيرفت كه يحيى بن حضين بدو گفتاما ا: گويد» .كنيم تا يار ما را رها كند نمى
  ».اى، اين مرد را رها كن كنى كه اينك در محاصره تباه مى

  » .نه و حرمتى نيست«: گفت
. ابن حضين سوى آنها بازگشت و خبر را بگفت و معن و عبد الرحمان بن بشر عجلى، كناره گير شـدند 

اى و اگر در اين كار اصرار كنى بـر   يكه سواران تواند كه تباهشان كردهاينان «: ابن حضين به ابن هبيره گفت
  ».تر از محاصره كنندگان خواهند بود ضد تو سخت

پس ابن هبيره ابو اميه را پيش خواند و جامه پوشانيد و او را رها كـرد، كـه صـلح كردنـد و بـه      : گويد
 .وضعى كه بوده بودند، بازگشتند

حسن بن قحطبه هيئتى را سـوى ابـو العبـاس    . ثم، از ناحيه سيستان بيامدابو نصر، مالك بن هي: گويد
غيالن از حسـن آزرده بـود،   . خزاعى را سر هيئت كرد  عبداهللافرستاد و آمدن ابو نصر را خبر داد و غيالن بن 

شـهادت  «: وى را سوى روح بن حاتم فرستاده بود به عنوان كمك وى، و چون به نزد ابو العباس رسيد گفت
  ».دهم كه تو امير مؤمنانى و طناب محكم خدايى و امام پرهيزكارانى ىم

  » .اى غيالن حاجت خويش را بگوى«: گفت
  » .خواهم از تو بخشش مى«: گفت
  » .خدا ترا ببخشد«: گفت
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  » .اى ابو فضاله خدايت توفيق دهد«: داود بن على گفت
 ».بر ما منت بنهاى امير مؤمنان با يكى از مردم خاندان خويش «: غيالن گفت

  » مگر يكى از مردم خاندان من، حسن بن قحطبه، بر شما گماشته نيست؟«: گفت
  » .اى امير مؤمنان با يكى از مردم خاندان خويش بر ما منت بنه«: گفت

 .ابو العباس، سخن اول خويش را تكرار كرد
ه كه به چهره وى بنگريم و اى امير مؤمنان، يا يكى از مردم خاندان خويش بر ما منت بن«: غيالن گفت

  » .چشمانمان بدو روشن شود
 .و ابو جعفر را فرستاد و غيالن را ساالر نگهبانان وى كرد» .بله، اى غيالن«: گفت
  » .خواستم همان كردى كه مى«: ابو العباس به واسط رفت، ابو نصر به غيالن گفت: گويد
  1».به بود«: گفت

به كار نگهبانان توانايى ندارم، ترا «: ت، سپس به ابو جعفر گفتغيالن چند روزى ساالرى نگهبانان داش
  ».به يكى رهنمون ميشوم كه از من دليرتر است

  » كى؟«: گفت 
  » .جهور بن مرار«: گفت
  » .قدرت عزل ترا ندارم از آن رو كه امير مؤمنان ترا به كار گرفته«: گفت
  » بدو بنويس و معلوم وى دار«: گفت
، به ابو العباس نوشت كه به جواب او نوشت مطابق نظر غيالن كار كن و او جهور را پس ابو جعفر: گويد

 .ساالر نگهبانان خويش كرد
  ».يكى را براى من بجوى كه او را ساالر كشيكبانان كنم«: آنگاه ابو جعفر به غيالن گفت: گويد
 .االر كشيكبانان شدسكه  ».پسندم، عثمان بن نهيك است كسى كه من او را براى خويشتن مى«: گفت

ابـو جعفـر بـه    . وقتى ابو جعفر به واسط آمد حسن منزل خويش را بدو واگذاشت: بشر بن عيسى گويد
روزى ابو نصر به نبرد آنها رفت، مردم شام هزيمـت شـدند و سـوى    . نبرد قوم پرداخت كه با وى نبرد كردند

ند و چون خراسانى از آنها گذشتند بـرون  معن و ابو يحيى جذامى به كمين نشسته بود. خندقها يشان رفتند
. ابو نصر پياده شد و به نزد خندقها نبرد كردند و آتشـها را بـاال بردنـد   . شدند و با آنها نبرد كردند تا شب شد

هنگام شب چندان كه خدا خواست نبرد كردند آنگـاه ابـن هبيـره    . آنگاه ابن هبيره در برج بود به در خاللين
 .باز گردد و او بازگشت كس سوى معن فرستاد كه

                                                           

 .كلمه متن. 1
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پس از آن چند روز ببودند و باز مردم شامى با محمد بن نباته و معن بن زائده و زياد بن صالح و : گويد
گروهى از يكه سواران شامى برون شدند و خراسانيان به نبردشان پرداختند تا آنها را سوى دجله راندنـد كـه   

 .در دجله همى افتادند
  1».خراسان مردمان خانه بيابان هستيد و برخيزيد اى اهل«: ابو نصر گفت

خراسانيان بازگشتند، پسر ابو نصر از پا در آمده بود، روح بن حـاتم او را برداشـت، پـدرش بـر او     : گويد
آنگاه بـه مـردم شـامى     2».پسرت را كشتند، پس از تو خدا دنيا را لعنت كند«: گذشت و به پارسى بدو گفت

نه به خدا از اين پس ايـن  «: و بعضى از آنها به بعضى ديگر گفتند. ه شهر واسط راندندحمله بردند تا آنها را ب
شب هر گز توفيق نخواهيم داشت، ما كه يكه سواران مردم شاميم سوى آنها رفتيم كه هزيمتمان كردند، تـا  

  ».وارد شهر شديم
ردم خراسانى و اين هر دو در آن شب از مردم خراسانى بكار انصارى كشته شد با يكى ديگر از م: گويد

 .از يكه سواران خراسان بودند
زد تا بر هر  آتش در آن مى كرد و ها را پر از هيزم مى در اثناى محاصره ابن هبيره، ابو نصر كشتى: گويد

 .كشيد كرد كه قالبها داشت و اين كشتيها را مى گذرد بسوزاند اما ابن هبيره زورقها را آماده مى چه مى
ماه بدين گونه به سر كردند و چون كار محاصره به درازا كشيد تقاضاى صلح كردند، و اين  يازده: گويد

قسرى براى شان آورد و   عبداهللاخبر را اسماعيل ابن . كار را وقتى كردند كه از كشته شدن مروان خبر يافتند
  »دهيد؟ وقتى مروان كشته شد براى چه خودتان را به كشتن مى«: به آنها گفت
بازگشته بود براى نبرد ابن هبيـره    ابومسلمابو العباس، ابو جعفر را وقتى كه از خراسان از پيش : گويند

. ابو جعفر حركت كرد و پيش حسن بن قحطبه رفت كه ابن هبيره را در واسط بـه محاصـره داشـت   . فرستاد
 .حسن منزل خويش را به ابو جعفر داد كه ابو جعفر در آن جاى گرفت

. ون محاصره ابن هبيره و يارانش بـه درازا كشـيد، يـارانش بـه خـالف وى برخاسـتند      و چ: راوى گويد
كنـيم   ما نبرد نمـى «: نزاريان گفتند» .كنيم مروان را كه با ما چنان رفتارها داشت يارى نمى«: يمانيان گفتند

  ».مگر آنكه يمانيان نيز همراه ما نبرد كنند
 .كردند همراه ابن هبيره نبرد مىو چنان بود كه تنها اوباش و غالمان، : گويد

. خواست سوى محمد، نواده حسن بن على، دعوت كند بدو نوشت، اما جواب وى نرسـيد  ابن هبيره مى
زياد بن صالح و زياد بن عبيد اهللا،  .ابو العباس به يمانيان طرفدار ابن هبيره نامه نوشت و به طمعشان انداخت

بيره وعده دادند كه جانب ابو العباس را براى وى سامان دهند، اما هردوان حارثى، سوى وى رفتند و به ابن ه
فرستادگان ميان ابو جعفر و ابن هبيره روان بودند تا بدو امان داد و در باره آن مكتـوبى نوشـت كـه    . نكردند

                                                           

 .تمام جمله در متن به فارسى آمده، به جز حرف ندا. 1
 .در متن به عربى است. 2
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و كرد تا عاقبت آنرا پسندند و سوى ابو جعفـر فرسـتاد    چهل روز ابن هبيره در باره آن با مطلعان مشورت مى
 .ابو جعفر آنرا سوى ابو العباس فرستاد كه بدو دستور داد آنرا اجرا كند

نظر ابو جعفر اين بود كه به تعهد خويش با ابـن هبيـره عمـل كنـد، امـا ابـو العبـاس كـارى را         : گويد
را به  بود همه اخبار وى  ابومسلمابو الجهم كه به نزد ابو العباس، خبر گير . برد به سر نمى  ابومسلممشورت  بى

وقتى در راه هموار سنگ افكنند تباه شود، نه، به خدا راهى « :به ابو العباس نوشت  ابومسلمنوشت و   ابومسلم
  ».كه ابن هبيره در آن باشد به صالح نبايد

وقتى مكتوب صلح كامل شد، ابن هبيره با هزار و سيصد كس از بخاريان پيش ابو جعفـر رفـت،   : گويد
ابو خالد خوش آمدى، «: وارد منزل شود، سالم بن سليم حاجب بر خاست و گفتخواست بر است خويش  مى

  ».پياده شو با توفيق
بالشـى  . ابن هبيره پيـاده شـد  . نزديك به ده هزار كس از خراسانيان اطراف منزل را گرفته بودند: گويد

ابو خالد «: سالم گفتسپس، . پس از آن سرداران را خواست كه وارد شدند. براى او خواست كه بر آن بنشيند
  ».وارد شو

  » من و همراهانم؟«: گفت
  » .ام براى تو تنها اجازه گرفته«: گفت
اين هبيره بر خاست و وارد شد، بالشى براى او نهادند، كه بر آن نشسـت و لختـى بـا ابـو جعفـر      : گويد
 .آنگاه بر خاست و ابو جعفر از پى او نگريست تا از ديد وى برون شد. گفتگو كرد

رفت بـا   ماند و روز ديگر به نزد ابو جعفر مى پس از آن چنان بود كه ابن هبيره يك روز به جا مى: يدگو
آيـد اردوگـاه را    اى امير وقتى ابـن هبيـره مـى   «: يزيد بن حاتم به ابو جعفر گفت. پانصد سوار و سيصد پياده

كند عبـد الجبـار و جهـور     ركت مىلرزاند و از قدرت وى چيزى كم نشده، اگر با اين سواران و پيادگان ح مى
  »اند؟ چكاره

به ابن هبيره بگو اين جمع را بگذارد و با نزديكان خويش پيش ما «: پس ابو جعفر به سالم گفت: گويد
اش دگرگون شد و با نزديكان خويش آمـد كـه نزديـك سـى كـس       سالم اين را با وى بگفت كه چهره» .آيد

 .بودند
  » !آيى ازى مىگويى به گردنفر«: سالم بدو گفت

  » آييم؟ اگر دستور دهيد پياده سوى شما آييم، پياده مى«: گفت
و پس از آن ابن هبيره با سـه كـس   » .قصد تحقير ترا نداريم، امير اين دستور را رعايت تو داده«: گفت

 .آمد مى
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، »اى آدم«يـا  » اى فـالن «: كـرد و گفـت   روزى ابن هبيره با ابو جعفر سخن مى: محمد بن كثير گويد
ام، چيـزى بـر    كرده اى امير ديرى نرفته كه با كسان بدين گونه سخن مى«: آنگاه از اين سخن بگشت و گفت

  ».زبانم رفت كه قصد آن نداشتم
داد كه ابن هبيره را بكشد امـا ابـو جعفـر بـدو پاسـخ       ابو العباس با اصرار به ابو جعفر دستور مى: گويد

فرستم كه او را او جايگاه تو برون كشـد   كشى يا كسى را مى ا او را مىداد، تا وقتى كه بدو نوشت به خدا ي مى
 .و كشتن وى را عهده كند

پس ابو جعفر مصمم شد او را بكشد و خازم بن خزيمه و هيثم بن شعبه را فرستاد و دستورشان : گويد
فرستاد كـه محمـد    آنگاه كس به طلب سران قيسيان و مضريان طرفدار وى. داد كه بيت المالها را مهر بزنند

بن كعب عقيلى و ابان و بشر، پسـران   ابوبكربن نباته و حوثرة بن سهيل و طارق بن قدامه و زياد بن سويد و 
 .عبد الملك بن بشر، با بيست و دو كس از مردم قيس و جعفر بن حنظله و هزان بن سعد بيامدند

پـس آنهـا برخاسـتند و وارد    » .اتـه ابن حوثره و محمد بـن نب «: سالم بن سليم برون شد و گفت: گويد
عثمان بن نهيك و فضل بن سليمان و موسى بن عقيل با يكصد كس در جايگاهى نرسيده به جايگـاه  . شدند

شمشير آنها را گرفتند و دستهاشان را بسـتند پـس از آن بشـر و ابـان، پسـران عبـد       . ابو جعفر نشسته بودند
 .بن كعب و طارق بن قدامه وارد شدند ابوبكركردند سپس  الملك بن بشر، وارد شدند و با آنها نيز چنين

  »داريد؟ ما سران سپاهيانيم چرا اينان را بر ما مقدم مى«: جعفر بن حنظله برخاست و گفت: گويد
 »از كدام قومى؟«: گفت
  » .از قبيله بهراء«: گفت
  » .تر است پشت سرت برايت گشاده«: گفت

 .كه او را پس زدندپس از آن هزان به پا خاست و سخن كرد 
موسى بن عقيل پيش آنها آمـد بـدو   » .اى ابو يعقوب شمشيرهاى قوم را گرفتند«: روح بن حاتم گفت

ابن نباته بنـا  » .با ما به نام خدا پيمان كرديد و آنرا نا چيز كرديد، اميدواريم خدا اين را مكافات دهد«: گفتند
 .كرد شيشكى ببندد

  » .ارى نخواهد ساختاين براى تو ك«: حوثره بدو گفت
  » .ديدم گويى اين وضع را مى«: گفت
آنگاه خازم و هيثم بن شعبه و اغلب بن سالم بـا  . پس آنها را بكشتند و انگشترهاشان را بگرفتند: گويد

 .خواهيم مالها را ببريم حدود يكصد كس برفتند و به ابن هبيره پيغام دادند كه مى
  ».و عثمان برو و مالها را به آنها نشان بدهاى اب«: ابن هبيره به حاجب خويش گفت

كسانى را بر در اطاقها نهادند، آنگاه به اطراف خانه نگريسـتن گرفتنـد، داود پسـر ابـن هبيـره و      : گويد
دبيرش عمرو بن ايوب و حاجب وى و تنى چند از غالمانش با وى بودند، پسر خردسال وى نيـز در دامـنش   
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. سـوى وى رفتنـد  » .به خدا قسم در چهره اين قوم شـرى هسـت  « :و گفتبود، از نظر كردن آنها نگران شد 
هيثم بن شعبه ضربتى بـه شـانه   » چه خبر است؟«: حاجب ابن هبيره پيش رويشان برخاست و به آنها گفت

طفـل را از كنـار   . غالمانش نيـز كشـته شـدند   . پسرش داود نبرد كرد كه كشته شد. ابن هبيره زد كه بيفتاد
 .آنگاه به سجده افتاد و در حال سجده كشته شد» .اين بچه را بگيريد«: گفتخويش دور كرد و 

سرهاشان را پيش ابو جعفر بردند و براى كسان نداى امان داد، بجز حكم بن عبد الملك و خالـد  : گويد
. ادزياد بن عبيد اهللا براى ابن ذر امان خواست كه ابو العباس وى را امـان د . بن مسلمه مخزومى و عمر بن ذر

ابو عالقه و . ابو العباس او را بكشت و امان ابو جعفر را روا نداشت ابو جعفر خالد را امان داد اما. حكم بگريخت
هشام بن هيثم، هردوان فزارى، فرارى شدند، حجر بن سعيد طايى بر ساحل زاب به آنهـا رسـيد و هـر دو را    

 .بكشت
 :به اين مضمونابو عطاى سندى به رثاى ابن هبيره شعرى گفت : گويد

   اى كه در رخداد واسط حقا ديده«
   اشك روان خويش را بر تو نريخت

   اى خشكيده بود ديده
   آن شب كه نوحه گران به پا خاستند

   و گريبانها دريده شد
   ها خراشيده شد و چهره

   ات متروك ماند اگر خانه
   شايد از پس فرستادگان

   فرستادگانى در آنجا اقامت گيرند
  اى وستداران دور نيفتادهكه از د

  ».گرچه هر كه زير خاك باشد دور افتاده است
هشام بن عبد الملك دختر يزيد بن هبيره را براى : باهلى به نقل از پيرى از مردم خراسان گويد ابوبكر

پسر خويش، معاويه، خواستگارى كرد، اما نپذيرفت كه دختر خويش را به زن وى دهد از آن پس ميان يزيد 
بيره و وليد بن قعقاع سخنى رفت و هشام او را پيش وليـد بـن قعقـاع فرسـتاد كـه وى را تازيانـه زد و       بن ه

 .بداشت
: وقتى ابو العباس، ابو جعفر را براى نبرد ابن هبيره به واسط فرستاد، به حسن بن قحطبه نوشت: گويند

در من حضـور داشـته باشـد، شـنوا و     سپاه، سپاه تو است و سرداران، سرداران تواند، اما خوش داشتم كه برا«
به ابو نصر، مالك بن هيثم نيز همانند آن نوشت، تدبير امـور سـپاه بـه    . مطيع وى باش و با وى همكارى كن

  .منصور عهده حسن بود به دستور ابو جعفر
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، محمد بن اشعث را سوى فارس فرستاد و بدو دستور داد عـامالن ابـو سـلمه را     ابومسلمدر اين سال،  
 .رد و گردنشان را بزند و او چنان كردبگي

و هم در اين سال، ابو العباس، عموى خويش عيسى بن على را به عاملى فارس فرستاد كه محمـد بـن   
  ».اين كار حق تو نيست«: اشعث عامل آنجا بود و قصد عيسى كرد، بدو گفتند

يتـدارى پـيش مـن آيـد     به من دستور داده هر كس جز از سوى او به دعـوى وال   ابومسلمچرا، «: گفت
  ».گردنش را بزنم

آنگاه از اين كار دست بداشت كه از عاقبت آن بيم داشت و به قسـمهاى مؤكـد، عيسـى را    : راوى گويد
پس از آن عيسى كارى را عهـده نكـرد و   . قسم داد كه به منبرى نرود و شمشير نياويزد، مگر به هنگام جهاد

 .شمشير نياويخت مگر در غزا
 .آن ابو العباس، اسماعيل بن على را به واليتدارى فارس فرستادپس از : گويد

در اين سال، ابو العباس، برادر خويش ابو جعفر را به واليتدارى جزيره و آذربيجان و ارمينيـه فرسـتاد،   
 .برادر ديگر خويش يحيى بن محمد را نيز واليتدار موصل كرد
ى را از كوفه و توابع آن برداشت و مدينه و مكه و هم در اين سال ابو العباس عموى خويش داود بن عل

 .و يمن و يمامه را بدو داد و عيسى بن موسى را به جاى وى به عاملى كوفه و توابع آن گماشت
و هم در اين سال، مروان كه در جزيره بود وليد بن عروه را از مدينه برداشت و بـرادر وى يوسـف بـن    

 .عروه را بر آنجا گماشت
 .روه چهار روز رفته از ماه ربيع االول به مدينه رسيدع: واقدى گويد

 .و هم در اين سال عيسى بن موسى، ابن ابى ليلى را به قضاى كوفه گماشت
عامل فـارس  . در اين سال، عامل كوفه، سفيان بن معاويه مهلبى بود قضاى آنجا با حجاج بن ارطاة بود

بن محمـد    عبداهللامل جزيره و ارمينيه و آذربيجان عا. محمد بن اشعث بود عامل سند منصور بن جمهور بود
عامـل خراسـان و   . عامل مصر، ابو عون، عبد الملك بن يزيد بود. بن على بود  عبداهللاعامل واليتهاى شام . بود

 .ديوان خراج با خالد بن برمك بود .بود  ابومسلمجبال 
  .بن عباس ساالر حج بود  عبداهللادر اين سال داود بن على بن 

 .نگاه سال صد و سى و سوم در آمدآ

 سال يكصد و سى و سوم بوده كه ب سخن از حادثاتي

از جمله حوادث سال آن بود كه ابو العباس، عموى خود سليمان بن على را به واليتدارى بصره و توابع 
رى و هم او عموى خويش اسـماعيل را بـه واليتـدا   . و واليت دجله و بحرين و عمان و مهرگان كدك فرستاد

 .اهواز فرستاد
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واليتدارى وى چنانكـه محمـد بـن    . و هم در اين سال داود بن على در مدينه بمرد، در ماه ربيع االول
داود بن على به وقت مرگ پسر خويش موسى را بر عمل خويش گماشت و چون خبر . عمر گويد سه ماه بود

ى را بـه عـاملى مدينـه و مكـه و طـايف      وفات وى به ابو العباس رسيد دايى خويش زياد ابن عبيـد اهللا حـارث  
زيـاد در  . فرستاد و محمد بن يزيد حارثى را نيز به عاملى يمن فرستاد كه در جمادى االولى به يمـن رسـيد  

پس از آن زياد بن عبيد اهللا، ابراهيم بن حسان سلمى، ابو حماد ابرص، . مدينه بماند و محمد سوى يمن رفت
 .يره فرستاد كه در يمامه بود و او را بكشت و يارانش را نيز بكشترا از مدينه سوى مثنى پسر ابن هب

و   عبـداهللا بـه  . و هم در اين سال ابو العباس به ابو عون نامه نوشت و او را به واليتدارى مصر به جا نهاد
 .صالح، پسر اعلى، نيز نوشت و واليتهاى شام را به آنها داد

 .ه رفت و با آنها به سختى نبرد كرد تا آنجا را گشودو هم در اين سال محمد بن اشعث سوى افريقي
قيام كرد و بر او اعتراض   ابومسلمو هم در اين سال شريك بن شيخ مهرى در خراسان در بخارا بر ضد 

و بيشتر از سى هـزار  » .پيرو خاندان محمد نشديم كه خون بريزيم و به خالف حق عمل كنيم«: آورد و گفت
زياد بن صالح خزاعى را سوى او فرستاد كه با وى نبـرد كـرد و او را     ابومسلم .شدندكس در اين راى پيرو او 

 .بكشت
و هم در اين سال، ابو داود خالد بن ابراهيم، از وخش سوى ختالن رفت و وارد آنجـا شـد، حـنش بـن     

ند و سبل شاه آنجا مقاومت نياورد اما كسانى از دهقانان خـتالن بـه نـزد وى رفتنـد و بـا وى حصـارى شـد       
ها مقاومت آغاز كردند و چون ابو داود بـا حـنش سـخت گرفـت، وى      ها و قلعه ها و گردنه شان در تنگه بعضى

شبانگاه با دهقانان و خدمه خويش از قلعه برون شد كه تا سرزمين فرغانه برفتند و از آنجا به سرزمين تركان 
دست آورده بود بگرفت و به بلـخ آورد سـپس    ابو داود كسانى از آنها را كه به. برفت تا پيش شاه چين رسيد

 .فرستاد  ابومسلمپيش 
و هم در اين سال عبد الرحمان بن يزيد بن مهلب كشته شد، سليمان ملقب به اسود با وجود امانى كه 

 .براى وى نوشته بود او را كشت
 .ها فرستاد گهرا براى غزاى تابستانى آن سوى تن  عبداهللاو هم در اين سال صالح بن على، سعيد بن 

 .و هم در اين سال يحيى بن محمد از موصل معزول شد و اسماعيل بن على به جاى وى عامل شد
اند واقدى نيز چنين گفته  در اين سال زياد بن عبيد اهللا حارثى ساالر حج بود، اين را از ابو معشر آورده

 .است
عامل بصره و توابع آن  .ابى ليلى بودقضاى آنجا با ابن . عامل كوفه و سرزمين آن عيسى بن موسى بود

قضاى آنجا با عباد بن منصور . و واليت دجله و بحرين و عمان و عرض و مهرگان كدك سليمان ابن على بود
. عامل سند منصور بـن جمهـور بـود   . عامل فارس محمد بن اشعث بود. عامل اهواز اسماعيل بن على بود. بود

. بـن علـى بـود     عبـداهللا عامل حمص و قنسرين و واليت دمشـق و اردن  . بود  ابومسلمعامل خراسان و جبال، 
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بـن    عبـداهللا عامـل جزيـره   . عامل مصر عبد الملك بن يزيد، ابو عـون، بـود  . عامل فلسطين صالح بن على بود
عامـل آذربيجـان   . عامل ارمينيه صالح ابن صـبيح بـود  . عامل موصل اسماعيل بن على بود. محمد منصور بود

  .ديوان خراج با خالد بن برمك بود. يد بودمجاشع بن يز
 .آنگاه سال صد و سى و چهارم در آمد

  .سخن از حوادثى كه به سال صد و سى و چهارم بود

 سخن از خبر خلع كه بسام بن ابراهيم كرد

در اين سال، بسام بن ابراهيم بن بسام مخالفت آورد و خلع كرد وى از يكه سواران مردم خراسان بود و 
اند با گروهى كه با راى وى هم آهنگى داشتند و از قيام خويش خوشدل بودنـد از اردوگـاه ابـو     گفته چنانكه

اند جستجو كرد تـا از محلشـان خبـر     ابو العباس در كارشان و اينكه كجا رفته .العباس امير مؤمنان روان شد
. ام را بديد با وى نبرد آغاز كرديافت كه در مداين بود و خازم بن خزيمه را به مقابله وى فرستاد كه چون بس

خازم و يارانش به تعقيب .بسام و يارانش هزيمت شدند و بيشترشان كشته شدند و اردوگاهشان به غارت رفت
رفت يا سر نبرد  آنها در سرزمين جوخا تا واليت شهر ياران برفت و به هر كس از آنها رسيد كه به هزيمت مى

اى همانند آن، گذشت كه گروهى  ب بازگشت و به ذات المطامير، يا دهكدهآنگاه از آن جان. داشت او را بكشت
 :وقتى بر آنها گذشت كه در مجلس خويش بودند. از بنى الحارث ابن كعب، داييان دور ابو العباس، آنجا بودند

سى و پنج كس از آنها و هيجده كس جز آنها و هفده كس از غالمانشان، به آنها سالم نگفت و چون گذشـت  
او را دشنام دادند، وى از آنها آزرده دل بود كه شنيده بود مغيرة ابن فزع كه از ياران بسام بن ابراهيم بود بـه  

 .آنها پناه برده بود، پس با شتاب بازگشت و در باره اقامت مغيره به نزد ايشان، پرسش كرد
  ».ما بماند سپس برفت شناختيم و شبى در دهكده يكى از رهگذر بر ما گذشت كه او را نمى«: گفتند

تـان آرام   آيـد و در دهكـده   شما كه داييان امير مؤمنانيـد، دشـمن وى بنـزد شـما مـى     «: به آنها گفت
  »گيرد؟ چرا فراهم نيامديد و او را نگرفتيد؟ مى

هايشان را ويران كردند  در پاسخ وى خشونت كردند و او بگفت تا گردن همگيشان را زدند و خانه: گويد
 .را غارت كردند آنگاه سوى ابو العباس بازگشتو اموالشان 
يمانيان از عمل خازم خبر يافتند و آنرا سخت مهم گرفتند و همسخن شدند، زياد بن عبيـد اهللا  : گويد

بن ربيع، هردوان حارثى، و عثمان بن نهيك و عبد الجبار ابن عبد الرحمان كه در آن وقـت سـاالر     عبداهللابا 
اى امير مؤمنان خازم در مورد چيزى بر تو جرئت آورده « :به نزد وى رفتند و گفتند نگهبانان ابو العباس بود

داييان تـو  . آرد، كه حق ترا حقير شمرده كه هيچيك از نزديكترين فرزندان پدرت درباره آن بر تو جرئت نمى
بـه ديـار و جـوار تـو     انـد و چـون    اند كه به تو ببالند و طالب نيكى تو بـوده  اند و پيش تو آمده واليتها سپرده

اند خازم بر آنها تاخته و گردنهاشان را زده و خانه هاشان را ويران كرده و اموالشـان را غـارت كـرده و     رسيده
  ».امالكشان را به ويرانى داده، بى آنكه خطايى كرده باشند
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د و موسى بن كعب و ابو الجهم ابـن عطيـه خبـر يافتنـ    . پس ابو العباس آهنگ كشتن خازم كرد: گويد
اند  اند و گفته ايم كه اين قوم ترا بر ضد خازم واداشته اى امير مؤمنان شنيده«: پيش ابو العباس رفتند و گفتند

سپاريم كه وى مطيع است و سابقه نكـو دارد،   كار به پناه خدا مى  ترا از اين. اى او را بكشى و آهنگ آن كرده
شما را بر همه خويشان، از اوالد و پـدران و بـرادران،    آنچه كرده در خور تحمل است كه شيعيان خراسانتان،

تو در خور آنى كه بدى بد كارشان را بپوشـانى، اگـر بـه    . اند اند و هر كه را مخالفت شما كرده، كشته برگزيده
ناچار سر كشتن وى دارى اين كار را به خويشتن مكن، وى را به معرض حوادثى ببـر كـه اگـر در اثنـاى آن     

  ».اى و اگر ظفر يافت ظفر وى از آن تو باشد صود خويش رسيدهكشته شد به مق
بدو گفتند كه خازم را سوى خوارج عمان، جلندى و ياران وى، و خوارج جزيره ابن كاوان كه بـا  : گويد

 .شيبان بن عبد العزيز يشكرى بودند، بفرستند
على كه در بصره بود نوشت  به سليمان بن. ابو العباس بگفت تا وى را با هفتصد كس روانه كنند: گويد

 .ها به جزيره ابن كاوان و عمان بفرستد، و او حركت كرد كه آنها را در كشتى
در اين سال خازم بن خزيمه سوى عمان رفت و خوارجى را كه آنجا بودند كشت و بر آنجا و شـهرهاى  

 .نزديك آن تسلط يافت و سفيان خارجى را بكشت

  ن و كشتن خارجيانسخن از كار خازم بن خزيمه در عما

خازم بن خزيمه با هفتصد كس كه ابو العباس بدو پيوسته بود و از خاندان خويش و پسر عمان : گويند
و به آنها اعتماد داشت حركت كـرد و سـوى    شناختشان و وابستگان و هم از مردم مروروذ بر گزيده بود و مى

ر بصره گروهى از مردم بنى تميم به خازم پيوستند د. ها نشانيد بصره رفت و سليمان بن على آنها را بر كشتى
خازم نضلة بن نعيم نهشلى را با پانصد كس از ياران خويش به مقابله . و برفتند تا به جزيره ابن كاوان رسيدند

شـيبان و يـارانش كـه خارجيـان صـفرى بودنـد بـر        . شيبان فرستاد كه تالقى كردند و نبردى سخت كردند
 .عمان رفتندها نشستند و سوى  كشتى

وقتى به عمان رسيدند جلندى و يارانش كه خارجيان اباضى بودند به مقابله آنها آمدند و نبردى سخت 
آنگاه خازم با كسانى كه همراه وى بودنـد بـه دريـا برفـت تـا در      . كردند كه شيبان و همراهانش كشته شدند

ارانش بـه مقابلـه آمدنـد و نبـردى سـخت      جلندى و يـ . سواحل عمان لنگر انداختند و در بيابانى فرود آمدند
در آن وقت بر كنار دريا بودند، از جملـه كشـتگان بـرادر    . آن روز از ياران خازم بسيار كس كشته شد. كردند

 .مادرى خازم بود به نام اسماعيل با نود كس از مردم مروروذ
م يكى از مـردم مـروروذ   بر پهلوى راست خاز. به روز دوم باز تالقى كردند و نبردى سخت كردند: گويد

سـاالر  . بر پهلوى چپ وى نيز يكى از مـردم مـروروذ بـود بـه نـام مسـلم ارغـدى       . بود به نام حميد ورتكانى
در آن روز از خوارج نهصد كس كشته شد و نزديـك نـود كـس از    . داران وى نضلة بن نعيم نهشلى بود طليعه

 .آنها را بسوختند
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يدن خازم تالقى شد به ترتيبى كه يكى از مردم سغد بدو گفتـه  بار ديگر پس از هفت روز از رس: گويد
 .بود كه در آنجا معمول است

هاى خويش ببندند و  هايى بسته از كتان و پنبه و موى بر سر نيزه گلوله: بدو گفته بود به يارانش بگويد
ا كه از چوب و نـى بـود   هاى ياران جلندى ر آنرا به نفت آغشته كنند و آتش در آن زنند و با آن بروند و خانه

 .مشتعل كنند
ها و زن و فرزند كه در آن بـود   هاشان به آتش كشيده شد و به خانه و چون چنين كردند و خانه: گويد

 .سر گرم شدند، خازم و يارانش به آنها حمله بردند و شمشير در ايشان نهادند كه در حال مقاومت نبودند
ده هزار رسيد، خازم سرهايشان را بـه بصـره فرسـتاد كـه     جلندى جزو كشتگان بود، شمار كشتگان به 

پس از آن خازم چند ماه ببود تا نامه ابو العباس  .چند روز در بصره بود، سپس آنرا پيش ابو العباس فرستادند
 .بدو رسيد كه باز گردد و بازگشت

جـا را بكشـت وى   آن  در اين سال ابو داود خالد بن ابراهيم، به غزاى مردم كش رفـت و اخريـد پادشـاه   
مردى شنوا و مطيع بود و پيش از آن در بلخ به نزد وى آمده بود، پس از آن نيز در كندك مجاور كش با وى 

 .ديدار كرده بود
ماننـد و   كشت مقدارى فراوان ظروف چينى نقش دار مطالى بى ابو داود وقتى اخريد و ياران وى را مى

  ابومسـلم هاى چينى از آنها گرفت و همـه را پـيش    غيره و تحفههاى چينى و ديگر كاالى چين از ديبا و  زين
 .فرستاد كه به سمرقند بود

ابو داود، دهقانـان كـش و تعـدادى از دهقانهـاى آنجـا را بكشـت، طـاران بـرادر اخريـد را          : راوى گويد
 .نگهداشت و او را شاه كش كرد، ابن النحاج را بگرفت و او را به سرزمينش پس فرستاد

از آن پس كه از مردم سغد و بخارا كشتار كرد و بگفت تا ديوار سمرقند را بنيان كنند و   مسلمابو: گويد
 .ابو داود نيز به بلخ بازگشت. زياد بن صالح را بر سغد و بر مردم بخارا گماشت و آنگاه به مرو بازگشت

ستاد و سـه هـزار   در اين سال ابو العباس، موسى بن كعب را براى نبرد منصور بن جمهور سوى هند فر
موسى برفت و مسيب بن زهير را . كس از عربان و وابستگان بصره و هزار كس از بنى تميم به مزدورى گرفت

وقتى به هند وارد شد بـا دوازده هـزار كـس بـا منصـور بـن       . به جاى خويش بر نگهبانان ابو العباس گماشت
در ريگزار از تشنگى بمرد، به قولى به درد شكم جمهور تالقى كرد و او و يارانش را هزيمت كرد و او برفت و 

 .مرد
وقتى پيشكار منصور كه در منصوره بود از هزيمت وى خبر يافت عيال و بنه منصـور را بـا   : راوى گويد

 .تنى چند از معتمدان وى به واليت خزران برد
عباس به على بـن  پس ابو ال. كه عامل يمن بود در گذشت  عبداهللاو هم در اين سال محمد بن يزيد بن 

 .ربيع حارثى كه از جانب زياد بن عبيداهللا عامل مكه بود نوشت و او را واليتدار يمن كرد كه سوى آنجا رفت
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غيـر واقـدى در ذى    در همين سال ابو العباس از حيره به انبار انتقال يافت و ايـن بـه گفتـه واقـدى و    
  .الحجه بود

 .عزول شد و يزيد بن اسيد جاى او را گرفتو هم در اين سال صالح بن صبيح از ارمينيه م
 .و هم در اين سال مجاشع بن يزيد از آذربيجان معزول شد و محمد بن صول عامل آنجا شد

 .در اين سال از كوفه تا مكه مناره و عالمت ميل پديد آمد
 .در اين سال عيسى بن موسى كه عامل كوفه و سرزمين آن بود ساالر حج شد

عامل يمن علـى  . عامل مدينه و مكه و طايف و يمامه زياد بن عبيد اهللا بود. يلى بودقضاى كوفه با ابو ل
عامل بصره و توابع و واليت دجله و بحرين و عمان و عرض و مهرگان كدك سليمان بن . بن ربيع حارثى بود

  ابومسـلم  عامل خراسان و جبال. عامل سند موسى بن كعب بود. قضاى بصره با عباد بن منصور بود. على بود
عامـل   .عامل مصر، ابو عون بود عامل موصل اسـماعيل بـن علـى بـود    . عامل فلسطين صالح بن على بود. بود

عامـل  . ديوان خراج با خالـد بـن برمـك بـود    . عامل آذربيجان محمد بن صول بود. ارمينيه يزيد بن اسيد بود
  .بن على بود  عبداهللايت دمشق و اردن عامل قنسرين و حمص و وال. بن محمد بود  عبداهللاجزيره، ابو جعفر 

 .آنگاه سال صد و سى و پنجم در آمد

 سخن از حوادثى كه به سال صد و سى و پنجم بود

براى تالقـى وى آمـاده     ابومسلماز جمله حوادث سال قيام زياد بن صالح بود، در آن سوى نهر بلخ، كه 
صر بن راشد را سوى ترمذ فرستاد و بـدو دسـتور داد   شد و از مرو حركت كرد، ابو داود خالد بن ابراهيم نيز ن

 .ها فرستد و آنرا بگيرد كس سوى قلعه و كشتى  كه در شهر جاى گيرد، مبادا زياد بن صالح
نصر چنين كرد و چند روز آنجا بماند و كسانى از راونديان طالقان، با يكى كه كنيه ابو اسحاق داشـت،  

 .بر ضد وى قيام كردند و نصر را بكشتند
وقتى خبر اين حادثه به ابو داود، رسيد، عيسى بن ماهان را به تعقيب قاتالن نصر فرسـتاد  : راوى گويد

 .كه تعقيبشان كرد و آنها را بكشت
وى فرمان زياد بـن  . سباع بن نعمان ازدى نيز با وى بود. با شتاب برفت تا به آمل رسيد  ابومسلم: گويد

 .تازد و او را بكشد  ابومسلمود و به او گفته بود اگر فرصتى يافت به صالح را از جانب ابو العباس آورده ب
از اين خبردار شد و سباع بن نعمان را به حسن بن جنيد داد كه از جانب وى عامل آمل بود و   ابومسلم

 گفت كه او را به نزد خود بدارد و خود سوى بخارا رفت و چون آنجا رسيد ابو شاكر و سعد شروى با سردارانى
در باره زياد از آنها پرسش كرد كه كى او را بـه تبـاهى     ابومسلم. كه زياد را خلع كرده بودند پيش وى آمدند

 كشانيد؟

  » .سباع بن نعمان«: گفتند
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به عامل آمل نوشت كه يكصد تازيانه به سـباع بزنـد، سـپس گـردنش را بزنـد و او        ابومسلمپس : گويد
 .چنان كرد

پيوستند به دهقان باكث پناه برد و دهقان بر   ابومسلموى را رها كردند و به  وقتى سرداران زياد،: گويد
ابو داود به سبب وضع راونديان كه قيام كرده بودند،  .آورد  ابومسلماو تاخت و گردنش را بزد و سرش را پيش 

كه خدا زياد را كشـت،  اما بعد، بيم مدار، و آسوده خاطر باش «: بدو نوشت  ابومسلمدير مانده بود،   ابومسلماز 
  ».پس بيا

ابو داود سوى كش آمد و عيسى بن ماهان را سوى بسام فرستاد، ابن النجاح را نيز سوى شـاوغر  : گويد
  .شاوغر صلح خواستند كه پذيرفته شد  فرستاد، به مقابله اسپهبد، كه قلعه را محاصره كرد و مردم

به شانزده نامه دسـت يافـت كـه      ابومسلموقتى  عيسى بن ماهان در مقابله بشام كارى از پيش نبرد تا
نوشته بود كه ضمن آن ابو داود را تحقير كرده بود و او را به   ابومسلمعيسى بن ماهان به كامل بن مظفر يار 

دهـد و در   تعصب منتسب داشته بود و اينكه عربان و قوم خويش را بر مردم ديگر از اهل دعوت برتـرى مـى  
 .واهان هستخپرده براى امان اردوى وى سى و شش سرا 

هاى اين بـومى اسـت كـه وى را     اين نامه«: ها را پيش ابو داود فرستاد و بدو نوشت نامه  ابومسلم: گويد
  ».اى كار وى با تو است همسنگ خويش كرده

و چـون بنـزد   . ابو داود به عيسى بن ماهان نوشت و دستور داد از مقابل بسام پيش وى بـازگردد : گويد
پس از دو سه روز وى را خواست و به . او را بداشت و به دست عمر النغم داد كه بنزد وى زندانى شدوى آمد 

 .يادش آورد كه او را بر آورده و بر فرزند خويش مرجح داشته، كه بدين مقر شد
  »!ام سعايت كردى و قصد كشتن من داشتى پاداش عمل من اين بود كه در باره«: ابو داود گفت
پس همان روز ابو داود دو حـد  . هاى وى را در آورد كه انكار نكرد منكر شد، ابو داود نامه عيسى اين را

 .به او زد كه يكى به سبب حسن بن حمدان بود
پس او را با بندها برون » .من گناه ترا به خودت واگذاشتم اما سپاهيان بهتر دانند«: آنگاه ابو داود گفت

شد حرب بن زياد و حفص بن دينار وابسته يحيى بن حصين بر او تاختنـد  ها برون  و چون از سرا پرده. بردند
و او را با گرز و تبر زين بزدند كه به زمين افتاد آنگاه مردم طالقان و ديگران سـوى او دويدنـد و در جـوالش    

 .نيز سوى مرو بازگشت  ابومسلم. كردند و با گرزها چندان بزدند كه بمرد
قضاى آنجا با عباد بن منصور . ساالر حج شد، وى عامل بصره و توابع بوددر اين سال، سليمان بن على 

عامل كوفه . زياد بن عبيداهللا حارثى بود  عامل مدينه. بن معبد بن عباس بود  عبداهللاعامل مكه عباس بن . بود
عامل مصر ابو . عامل جزيره ابو جعفر منصور بود. قضاى آنجا با ابن ابى ليلى بود. و توابع عيسى بن موسى بود

عامل بلقـاء  . بن على بود  عبداهللاعامل حمص و قنسرين و بعلبك و غوطه و حوران و جوالن و اردن . عون بود
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عامـل  . عامل ارمينيه يزيـد بـن اسـيد بـود    . عامل موصل اسماعيل بن على بود. و فلسطين صالح بن على بود
  .ودديوان خراج با خالد بن برمك ب. آذربيجان محمد بن صول بود

 .آنگاه سال صد و سى و ششم در آمد

 سخن از حوادثى كه به سال صد و سى و ششم بود

 .از خراسان، به عراق به نزد ابو العباس، امير مؤمنان رفت  ابومسلمدر اين سال 

  به نزد ابو العباس و كار وى  ابومسلمسخن از رفتن 

تى كـه بـه ابـو العبـاس نوشـت و اجـازه       همچنان در خراسان ببود تا وق  ابومسلم: هيثم بن عدى گويد
ابو العباس پذيرفت و او با جماعتى انبوه از مردم خراسان و ديگر پيـروان خـويش بـه    . خواست پيش وى رود

پيش ابو العباس رفت و به   ابومسلم. ابو العباس دستور داد مردم از او پيشواز كنند كه پيشواز كردند. انبار آمد
اگر نبود كـه ابـو   «: رگ داشت و حرمت كرد، آنگاه از وى اجازه حج خواست، گفتنزد وى در آمد و وى را بز

  ».گماشتم رود، ترا به ساالرى حج مى جعفر به حج مى
گفت، اما ميان  رفت و سالم مى ابو العباس وى را نزديك خويش جاى داد و هر روز پيش وى مى: گويد
راست شد ابـو العبـاس، ابـو جعفـر را بـا        ابومسلمارها بر اختالف بود از آن رو كه وقتى ك  ابومسلمابو جعفر و 

به نيشابور كه براى ابو العبـاس و بـراى ابـو جعفـر از پـس وى بيعـت        فرستاد  ابومسلمفرمان خراسان به نزد 
آنگاه . ابو جعفر چند روز بماند تا از كار بيعت فراغت يافت. و مردم خراسان با وى بيعت كردند  ابومسلم. بگيرد

 .شتبازگ
، ابو جعفر را تحقير كرده بود و چـون بـه نـزد ابـو العبـاس       ابومسلمو چنان بود كه در اين سفر : گويد

 .بازگشت از تحقيرى كه درباره وى كرده بود با ابو العباس سخن كرد
اى «: ، به نزد ابو العباس رفت، ابو جعفر به ابو العباس گفـت  ابومسلموقتى : وليد به نقل از پدرش گويد

  ».را بكش كه به خدا خيانت در سر دارد  ابومسلمير مؤمنان از من بشنو و ام
  ».دانى برادر، تالش وى و اعمالى را كه انجام داده مى«: گفت

اى را فرسـتاده   اى امير مؤمنان، به خدا اين به سبب اقبال ما بود، به خـدا اگـر گربـه   «: ابو جعفر گفت
  ».رسيد كه او رسيد ل ما به جايى مىبود، به دوران اقبا بودى و به جاى وى مى
  » او را چگونه بايد كشت؟«: ابو العباس گفت

شـوم و غـافلگيرش    وقتى به نزد تو آمد و با وى سخن كردى و رو سوى تو دارد مـن وارد مـى  «: گفت
  ».كشم زنم و او را مى كنم و از پشت سر ضربتى مى مى

  »شوند؟ دارند چه مى خويش مرجح مىيارانش كه او را بردين و دنياى «: ابو العباس گفت
شـوند و   شود كه خواهى، وقتى بدانند كه وى كشته شده پراكنده مى همه اين چيزها چنان مى«: گفت
  ».افتند به ذلت مى
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  » .دهم كه از اين كار بازمانى قسمت مى«: گفت
  » .بيم دارم كه اگر امروز او را چاشت نكنى فردا وى ترا شام كند«: گفت
 ».، تو بهتر دانىبكن«: گفت
ابو جعفر از پيش ابو العباس برفت و بدين كار مصمم بود، اما ابو العبـاس پشـيمان شـد و كـس     : گويد

 .انجام مبره پيش وى فرستاد كه آن كار را ب
بنزد ابو العباس در آمد و او   ابومسلمرا بكشد،   ابومسلمبه قولى وقتى ابو العباس اجازه داد كه ابو جعفر، 

  »كند؟ برو ببين ابو جعفر چه مى«: خواجگان خويش را فرستاد و گفتيكى از 
  »امير مؤمنان نشسته؟« :خواجه برفت و او را ديد كه شمشير خويش را آويخته بود و بدو گفت

  » .براى نشستن آماده شده«: گفت
جعفـر پـس   آنگاه خواجه پيش ابو العباس بازگشت و آنچه را ديده بود بدو خبر داد كه او را پـيش ابـو   

 .و ابو جعفر دست بداشت» .اى به انجام مبر بگو كارى را كه مصمم شده«: فرستاد و بدو گفت
 .نيز با وى حج كرد  ابومسلمدر اين سال ابو جعفر منصور حج كرد، 

 و بازگشتن آنها  ابومسلمسخن از خبر حج ابو جعفر منصور و 

لعباس رود بدو نوشت و اجازه خواست كه بدو اجازه خواست بنزد ابو ا مى  ابومسلماند وقتى  چنانكه گفته
 .سفر حج دهد، كه اجازه داد و بدو نوشت كه با پانصد كس از سپاهيان بيا

 .ام، و بر خويشتن ايمن نيستم بدو نوشت كه من از مردمان، كسان كشته  ابومسلم
خـويش هسـتى و راه   با هزار كس بيا كه تو در قلمرو حكومت و دولت كسـان  «: ابو العباس بدو نوشت

  ».مكه گنجايش سپاه ندارد
ها  كرد، مالها و خزينه  پس او با هشت هزار كس روان شد و آنها را از نيشابور تا رى متفرق: راوى گويد

را نيز ببرد و در رى نهاد مالهاى جبل را نيز فراهم آورد و از آنجا با هزار كس حركـت كـرد و نرفـت و چـون     
ان و ديگر مردمان به پيشواز وى رفتند آنگاه از ابو العباس اجازه حج خواست كـه  خواست وارد شود سردار مى

  ».گماشتم رود ترا به ساالرى حج مى اگر نبود كه ابو جعفر به حج مى«: اجازه داد و گفت
گفته بود كه بعالوه جزيره ارمينيه و آذربيجان نيز با وى بـود، كـه    ابو جعفر امير جزيره بود، واقدى مى

 .بن حكيم عكى را به جاى خويش نهاد و بنزد ابو العباس رفت و از او اجازه حج خواست مقاتل
به سال صد و سى و ششم، ابو جعفر به آهنگ حـج سـوى مكـه    : وليد بن هشام به نقل از پدرش گويد

ـ  . حركت كردند  ابومسلمنيز با وى به حج رفت و چون مراسم به سر رسيد ابو جعفر و   ابومسلمرفت،  ين مـا ب
جلو افتـاده    ابومسلمبستان و ذات عرق، مكتوبى در باره مرگ ابو العباس به ابو جعفر رسيد، وى يك منزل از 

فرستاده بدو رسيد و خبر را با وى بگفـت و  . اى رخ داده، شتاب كن، شتاب كن نوشت حادثه  ابومسلمبود، به 
 .او بيامد تا به ابو جعفر پيوست و با هم به كوفه آمدند
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بن محمد بن على براى برادرش ابـو جعفـر، از پـى خويشـتن، پيمـان        عبداهللاين سال ابو العباس، در ا
خالفت كرد و كار مسلمانان را بدو سپرد و از پى ابو جعفر، عيسى بن موسى بن محمـد بـن علـى را، نهـاد و     

مهـر زد و آن را بـه    اى نهاد و با انگشتر خويش و انگشتر كسان خاندان خـويش  فرمان آنرا نوشت و در پارچه
 .عيسى بن موسى سپرد

و هم در اين سال ابو العباس، امير مؤمنان بمرد، در انبار به روز يكشنبه، سيزده روز رفته از ذى حجه، 
 .اند به سبب آبله بود و مرگ وى چنانكه گفته

 .وفات وى دوازده روز رفته از ذى حجه بود: هشام بن محمد گويد
وقتى بمرد سى و سـه سـال   : اند ها گفته بعضى: اند به هنگام وفات اختالف كردهدر باره سن ابو العباس 

. بيست و هشت سال داشت: اند ها گفته بعضى. وقتى بمرد سى و شش ساله بود: هشام بن محمد گويد. داشت
به وقت وفات چهار سال بود، و از وقتـى بـا وى بيعـت     و خالفت وى از وقت كشته شدن مروان بن محمد تا

 .فت كردند تا به وقت وفاتش چهار سال و هشتماه و به قولى نه ماه بودخال
چهار سال و هشت ماه بود كه هشتماه و چهار روز از آن را با مروان به نبرد بود و پـس از  : واقدى گويد

 .مروان چهار سال شاهى كرد
. ابى و روى و ريـش نكـو  موى وى مجعد بود، بلند قامت و سپيد گونه بود، با بينى عق: اند چنانكه گفته

عمويش عيسى بـن  . مادرش ريطه دختر عبيد اهللا بن عبد المدان حارثى بود، وزيرش ابو الجهم بن عطيه بود
 .على بر او نماز كرد و در قصرش در انبار قديم به گور كرد

 .چنانچه گويند نه جبه و چهار پيرهن و پنج زير جامه و پنج عبا و سه روپوش به جا نهاد

 بن محمد  عبداهللابو جعفر منصور  خالفت

. در اين سال براى ابو جعفر منصور بيعت خالفت گرفتند، همان روز كه برادرش ابو العباس در گذشـت 
آن وقت ابو جعفر به مكه بود و كسى كه از پس مرگ ابو العباس، در عـراق بـراى ابـو جعفـر بيعـت گرفـت،       

 .مرگ برادرش ابو العباس و بيعت را معلوم وى داشتعيسى بن موسى بود و هم موسى بدو نامه نوشت و 
بـن محمـد، ابـو      عبـداهللا وقتى مرگ ابو العباس در رسيد، كسان را گفت تا براى : على بن محمد گويد

جعفر بيعت كنند و همانروز كه ابو العباس بمرد كسان در انبار براى وى بيعت كردند و عيسى بن موسى كار 
 .كسان را عهده كرد

عيسى بن موسى، محمد بن حصين عبد ى را با خبر مرگ ابو العباس و بيعت ابـو جعفـر پـيش    : گويد
وى فرستاد كه به مكه بود و در راه در محلى به نام زكيه وى را بديد و چون نامه بدو رسيد كسـان را پـيش   

 .با وى بيعت كرد نيز  ابومسلم. خواند كه با وى بيعت كردند
  »كجاييم؟اينك «: ابو جعفر گفت: گويد

  » .در زكيه: گفتند
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  »كاريست كه براى ما پاكيزه خواهد بود ان شاء اهللا«: گفت
در يكى از منزلهاى راه به نام صفيه، خبر بيعـت بـدو   : وقتى ابو جعفر از حج بازگشت: اند ها گفته بعضى

  ».شود ان شاء اهللا تعالى براى ما صافى مى«: رسيد و از نام منزل فال نيك زد و گفت
كه بر سـر آب منـزل     ابومسلموقتى خبر به ابو جعفر رسيد به : اله روايت على چنين است كه گويددنب

 .بيامد تا به نزد وى رسيد  ابومسلمگرفته بود و ابو جعفر از او پيش افتاده بود نوشت، و 
بنـام  «: نوشـت از ابو جعفر پيش افتاده بود و خبر را پيش از او بدانست و به ابو جعفر   ابومسلم: به قولى

خداى رحمان رحيم، خدايت به سالمت دارد و بهره زاى كند، خبرى به مـن رسـيد كـه بـه وحشـتم افكنـد       
اى از عيسى بن موسى،  چنانكه هر گز خبرى ديگر، چنانم نكرده بود، محمد ابن حصين به نزد من آمد با نامه

اهم كه پاداش ترا بزرگ كند و خالفت را بر تو خو از خدا مى. در باره وفات امير مؤمنان، ابو العباس رحمه اهللا
نيكو بدارد و اين وضع را كه در آن هستى بر تو مبارك كند، بى گفتگو هيچيك از كسانت در كار بزرگداشت 

  ».خواهيت و عالقه به چيزهاى مايه خشنوديت برتر از من نيستند حق تو و اخالص در نيك
آن روز و روز بعد را بسر كـرد، آنگـاه خبـر بيعـت را     . فرستاد اين نامه را سوى ابو جعفر  ابومسلم: گويد

 .خواست ابو جعفر را از تأخير آن هراسان كند فرستاد كه مى
بنشست ابو جعفر نامه را سـوى وى افكنـد كـه      ابومسلموقتى : دنباله روايت على چنين است كه گويد

 .بخواند و بگريست و انا هللا گفت
اكنون كه خالفت نصيب تو شـده ايـن   «: ناليد و گفت ا ديد كه به سختى مى، ابو جعفر ر ابومسلم: گويد
  »ناليدن چرا؟
 ».بن على و طرفداران وى بيمناكم  عبداهللاز شر «: گفت
كنم، ان شاء اهللا كه بيشـتر سـپاه و يـاران وى از     از او بيم مدار كه من شر وى را از تو بس مى«: گفت

  ».كنند مردم خراسانند كه نافرمانى من نمى
با وى بيعت كرد، كسان نيز بيعت كردند، آنگاه بيامدند تا بـه كوفـه     ابومسلمغم ابو جعفر برفت، : گويد

ابو جعفر، زياد بن عبيد اهللا را سوى مكه پس فرستاد، وى پيش از آن از جانب ابو العبـاس واليتـدار   . رسيدند
 .آنجا بوده بود

بن عبيد اهللا حارثى را از مكه برداشته بود و عبـاس بـن    به قولى، ابو العباس پيش از مرگ خويش زياد
 .بن معبد بن عباس را واليتدار آنجا كرده بود  عبداهللا

بن على در انبار پيش ابو العباس آمد كه وى را به همراهى مردم خراسانى و مردم   عبداهللادر اين سال، 
ه دلوك رسيد و تا وقتى خبر وفات ابو العباس وى برفت تا ب. شامى و جزيره و موصل ساالر نبرد تابستانى كرد

 .بدو رسيد، وارد سرزمين روم نشده بود
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در همين سال، عيسى بن موسى و ابو الجهم، ابو غسان، يزيد بن زيـاد، را بـراى بيعـت منصـور، پـيش      
داشـت  بن على براى خويشتن بيعت گرفت و بـا سـپاهيانى كـه همـراه       عبداهللابن على فرستادند، اما   عبداهللا

 .سوى حران رفت
از پيش گفتـيم كـه در ايـن سـال     . در اين سال ابو جعفر منصور مراسم حج را براى كسان به پا داشت

 .رفت، كى را جانشين خويش كرد عامل كجا بود و هنگامى كه به حج مى
عامـل بصـره و توابـع    . قضاى آن با ابـن ابـى ليلـى بـود    . در اين سال عامل كوفه عيسى بن موسى بود

عامـل مكـه   . عامل مدينه زياد ابن عبيد اهللا حارثى بود. يمان بن على بود، قضاى آن با عباد بن منصور بودسل
  .عامل مصر صالح بن على بود. بن معبد بود  عبداهللاعباس بن 

 .آنگاه سال صد و سى و هفتم در آمد

 سخن از حوادثى كه به سال صد و سى و هفتم بود

ابو جعفر منصور از مكه بيامد و در حيره منزل گرفت و ديد كه عيسى  از جمله حوادث سال آن بود كه
بن موسى سوى انبار رفته و طلحة ابن اسحاق بن محمد بن اشعث را در كوفـه جانشـين خـويش كـرده ابـو      
جعفر وارد كوفه شد و به روز جمعه نماز جمعه را با مردم آنجا بكرد و با آنها سخن كرد و معلومشـان داشـت   

در حيره بنزد ابو جعفر رفت، آنگاه ابو جعفر سوى انبار رفـت و آنجـا اقامـت      ابومسلم .رود ش آنها مىكه از پي
 .گرفت و به فراهم آوردن اطراف خويش پرداخت

ها و ديوانها را به تصـرف آورده بـود    عيسى بن موسى بيت المالها و خزينه: وليد، به نقل از پدرش گويد
و او كـار را بـه   . سان با وى بيعت خالفت كردند و از پى وى با عيسى بن موسىكه ابو جعفر به انبار رفت و ك

 .ابو جعفر سپرد
و چنان بود كه ابو العباس پيش از مرگ خويش دستور داده بود با ابو جعفر بيعت كنند و عيسى : گويد

  عبداهللاو جعفر پيش بن موسى ابو غسان را كه نامش يزيد بن زياد بود و حاجب ابو العباس بود، براى بيعت اب
ها بود و آهنگ روم داشـت،   بن على رسيد كه بر دهانه تنگه  عبداهللابو غسان به به نزد . بن على فرستاده بود

وقتى ابو غسان با خبر مرگ ابو العباس به نزد وى رسيد، در جايى بود به نام دلوك و گفت تا بـانگزنى بانـگ   
دور وى فراهم آمدند كه نامه وفات ابو العباس را براى آنها بخواند و  نماز جماعت داد و سرداران و سپاهيان به

خواست سـپاه سـوى مـروان بـن محمـد       كسان را سوى خويش خواند و با آنها گفت كه وقتى ابو العباس مى
هـر  «: فرستند، فرزندان پدر خويش را پيش خواند و خواست آنها را سوى مروان بن محمد روانه كند و گفت

اما كسى جز من داوطلب نشد و بر اين قرار، از پـيش  » داوطلبانه سوى وى رود وليعهد من است كس از شما
 .وى برفتم و آن كسان را كه كشتم بكشتم

ابو غانم طايى و خفاف مروروذى با گروهى از سرداران مردم خراسانى برخاستند و بر اين قضـيه  : گويد
صبغ و همه سرداران خراسانى كه با وى بودند، از جملـه حميـد   شهادت دادند، آنگاه ابو غانم و خفاف و ابو اال
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بن قحطبه و خفاف گرگانى و حياش بن حبيب و مخارق بن غفار و ترار خدا و ديگر كسان از مردم خراسان و 
وقتـى از بيعـت فراغـت يافـت     . در آن وقت وى در تل محمد جاى داشـت . شام و جزيره، با وى بيعت كردند

رفتـه   فرود آمد كه مقاتل عكى عامل آنجا بود كه وقتى ابو جعفر پيش ابو العباس مى حركت كرد و در حران
بـن    عبـداهللا . خواست از مقاتل بيعت گيرد كه نپذيرفت و حصارى شـد . بود وى را جانشين خويش كرده بود

 .اش كرد تا وى را از قلعه فرود آورد و بكشت على مقابل وى بماند و محاصره
از آمـدن    عبـداهللا بـن علـى فرسـتاد و چـون       عبـداهللا را براى نبرد   ابومسلمو جعفر، پس از آن اب: گويد

  عبـداهللا سوى   ابومسلم» يا من بايد بروم يا تو«: گفت  ابومسلمخبر يافت در حران بماند، ابو جعفر به   ابومسلم
ه و علوفـه و آنچـه بـه    حركت كرد كه در حران بود و سپاه و سالح فراهم آورده بود و خندق زده بود و آذوقـ 

 .كارش آيد، مهيا كرده بود
مالك بن هيثم خزاعى را بـا مقدمـه   . از انبار برفت و هيچكس از سرداران از او باز نماند  ابومسلم: گويد

بن على جدايى گرفتـه بـود كـه      عبداهللاحميد از  .حسن و حميد پسران قحطبه، با وى بودند. خويش فرستاد
او را بكشد، ابو اسحاق و برادرش و ابو حميد و برادرش و جمعى از مردم خراسان نيـز   خواسته بود مى  عبداهللا

 .با وى بودند
رفت، ابو داود، خالد بن ابراهيم را جانشين خـويش   از خراسان مى  ابومسلمو چنان بود كه وقتى : گويد

 .كرده بود
داشت، وقتـى خبـر يافـت كـه      بن على مدت چهل روز، مقاتل عكى را در محاصره  عبداهللا: هيثم گويد

بيم داشت، عكى را امـان داد    ابومسلمهجوم  سوى او روان شده هنوز به مقاتل دست نيافته بود و از  ابومسلم
كه با همراهان خويش بنزد وى آمد و چند روز با وى بماند آنگاه وى را پيش عثمان بـن عبـد االعلـى ازدى    

 .اى بدو نوشت و به عكى داد و نامه فرستاد، به رقه، دو پسرش نيز با وى بودند
  عبـداهللا وقتى پيش عثمان رسيدند، عكى را بكشت و دو پسرش را بداشت، اما وقتى از هزيمـت  : گويد

 .بن على و مردم شامى در نصيبين خبر يافت آنها را برون آورد و گردنشان را زد
واهى نكننـد و نزديـك هفـده هـزار     بن على بيم كرده بود كه مردم خراسانى با وى نيكخ  عبداهللا: گويد

 .كس از آنها را بكشت، به ساالر نگهبانان خويش بگفت كه آنها را بكشت
اى براى حميد بن قحطبه نوشت و او را سوى حلب فرستاد كه زفر بن عاصم عامـل   و هم او نامه: گويد

حميد برفـت و در راه در  . ندر نامه نوشته بود كه وقتى حميد بن قحطبه بنزد تو آمد گردنش را بز. آنجا بود
  ».دانم در آن چيست خطاست اى كه نمى بردن نامه« :باره نامه خويش بينديشيد و گفت

پس طومار را بگشود و بخواند و چون ديد كه در آن چيست كسانى از خاصان خـويش را پـيش   : گويد
هـر كـس از شـما كـه     «: گفت خواند و خبر را با آنها بگفت و كار خويش را فاش كرد و با آنها مشورت كرد و

بن علـى در    عبداهللاو با آنها گفت كه » .خواهد نجات يابد و فرار كند با من بيايد كه قصد دارم راه عراق گيرم
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خواهد خويشتن را به اين سفر وادارد، راز مرا فاش نكند و هر جا  باره وى چه نوشته و گفتشان كه هر كه نمى
  ».خواهد برود مى

ياران حميد، در اين باره از او پيروى كردند پـس بگفـت تـا اسـبان وى را نعـل زدنـد       گروهى از : گويد
يارانش نيز اسبان خويش را نعل زدند و براى حركت با وى آماده شدند، آنگاه راه بيابان گرفت و از راه بگشت 

 .و از جانب رصافه شام، رصافه هشام، برفت
ه نام سعيد بربرى كه در رصافه بود خبر يافت كه حميد بن على ب  عبداهللادر آن وقت يكى از وابستگان 

بن على كرده و راه بيابان گرفته و با سوارانى كه به نزد خويش داشت به تعقيـب    عبداهللابن قحطبه مخالفت 
وقتى حميد او را بديد اسب خويش را به طرف وى بگردانيـد و پـيش وى   . وى روان شد و در راه بدور رسيد

شناسى، به خدا نبرد با من بـراى تـو خيـرى نـدارد يـاران مـن و يـاران         تو مگر مرا نمى واى« :رسيد و گفت
  »خويشتن را به كشتن مده كه اين براى تو بهتر است

و چون سعيد بربرى سخن حميد بن قحطبه را شنيد، آنرا پسنديد و به محل خويش در رصـافه  : گويد
 .بازگشت و حميد با همراهان خويش برفت

مرا در رصافه كنيزى هسـت، اگـر راى تـو    «: بن ميمون، ساالر نگهبانان حميد، بدو گفتموسى : گويد
حميـد  » .خواهم با وى بگويم، آنگاه به تو پيونـدم  اى چيزها كه مى باشد اجازه دهى كه به نزد وى روم و پاره

هنـگ حميـد   بدو اجازه داد كه به نزد كنيز خويش رفت و پيش وى بماند، آنگاه از رصـافه بـرون شـد كـه آ    
 .بن على او را بديد و بگرفت و بكشت  عبداهللاسعيد بربرى وابسته  .داشت

ابو جعفر به حسن بن . بن على برفت تا در نصيبين جاى گرفت و براى خويش خندق زد  عبداهللا: گويد
رسيد كه   ابومسلمرود و او وقتى به نزد   ابومسلمقحطبه كه در ارمينيه جانشين وى بود، نوشته بود كه پيش 

 .در موصل بود
نشـد و راه شـام گرفـت و بـه       عبـداهللا بيامد به يك سوى جاى گرفت و متعرض   ابومسلموقتى «: گويد

اند، بلكه امير مؤمنان مرا واليتدار شام  اند و براى اين كارم نفرستاده نوشت كه مرا دستور نبرد تو نداده  عبداهللا
 .كرد و آهنگ آن دارم

چگونه با تو بمانيم، در صورتى كه اين، «: بودند بدو گفتند  عبداهللاشام كه همراه  كسانى از مردم: گويد
كشد و فرزندان  هاى ما آنجاست و هر كس از مردان ما را به دست آورد مى رود كه حرمت سوى واليت ما مى

ر با ما نبرد كرد ها و فرزندانمان دفاع كنيم و اگ رويم كه از حرمت واليت خويش مى  كند، سوى ما را اسير مى
  ».با وى نبرد كنيم

انـد، و   به خدا او آهنگ شام ندارد كه او را جز براى نبرد شما نفرسـتاده «: بن على به آنها گفت  عبداهللا
  »اگر بمانيد سوى شما آيد

 .اما خاطرشان آرام نيافت و اصرار داشتند كه سوى شام روان شوند: گويد
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بن على از اردوگاه خويش حركت كرد و سـوى    عبداهللا. ها اردو زدبيامد و نزديك آن  ابومسلمپس : گويد
بن على، به جاى او، جا گرفت و آبهـاى را    عبداهللاز جاى خويش بگشت و در اردوگاه   ابومسلمشام روان شد، 

 .كه اطراف آن بود كور كرد و مردار در آن افكند
مگـر  «: گرفتـه و بـه يـاران خـويش گفـت      در اردوگـاه وى جـا    ابومسلمبن على خبر يافت كه   عبداهللا

كـه    ابومسلمپيش از او در اردوگاهش جاى گرفته و در محل اردوگاه   ابومسلمو بيامد و ديد كه » نگفتمتان؟
 .در آنجا بوده بود، جاى گرفت

بكار بن . دو گروه مدت پنج يا شش ماه نبرد كردند، مردم شام سوار بيشتر داشتند و لوازم كاملتر: گويد
حبيب بن سويد اسـدى بـر پهلـوى چـپ وى بـود و عبـد        .بن على بود  عبداهللالم عقيلى بر پهلوى راست مس

 .الصمد بن على ساالر سواران بود
بر پهلوى چپ وى ابو نصر خـازم بـن خزيمـه بـود و     . حسن بن قحطبه و بود  ابومسلمبر پهلوى راست 
 .چند ماه به نبرد بودند

كدام كسان «: بودم، روزى كسان سخن كردند و گفتند  ابومسلمدوگاه در ار: هشام بن عمر تغلبى گويد
  »دليرترند؟

 ».بگوييد تا بشنوم«: گفت
  ».مردم خراسان«: يكى گفت

  ».مردم شام«: ديگرى گفت
  ».هر قومى در ايام اقبالشان دليرترند«: گفت  ابومسلم

ند و چنانمان بكوفتند كـه از جاهـاى   بن على به ما حمله كرد  عبداهللاآنگاه تالقى كرديم، ياران «: گويد
سپس عبد الصمد با گروه سواران به ما حمله آورد و شانزده كـس از  . آنگاه از مقابل ما برفتند. خويش برفتيم

پس از آن فراهم آمدند و پيش تاختند و صف ما را پس زدند كه عقب . ما را بكشت، آنگاه ياران وى بازگشتند
 .نشستيم

بهتر است اسبم را بتازم و باالى اين تپه بروم و مـردم را بانـگ زنـم كـه آنهـا      : فتمگ  ابومسلمبه : گويد
  ».اند هزيمت شده
  » .چنين كن«: گفت
  » .تو نيز اسبت را بتاز«: گفتم
گردانند بانگ بزن كه اى مـردم خراسـانى بـاز     مردم خردمند در اين حال اسب خويش را بر نمى: گفت

  ».ان استگرديد كه سر انجام با پرهيز كار
 .چنان كردم و كسان باز آمدند: گويد
 :خواند به اين مضمون آن روز رجزى مى  ابومسلم: گويد
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   هر كه آهنگ كسان خويش دارد«
   پشت نكند

   گريزد كه از مرگ مى
  ».رود اما سوى مرگ مى

نبرد را نشست و  كردند بر آن مى جايگاهى ساخته بودند كه وقتى كسان تالقى مى  ابومسلمبراى : گويد
داد كه در سـمت تـو شـكافى     ديد به پهلو دار پيام مى نگريست و چون در پهلوى راست يا چپ خللى مى مى

رخ دهد، چنين كن، سوارانت را چنان پيش ببر، يا چنان عقب ببـر بـه فـالن      هست مبادا از طرف تو آسيبى
 .وه از همديگر جدا شوندبردند تا دو گر و فرستادگان وى پيوسته رأى وى را پيش آنها مى .مكان

و چون روز سه شنبه يا چهار شنبه در آمد، نه روز رفته از جمادى االخر سال صد و سى و ششم : گويد
اين را بديد، با آنها خدعه   ابومسلميا صد و سى و هفتم، دو گروه تالقى كردند و نبردى سخت كردند و چون 

فرستاد كه پهلوى راسـت را خـالى كـن و بيشـتر     كرد و كسى پيش حسن بن قحطبه پهلودار راست خويش 
 .كسان آن را به پهلوى چپ پيوسته كن، اما عقبداران و دليران گروهت در پهلوى راست بمانند

و چون مردم شامى اين را بديدند، پهلوى چپ خويش را خالى كردند و به پهلوى راست خويش : گويد
به حسن پيام داد كه به سپاهيان قلب بگو با كسـانى كـه     ابومسلمآنگاه .  ابومسلمپيوستند مقابل پهلوى چپ 

پس به آنها حمله بردند و درهمشان شكستند . اند به پهلوى چپ مردم شام حمله برند در پهلوى راست مانده
 .و قلب و پهلوى راست نيز عقب نشست

ابن «: قه ازدى گفتبن على به ابن سرا  عبداهللامردم خراسانى دنبالشان كردند و هزيمت رخ داد، : گويد
  »سراقه، راى تو چيست؟

به خدا راى من اين است كه ثبات آرى و نبرد كنى تا بميرى كه فرار از كسى چون تـو زشـت   «: گفت
خـدا مـروان را زشـت بـدارد كـه از مـرگ       «: اى اى و گفته پيش از اين نيز فرار را بر مروان عيب گرفته. است

  ».بترسيد و گريزان شد
  ».روم مىسوى عراق «: گفت
  ».من نيز با توام«: گفت
آن را به تصرف آورد و ايـن را بـه     ابومسلمپس هزيمت شدند و اردوگاه خويش را رها كردند كه : گويد

بـن علـى بـه      عبـداهللا فرستاد كه آنچه را در اردوگاه  ابو جعفر ابو الخصيب وابسته خويش را. ابو جعفر نوشت
 .از اين خشمگين شد  ابومسلمدست آورده بودند شمار كند و 

. عبد الصمد امان خواست و ابـو جعفـر امـانش داد   . بن على و عبد الصمد بن على برفتند  عبداهللا: گويد
 .بن على نيز به نزد سليمان بن على رفت كه در بصره بود و پيش وى بماند  عبداهللا

  .بدارند كسان را امان داد و هيچكس را نكشت و بگفت تا از آنها دست  ابومسلم: گويد
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 .اسماعيل بن على براى عبد الصمد بن على امان گرفت: گويند
عبـد  . بن على هزيمت شد با عبد الصمد برادر خويش سوى رصـافه هشـام رفـت     عبداهللابه قولى وقتى 

الصمد آنجا ببود تا سواران منصور پيش وى آمدند كه ساالرشان جمهور بن مرار عجلى بود كه او را بگرفت و 
د و با ابو الخصيب وابسته منصور بنزد وى فرستاد و چون به نزد وى رسيد بگفـت تـا وى را پـيش    به بند كر

بـن    عبـداهللا . موسى بن عيسى فرستند كه امانش داد و آزادش كرد و حرمت كرد و چيز داد و جامه پوشانيد
ان شد و برفـت تـا در   على نيز بيشتر از يك شب در رصافه نماند و شبانگاه با سرداران و وابستگان خويش رو

بصره بنزد سليمان بن على رسيد كه عامل آنجا بود، كه پناهشـان داد و حرمـت كـرد و مـدتى بـه نـزد وى       
 .مخفيانه به سر بردند

 .كشته شد  ابومسلمدر اين سال 

  و سبب آن  ابومسلمسخن از كشته شدن 

واست و اين به سال صـد و سـى و   به ابو العباس نوشت و اجازه حج خ  ابومسلم: محرز بن ابراهيم گويد
ابو العباس به ابو جعفـر كـه عامـل جزيـره و     . تنها مقصودش اين بود كه پيشواى نماز كسان شود. ششم بود

و اجازه حج خواسته من بـه او اجـازه دادم و گمـان      به من نوشته  ابومسلمارمينيه و آذربيجان بود نوشت كه 
اهد كه به پا داشتن مراسم حج را بدو سپارم، تو نيز به من بنويس و خواهد از من بخو دارم كه وقتى بيايد مى

 .اجازه حج بخواه كه وقتى تو در مكه باشى او طمع نيارد كه بر تو تقدم يابد
  ابومسلم. ابو جعفر به ابو العباس نوشت و اجازه حج از وى خواست كه اجازه داد و او به انبار آمد: گويد

 .و اين را در دل گرفت» سالى براى حج كردن نيافت؟ابو جعفر جز امسال «: گفت
  .در آن سال ابو جعفر، حسن بن قحطبه را بر ارمينيه گماشت: مسلم بن مغيره گويد

 .همشير خويش يحيى بن مسلم بن عروه را گماشت كه سياه بود و وابسته آنها بود: ديگرى گويد
هـا را   در هـر منـزل گردنـه     ابومسـلم بود كـه  و چنان . سوى مكه رفتند  ابومسلمپس ابو جعفر و : گويد
داد و عبـا و روپـوش بـه     كرد چيزش مـى  پوشانيد و هر كه از او تقاضا مى كرد و بدويان را جامه مى اصالح مى

در باره اين شخص «: گفتند بدويان داد و چاهها كند و راهها را هموار كرد، شهرت از آن وى بود و بدويان مى
چه ! اى نيزك«: به مكه رسيد، گروه يمانيان را بديد و به پهلوى نيزك زد و بدو گفت و چون» .اند دروغ گفته
  ».رسيد شدند اينان اگر يكى خوش زبان كه اشكش در آستين بود به آنها مى سپاهى مى

پيش از ابو جعفر حركت كـرد و از او پـيش     ابومسلموقتى كسان از مراسم حج بازگشتند، : راوى گويد
اى به ابو جعفر نوشت و مرگ امير  ى در باره مرگ ابو العباس و جانشينى ابو جعفر بدو رسيد و نامها نامه. افتاد

 .مؤمنان را بدو تسليت گفت اما تهنيت خالفت نگفت و نماند تا او برسد و باز نگشت
بـه   و چون نامه ابو جعفر» اى تند به او بنويس نامه«: ابو جعفر خشمگين شد و به ابو ايوب گفت: گويد

 .رسيد نامه نوشت و تهنيت خالفت گفت  ابومسلم
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خوش نـدارم كـه در راه بـا وى بـه يكجـا باشـى كـه كسـان         «: يزيد بن اسيد سلمى به ابو جعفر گفت
  ».كنند و مهابت وى بيشتر است و كسى با تو نيست سپاهيان ويند و از او بيشتر اطاعت مى

 .رفت پيش مى  ابومسلمبود و  ابو جعفر به راى وى كار كرد و همچنان عقب: گويد
ابو جعفر ياران خويش را گفت كه همگى بيامدند و فراهم شدند و سالح آنها را فـراهم آورد كـه   : گويد

 .در اردوى وى بيش از شش زره نبود
ابـو  . سوى انبار رفت و خواست براى عيسى بن موسى بيعت بگيرد اما عيسى نپـذيرفت   ابومسلم: گويد

  ابومسلمبن على خلع كرده سوى انبار بازگشت و   عبداهللاوقتى خبر آمد كه . فه جا گرفتجعفر برفت و در كو
  ».به مقابله ابن على رو«: را پيش خواند و او را ساالرى سپاه داد و گفت

گويند، آنها  عبد الجبار بن عبد الرحمان و صالح بن هيثم بد من مى«: به ابو جعفر گفت  ابومسلم: گويد
  ».كنرا به زندان 

. عبد الجبار ساالر نگهبانان من است، پيش از اين نيز ساالر نگهبانان ابو العباس بـوده «: ابو جعفر گفت
صالح بن هيثم نيز برادر شيرى امير مؤمنان است و من كسى نيستم كه بـه سـبب بـدگمانى تـو از آنهـا بـه       

  ».زندانشان كنم
نمـى  «: گفـت   ابومسـلم و جعفـر خشـمگين شـد و    ابـ » .بينم كه آنها به نزد تو از من برترند مى«: گفت

  ».خواستم چنين شود
سوى شام رفت ابو جعفر به   ابومسلمدر ارمينيه با حسن بن قحطبه بودم، وقتى : مسلم بن مغيره گويد

رفتيم كه به موصل بود، چند روز ببود و چون   ابومسلمپيش . حسن نوشت كه پيش وى رو و با وى همراه شو
رويد و ترا به من نياز نيسـت، اگـر اجـازه دهـى      شما سوى نبرد مى« :ند به حسن گفتمخواست حركت ك مى

 ».سوى عراق روم و آنجا بمانم تا بياييد ان شاء اهللا
  » .بله، وقتى خواستى بروى به من بگو«: گفت
  » .بله«: گفتم
  » .گويم ام با تو وداع آمده«: وقتى فراغت يافتم و آماده شدم، بدو خبر دادم و گفتم: گويد
  » .بر در بمان تا من برون شوم«: گفت

خواهم چيزى با تو بگويم كه به ابـو ايـوب برسـانى،     مى«: برون شدم و توقف كردم تا برون آمد و گفت
اگر مقرب ابو ايوب نبودى به تو نمى گفتم، به ابو ايوب بگو، مـن از  . اگر به تو اعتماد نداشتم به تو نمى گفتم

خواند و دهان  آيد و آنرا مى نامه امير مؤمنان پيش وى مى. ام ام از وى بد گمان شده مدهآ  ابومسلموقتى پيش 
  ».خندد، از روى تمسخر خواند و مى اندازد كه مى كند و نامه را پيش ابو نصر مى كج مى

  » .بله، فهميدم«: گفتم
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  ابومسـلم ما از «: و گفت ام، اما بخنديد پس ابو ايوب را بديدم، پنداشتم كه چيزى براى وى برده: گويد
بـن علـى را     عبـداهللا دانيم كـه مـردم خراسـانى     بن على بدگمانيم، ولى يك اميد داريم، مى  عبداهللابيشتر از 

  ».دوست ندارند كه بسيار كس از آنها را كشته است
ز بن على وقتى خلع كرد از مردم خراسان بيم كرد و هفـده هـزار كـس ا     عبداهللاو چنان بود كه : گويد

 .آنها را بكشت، به ساالر نگهبانان خويش، حياش بن حبيب بگفت تا آنها را بكشت
بن علـى نبـرد كـرد و او را هزيمـت كـرد و امـوالى را كـه در          عبداهللابا   ابومسلم: ابو حفص ازدى گويد

آن محوطـه  طال و كاال و جواهر بسيار گرفته بـود كـه در   . اى جا داد اردوگاه وى بود فراهم آورد و در محوطه
پراكنده بود و يكى از سرداران خويش را به حفاظت آن گماشته بود من از سرداران وى بودم كه حفاظـت را  

 .كاويدند شد وى را مى وقتى يكى از محوطه بيرون مى. نهاده بود  ميان ما به نوبت
ابو حفص چه «: دروزى ياران من از محوطه برون شدند و من به جاى ماندم امير به آنها گفته بو: گويد

  »شد؟
  » .در محوطه است«: گفته بودند

نگريسـت، آنـرا    پس بيامد و از در نگاه كرد، من متوجه او شدم، پاپوشـهايم را در آوردم و او مـى  : گويد
نگريسـت، پـس از آن    تكانيدم، زير جامه و آستينهايم را نيز تكانيدم، آنگاه پاپوشهايم را به پا كـردم و او مـى  

 .من نيز بيرون شدم. س خويش نشستبرفت و در مجل
  »چرا آنجا مانده بودى؟«: به من گفت

  » .خير بود«: گفتم
  » ديدم چه كردى، چرا چنان كردى؟«: گفت. پس با من خلوت كرد

گرديم، بيم داشتم چيزى از آن در  در محوطه مرواريد ريخته و درهمها ريخته و ما روى آن مى«: گفتم
  ».ه باشد، از اين رو پاپوشها و جورابهايم را در آوردمپاپوشهايم يا جورابهايم رفت

  » .برو«: اين را پسنديد و گفت: گويد
گـرفتم   هاى نرم بر مى شدم و از درهمها و جامه چنان شد كه من جزو محافظان وارد محوطه مى: گويد

دند آنهـا را  شـ  وقتـى يـارانم بـرون مـى     .بسـتم  نهادم و بعضى را بـه شـكمم مـى    و بعضى را در پاپوشهايم مى
 .كاويدند، اما مرا نمى كاويدند تا مالى فراهم آوردم، اما به مرواريدها دست نمى زدم مى

فرستاد كه اموالى   ابومسلمبن على هزيمت شد، ابو جعفر، ابو الخصيب را بنزد   عبداهللاوقتى : على گويد
  ابومسـلم ست او را بكشد، در باره وى با خوا به ابو الخصيب ناروا گفت و مى  ابومسلمرا كه گرفته بود بنويسد، 

 .كه آزادش كرد و او پيش ابو جعفر بازگشت» .وى فرستاده است«: سخن كردند و گفتند
كار اين مرد به ما سپرده بود كه اردوگـاه او را غنيمـت   «: آمدند و گفتند  ابومسلمسرداران پيش : گويد

  ».ن چيزها از آن امير مؤمنان استكرديم و در باره آن از ما پرسش نكردند، فقط خمس اي
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ابـو  . خواسته او را بكشـد  مى  ابومسلموقتى ابو الخصيب پيش ابو جعفر بازگشت بدو خبر داد كه : گويد
ام كه  ترا واليتدار مصر و شام كرده«: سوى خراسان رود و همراه يقطين بدو نوشت  ابومسلمجعفر بيم كرد كه 

خواهى سوى مصر بفرست و در شام بمان كه نزديك امير مؤمنان  را مى براى تو از خراسان بهتر است، هر كه
  ».باشى كه بهترين ديدار آنست كه از نزديك بيايى

گمـارد، در صـورتى    مرا به شام و مصر مى«: رسيد خشمگين شد و گفت  ابومسلمو چون نامه به : گويد
 .ن را به ابو جعفر نوشتو مصمم شد سوى خراسان رود و يقطين اي» .كه خراسان از آن من است

بن على دست يافت، منصور، يقطـين بـن موسـى را      عبداهللابه اردوگاه   ابومسلموقتى : راوى ديگر گويد
: ناميـد بـدو گفـت    مـى  1»يك ديـن «او را   ابومسلمفرستاد و دستور داد آنچه را در اردوگاه هست شمار كند، 

 .ه ابو جعفر ناسزا گفت كه يقطين اين را به او رسانيدو ب» يقطين بر خونها امينم و در اموال خيانتكار؟«
كه دل به مخالفت داده بود از جزيره روان شد و راه خويش گرفت كه آهنگ   ابومسلمپس از آن : گويد

وى بـر كنـار زاب   . نوشت كه پـيش وى رود   ابومسلمابو جعفر از انبار سوى مداين رفت و به . خراسان داشت
براى امير مؤمنان كه خـدايش گرامـى   «: بود كه از راه حلوان برود، به ابو جعفر نوشت فرود آمده بود و آماده

ايـم كـه    كـرده  ما از شاهان خاندان ساسان نقل مـى . بدارد دشمنى نمانده كه خدايش بر او تسلط نداده باشد
پيمان كنى به حفـظ  حفظ   رويم و تا وقتى ها آرام شوند و زيران ترسان باشند، ما از نزديكى تو مى وقتى توده

كنـد   ايم و آماده شنوايى و اطاعت، اما از دور، كه قرين سالمت است، اگر اين ترا خشنود مى پيمان تو دلبسته
من بهترين بندگان توام و اگر جز اين بخواهى كه به دلخواه خويش كار كنى، به خاطر بقاى خويش پيمـانى  

  ».شكنم ام مى را كه با تو بسته
نامه ترا فهم كـردم، تـو چـون آن وزيـران     «: نوشت  ابومسلمنامه به منصور رسيد به  و چون اين: گويد

اند، و به سبب كثرت خطاهاشان آرزو دارند كار دولت آشفته شود كه  نيستى كه با شاهان خويش دغلى كرده
نيكخـواهى  چرا خويش را با آنها برابر گرفتى كه تو به اطاعت و  .آسايش آنها در پراكندگى نظم جماعت است

اميـر  . اى موافقـت نيسـت   با ترتيبى كه بـدان دلبسـته  . اى كه دانى هاى اين كار چنان بوده و تحمل سنگينى
خواهم كه تـرا   مؤمنان همراه عيسى بن موسى پيامى فرستاده كه اگر آنرا گوش گيرى آرام گيرى، از خدا مى

تر و به جادوى او نزديكتـر از   درى مطمئن هاى وى دور بدارد كه براى تباه كردن نيت تو از شيطان و وسوسه
  ».درى كه بر تو گشوده نيافته است

فرستاد كـه او را فريـب داد و     ابومسلمجرير بن يزيد بجلى را كه يگانه دوران خويش بود، سوى : گويد
منجمـان ايـن را   » .به خدا من در روم كشـته خـواهم شـد   «: گفته بود مى  ابومسلمو چنان بود كه . پس آورد

وى را . رفتنـد   ابومسـلم ها، كسان به پيشـواز   پس بازگشت منصور در روميه بود، در سرا پرده. گفته بودند مى
 .جاى داد و گرامى داشت به مدت چند روز

                                                           

 .كلمه متن. 1
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من يكى را امام و دليل خويش كردم در باره چيزها كه خداى «: به ابو جعفر نوشت  ابومسلم: على گويد
در جايگاه علم بود و خويشاوند پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم مرا نا  وى. بر خلق خويش مقرر كرده است

آشناى قرآن ديد و آنرا از جاى بگردانيد، به طمع ناچيزها كه خدا به مخلوق داده بود، و چون آن كـس بـود   
ذرم، در نگـ  انگيزد، مرا بگفت تا شمشير برهنه كنم و رحم نكنم و عذر نپذيرم و از خطا كه به فريب طمع مى

براى استوار كردن قدرت شما چنان كردم تا خداى شما را به كسانى كه نمى شناختيد شناسانيد، آنگاه خـدا  
اند و اگر بر آنچـه   اند و بدان منسوب داشته مرا به توبه رهانيد، اگر ببخشدم از دير باز او را به بخشش شناخته

 .ام عقوبتم كند خداى ستمگر بندگان نيست كرده
به خود سرى و مخالفت حركت كرد و آهنگ خراسان داشت، وقتى وارد سرزمين عراق   مسلمابو: گويد

خـدا را ايـن   «: راه حلـوان گرفـت و گفـت     ابومسلمشد منصور از انبار حركت كرد و برفت تا به مداين رسيد، 
  ».سوى حلوان بسى كارها است

: شميان كه به نزد وى بودند گفـت ابو جعفر به عيسى بن على و عيسى بن موسى و ديگر بنى ها: گويد
و آنها بدو نوشتند و كـارش از بـزرگ وانمودنـد و از اعمـال وى سـپاس گفتنـد و       » نامه نويسد،  ابومسلمبه «

خواستند كه چنانكه بوده بر اطاعت بماند و از عاقبت خيانت بيمش دادند و گفتند پـيش اميـر مؤمنـان بـاز     
 .گردد و رضاى وى را بجويد

به نرمترين وضعى كه   ابومسلمبا «: فر نامه را همراه ابو حميد مروروذى فرستاد و بدو گفتابو جع: گويد
خواهم او را  كس سخن تواند كرد سخن كن، اميدوارش كن، بگو كه اگر به صالح آيد و چنان شود كه من مى

نپذيرفت كه باز آيد اگر » .كنم كه كسى مانند آن با وى نكرده باشد كشم و با وى چنان خوب رفتار مى بر مى
گويد كه اگر به مخالفت بروى و پيش من نيايى از نسل عباس نباشـم و از   امير مؤمنان به تو مى« :بدو بگوى

اگر به دريـا  . محمد بيزار باشم اگر كارت را به كس ديگر سپارم و تعقيب و نبردت را به خويشتن عهده نكنم
اما اين سخن را با وى » .تا ترا بكشم يا پيش از آن بميرمروى به دريا شوم، اگر در آتش جهى در آتش جهم 

 .مگوى تا وقتى كه از بازگشت وى نوميد شوى و از خير وى طمع ببرى
  ابومسـلم ابو حميد با كسانى از ياران خويش كه به آنها اعتماد داشت برفت تا بـه حلـوان پـيش    : گويد

كسان از روى حسد و نادرستى از «: داد و گفت مه را بدورسيدند، ابو حميد با ابو مالك و ديگران وارد شد و نا
خواهنـد نعمـت را دگرگـون     رساند كه نگفته و راى وى به خالف آنست كه مـى  امير مؤمنان چيزها به تو مى

  ».كنند و از ميان ببرند، سوابق خويش را تباه مكن
شناسند  مردم ترا به اين، مى اى و ، تو پيوسته امين خاندان محمد بوده ابومسلماى «: و هم با وى گفت

پاداشى كه خدا به نزد خويش براى تو ذخيره نهاده بزرگتر از اين است كه در دنيـا دارى، پـاداش خـويش را    
  ».نابود مكن، شيطان ترا گمراه نكند

  » اى؟ كرده كى با من بدينسان سخن مى«: گفت  ابومسلم
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هللا عليـه و سـلم و فرزنـدان عبـاس خوانـدى و      تو ما را به اين، و اطاعت خاندان پيمبـر صـلى ا  «: گفت
دستورمان دادى كه هر كه مخالف آن باشد با وى نبرد كنيم، ما را از سرزمينهاى پراكنـده و اقـوام مختلـف    
دعوت كردى كه خدايمان بر اطاعت آنها فراهم آورد و به سبب محبتشان ميان دلهامان الفت آورد و به سبب 

ز آنها را نديده بوديم، مگر به كمك آنچه خداى در دلمان افكنده بود، تا بـا  هيچكس ا .نصرتشان عزتمان داد
مگـر اكنـون كـه بـه نهايـت آرزو و كمـال       . بصيرت محكم و اطاعت خالصانه در واليتشان به نزد آنها آمـديم 

كه بـا   هر: گفتى خواهيم كارمان را تباه كنى و جمعان را به تفرقه دهى؟ تو به ما مى ايم مى مطلوبمان رسيده
  ».شما مخالفت كند او را بكشيد، اگر من نيز مخالفتتان كردم، مرا بكشيد

گويد؟ اى مالـك ايـن    شنوى اين با من چه مى اى مالك مى«: رو به ابو نصر كرد و گفت  ابومسلم: گويد
  ».سخنان از آن وى نيست

قسـم راسـت گفتـى ايـن      به سخن او گوش مدار و از اين رفتار وى بيم ميار، به دينم«: ابو مالك گفت
سخن از آن وى نيست و آنچه به دنبال اين هست سختتر از اينست، از پى كار خويش برو و باز مگرد كه بـه  

 ».كشد، چيزى از تو در خاطرش افتاده كه هرگز از تو ايمن نشود گمان ترا مى خدا اگر بنزد وى روى بى
اى نيزك، به خدا در از قدى «: اد و گفتكه برخاستند و كس به طلب نيزك فرست» .بر خيزيد«: گفت

  ».دانى اند كه مى ها آمده و قوم چنان سخن كرده اين نامه» ام، رأى تو چيست؟ عاقلتر از تو نديده
راى من اين نيست كه سوى وى روى، چنان رأى دارم كه سوى رى روى و آنجـا بمـانى و مـا    «: گفت

تواند و هيچ كس با تو مخالفت نمى كند، اگر با تو راسـت  بين رى و خراسان از آن تو شود كه آنها سپاهيان 
بود با وى راست باشى، و اگر نخواست ميان سپاه خويش باشى و خراسان پشت سر تو باشد و در كار خويش 

پيش يار خويش بازگرد، راى من آن نيست «: ابو حميد را پيش خواند و گفت  ابومسلمپس : گويد» .بينديشى
  ».كه پيش وى آيم

  » اى؟ در كار مخالفت وى مصمم شده«: تگف
  » .آرى«: گفت
  » .مكن«: گفت
  » .نمى خواهم او را ببينم«: گفت
و چون ابو حميد را از بازگشت خويش نوميد كرد، آنچه را ابو جعفر دستور داده بود با وى بگفت : گويد

 .بيمناك كرده بودو اين سخن او را شكسته بود و » .برخيز«: كه در مدت خاموش ماند، آنگاه گفت
بدگمان شده بود به ابو داود كه در خراسـان جانشـين     ابومسلمو چنان بود كه وقتى ابو جعفر از : گويد

  .بود نوشته بود كه تا وقتى بباشى امارت خراسان از آن تست  ابومسلم
اهللا عليـه و  ما براى نافرمانى خليفگان خدا و مردم خاندان پيمبرش صـلى  «: نوشت  ابومسلمابو داود به 

  ».ايم، با امام خويش مخالفت مكن و بى اجازه او بر مگرد سلم قيام نكرده
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كس به طلب ابو حميـد و   در همين وقت نامه ابو داود پيش وى رسيد و ترس و غمش بيفزود و: گويد
مصمم بودم سوى خراسان بروم، سپس چنان ديدم كه ابو اسـحاق را پـيش اميـر    «: ابو مالك فرستاد و گفت

  ».مؤمنان فرستم كه با راى وى به نزد من آيد كه بدو اعتماد دارم
پس ابو اسحاق را فرستاد و چون آنجا رسيد بنى هاشم به وضعى خوشايند او را پذيره شدند، ابو : گويد
 .و بدو چيز داد» .او را از رفتن منصرف كن و واليتدارى خراسان از آن تو باشد«: جعفر گفت

چيزى مايه نگرانى نبـود، ديدمشـان كـه حـق تـرا بـزرگ       «: بازگشت و گفت  لمابومسابو اسحاق پيش 
و در بـاره  . و بدو گفت كه پيش امير مؤمنان بـاز گـردد  » .دارند و براى تو حقوقى همانند خويشتن قائلند مى

 .آنچه از وى سرزده عذر بخواهد، كه بدين كار مصمم شد
  » اى؟ مصمم بازگشت شده«: نيزك بدو گفت

 :و به تمثيل شعرى خواند بدين مضمون» .رىآ«: گفت
   مردان را در قبال قضا چاره نيست«

  ».كند كه قضا حيله كسان را بى اثر مى
وقتى بـه  . اى خدا خير پيش آرد، يك چيز را از من به ياد داشته باش اگر بدين كار مصمم شده«: گفت

  ».كه كسان با تو مخالفت نمى كنند خواهى بيعت كن نزد وى وارد شدى او را بكش، آنگاه با هر كه مى
 .گردد به ابو جعفر نوشت و خبر داد كه سوى وى باز مى  ابومسلم: گويد

اى مـويين بـر    روزى در روميه به نزد ابو جعفر رفـتم پـس از نمـاز پسـينگاه در خيمـه     : ابو ايوب گويد
: كه بخواندم، سپس به من گفتپيش رويش بود، آنرا به طرف من افكند   ابومسلماى نشسته بود، نامه  سجاده

  ».كشمش به خدا اگر چشمم به او بيفتد مى«
آن رسيدم و چون دبيـر    انا هللا و انا اليه راجعون، از پى دبيرى بودم تا به كمال«: با خويش گفتم: گويد

اين را خليفه شدم اين گونه چيزها ميان مردم افتاد، به خدا گمان ندارم اگر كشته شود يارانش آرام گيرند و 
شايد اين مرد «: خواب به چشمم نيامد، آنگاه با خويش گفتم» .و هيچيك از مسببان قتل وى را زنده بگذارند

بيايد و آسوده خاطر باشد، اگر آسوده خاطر باشد شايد اين به مقصودى كه دارد برسد اما اگر بيايد و محتاط 
  ».خطر بدو دست نمى يابد، بهتر است تدبيرى بجويم باشد، بى

  »سپاس توانى داشت؟«: كس به طلب سلمة بن سعيد فرستادم و گفتم: گويد
  » .آرى«: گفت
آرد، برگيـرى،   اگر ترا به واليتى گمارم كه از آنجا همانند آنچه فرمانرواى عراق بـه دسـت مـى   «: گفتم

  »كنى؟ حاتم بن سليمان برادر مرا با خود انباز مى
  ».آرى«: گفت
  »و نصف را از آن وى كنى؟«: بدو گمان نشود، گفتمشخواستم طمع آرد و  مى: گويد
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  » .آرى«: گفت
دهد، اگـر آن را بـه وصـولى     كسكر به سال او چنان و چنان داد اكنون ساالنه چند برابر آن مى«: گفتم

  ».سال اول به تو دهم يا به طور عملكرد، چندان از آن ببرى كه خسته شوى
  » شود؟ چگونه اين مال از آن من مى«: گفت
خواهى كه ايـن را   كنى و از او مى بينى و با وى سخن مى رود و او را مى مى  ابومسلمفردا سوى «: گفتم

رساند كه تو كسكر را عهده كنى به در آمد سال اول، كه امير مؤمنان  جزو كارهاى خويش نهد كه به نظر مى
  ».ده شود و جانش بياسايدوقتى آمد، همه كارهاى بيرون در خويش را بدو واگذارد و آسو. خواهد مى

  ».از كجا كه امير مؤمنان به من اجازه دهد كه به ديدار وى روم«: گفت
  ».بگفتم  پيش ابو جعفر رفتم و گفتگو را با وى» .گيرم من براى تو اجازه مى«: گفتم
  » .سلمه را پيش بخوان«: گفت
مالقات   ابومسلمخواهى با  خواهد مى ابو ايوب براى تو اجازه مى«: او را پيش خواندم كه بدو گفت: گويد

  »كنى؟
  » .آرى«: گفت
دهم، از جانب من سالمش بگوى و از شوقى كه به ديـدار او داريـم خبـر دارش     به تو اجازه مى«: گفت

  ».كن
و او » .رأى امير مؤمنان دربـاره تـو از همـه كـس بهتـر اسـت      «: سلمه برفت و او را بديد و گفت: گويد

غمين بوده بود و چون سلمه پيش وى رسيد از خبرى كه بدو داد خرسند شد، و  دلخوش شد كه پيش از آن
 .او را باور داشت و همچنان خرسند بود تا بيامد

نزديك مداين رسيد، امير مؤمنان به كسان دسـتور داد كـه از او پيشـواز      ابومسلموقتى : ابو ايوب گويد
: اى نشسته بود، گفـتم  اى بود و بر سجاده در خيمه رسيد پيش امير مؤمنان رفتم كه كنند، شبانگاهى كه مى

  »خواهى چه كنى؟ شود، مى اين مرد امشب وارد مى«
  » .خواهم وقتى چشمم به وى افتاد او را بكشم مى«: گفت
اند، اگر پيش تو آيد و  آيند كارهاى وى را دانسته دهم، كسانى كه با وى مى ترا به خدا قسم مى«: گفتم

خواهد بود، وقتى به نزد تو در آمده اجازه بده باز گردد و چون فردا پيش تو آيد در كـار  خطر ن برون نشود بى
  ».خويش بينديشى

بيمنـاك    ابومسـلم منظورم اين بود كه وى را منصرف كنم كه بر او و خودمان، همگى، از يـاران  : گويد
اى ابو عبد الرحمان «: اد كه گفتبه نزد وى در آمد و سالم گفت و پيش روى او بايست  ابومسلمشبانگاه . بودم

 ».برو و بياساى و به حمام در آى كه سفر آلودگى دارد، فردا پيش من آى
 .برفت و كسان نيز برفتند  ابومسلم: گويد
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كـى بـدين گونـه بـر او دسـت      «: برون شد، امير مؤمنان به من ناروا گفت و گفت  ابومسلموقتى : گويد
  »دانم امشب چه خواهد شد؟ ايستاده بود، نمىيابم كه ديدمش روى دو پاى خود  مى

اى پسر زن بوگندو، خويش نيامدى، ديشـب تـو   «: صبحگاه پيش وى رفتم و چون مرا ديد گفت: گويد
آنگاه به من ناسزا گفت چندان كه بـيم كـردم دسـتور    » مرا از او بازداشتى به خدا ديشب چشم برهم ننهادم،

  ».نهيك را به نزد من بخوانعثمان بن « :آنگاه گفت. كشتنم را بدهد
  »اى عثمان، منت امير مؤمنان به نزد تو چگونه است؟«: او را پيش خواندم كه گفت: گويد
اى امير مؤمنان من بنده توام، به خدا اگر دستورم دهى كه بر شمشيرم تكيه زنم تا از پشتم در «: گفت

  ».كنم آيد، چنان مى
  » چگونه خواهى بود؟را بكشى   ابومسلماگر دستورت دهم «: گفت
  » چرا سخن نمى كنى؟«: گفتمش. لختى خاموش ماند و سخن نيارست: گويد

  » .كشمش مى«: آهسته گفت
  » .برو و چهار كس از سران و دليران كشيكبانان را بيار«: گفت
: و چـون بازگشـت گفـت   » .عثمان، عثمان، بـازگرد «: برفت و چون به نزد ايوان رسيد بانگ زد«: گويد

  ».و كس پيش كشيكبانان معتمد خويش فرست و چهار كس از آنها را احضار كن بنشين«
و دو تن ديگر را نيز » .برو و شبيب بن واج را بخوان، ابو حنيفه را بخوان«: عثمان به خادم گفت: گويد

: گفت كه وارد شدند و امير مؤمنان سخنانى نزديك به آنچه با عثمان گفته بـود بـا آنهـا بگفـت كـه گفتنـد      
  ».كشمش مى«

  ».بكشيد پشت ايوان باشيد، وقتى دست به هم زدم برون شويد و او را«: گفت
آنگـاه خـادم آمـد و    » .بر نشسته«: فرستاد كه گفتند  ابومسلمآنگاه پى در پى، فرستادگان سوى : گويد

  ».عيسى بن موسى آمده«: گفت
گوينـد آيـا كسـى بـدگمان      ن چه مىاى امير مؤمنان، بروم و ميان اردوگاه بگردم و ببينم كسا«: گفتم

  »شده يا كسى سخنى گفته؟
  ».آرى«: گفت

وارد شـد و چـون   . رفت و لبخند زد، بدو سالم گفـتم  را ديدم كه به درون مى  ابومسلمپس برون شدم، 
 .بازگشتم بر زمين افتاده بود كه در باره او منتظر بازگشت من نمانده بود

 .كشته ديد انا هللا و انا اليه راجعون گفتابو الجهم بيامد و چون او را : گويد
رانـى كـه    وقتى مخالفت آورد گفتى او را بكشد و چون كشته شد اين گفته را بر زبان مـى «: بدو گفتم

اى اميـر  «: سپس گفت. آنگاه سخنى گفت و آنچه را بر زبان وى رفته بود اصالح كرد» .غافلى را به خود آرى
  »مؤمنان مردم را پس بفرستم؟
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  » .آرى« :گفت
  » .بگو اثاثى سوى ايوان ديگرى از ايوانهايت ببرند«: گفت
آنگاه ابو . خواست ايوان ديگرى را براى او مهيا كند پس بگفت تا فرشى چند را ببردند، گويى مى: گويد

  ».خواهد به نزد امير مؤمنان خواب پيش از نيمروز كند برويد كه امير مى«: الجهم برون شد و گفت
شد وى را راستگو پنداشتند كه برفتند و وقتى پس آمدنـد   جا مى ن اثاث را بديدند كه جابهو چو: گويد

  .ابو جعفر بگفت تا مقرريهايشان را بدادند، يكصد هزار نيز به ابو اسحاق داد
پيش من آمد وى را مالمـت كـردم، سـپس ناسـزا       ابومسلم«: امير مؤمنان به من گفت: ابو ايوب گويد

واج و يارانش برون شدند و بـدو ضـربت زدنـد كـه      تى بدو زد كه كارى نساخت شبيب بنعثمان ضرب. گفتم
  ».بخشش« :زدند گفت بيفتاد، وقتى او را مى

: سـپس گفـتم  » .اى پسر زن بوگندو و بخشش، آنهم وقتى كه شمشيرها در تو به كـار افتـاده  «: گفتم
  ».بكشيدش، بكشيدش«

هايى از بنى هاشم از پيش ابو جعفر به نزد  ابو اسحاق با نامه بودم،  ابومسلمهمراه : ابو حفص ازدى گويد
اى، همگيشان براى تو حقوقى همانند خليفه قائلند و  قوم را به خالف آن ديدم كه پنداشته«: وى آمد و گفت

  ».شناسند منتى را كه خداى به وسيله تو بر آنها نهاده مى
بمان تا نامـه  «: با بنه خويش به جاى گذاشت و گفتسوى مداين روان شد و ابو نصر را   ابومسلم: گويد

  ».من پيش تو آيد
  ».اى بنه كه نامه ترا از روى آن بشناسم ميان من و خودت نشانه«: ابو نصر گفت

ام و اگـر بـا همـه انگشـتر مهـر       اگر نامه من با يك نيمه انگشتر مهر خورده بود، من آنرا نوشته«: گفت
  ».ام مهر نزده ام و خورده بود من آنرا ننوشته

: و چون نزديك مداين رسيد، يكى از سردارانش به پيشواز وى آمد و بـدو سـالم گفـت و گفـت    : گويد
  ».كشدت حرف مرا گوش گير و باز گرد كه اگر ترا ببيند مى«

  ».ام و خوش ندارم كه باز گردم نزديك اين قوم رسيده«: گفت
در حلوان نهاده بود، به نزد ابو جعفـر رفـت كـه     پس با سه هزار كس به مداين رسيد كه سپاه را: گويد

اميـر  «: ابو الخصيب پيش روى وى رفت و گفـت  .صبحگاهان به آهنگ وى برون شد. آن روز برود: بدو گفت
  ».مؤمنان مشغول است، لختى صبر كن تا خلوت شود و در آيى

. ى وى غـذا خواسـت  به خانه عيسى بن موسى رفت كه با وى دوستى داشت، عيسى برا  ابومسلم: گويد
رو، و كس ندانـد،    ابومسلمسوى «: ابو الخصيب بود گفت  امير مؤمنان به ربيع كه در آن وقت يكى از خادمان

  ».خواهى امير مؤمنان را به خلوت ببينى، شتاب كن اگر مى :گويد به او بگو مرزوق مى
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ميار تا من بيـايم و بـا هـم     در كار ورود شتاب«: برخاست و بر نشست، عيسى بود گفت  ابومسلم: گويد
برفت و وارد شد و پيش از آنكه عيسى برسـد    ابومسلموارد شويم، اما عيسى به سبب وضو كردن تأخير كرد، 

 .كشته شد، و چون عيسى بيامد او را در گليمى پيچيده بودند
  » كجاست؟  ابومسلم«: گفت
  » .در اين گليم پيچيده است«: گفت
  » .انا هللا«: گفت
 .آنگاه بگفت تا او را در دجله افكندند» .اموش كه فقط امروز قدرت و كار تو كمال يافتخ«: گفت

: امير مؤمنان، عثمان بن نهيك و چهـار كـس از كشـيكبانان را پـيش خوانـد و گفـت      : ابو حفص گويد
  ».وقتى يكى از دستانم را به دست ديگر زدم، دشمن خدا را بزنيد«

بن على به دسـت    عبداهللادو شمشير كه جزو اثاث «: د كه بدو گفتبنزد وى در آم  ابومسلمپس : گويد
  »آوردى چه شد؟

  » .اينك يكى از آن همراه من است«: گفت
  » .به من بنماى«: گفت
پس او شمشير را از نيام در آورد و بدو داد، ابو جعفر آنرا بجنبانيـد و زيـر تشـك خـويش نهـاد،      : گويد

اى كه به ابو العباس نوشتى و او را از موات منع كردى چه بود؟  نامه«: سپس رو بدو كرد و مالمت كنان گفت
  »خواستى ما را دين بياموزى؟ مى

آمد بدانستم كـه    پنداشتم گرفتن آن روا نيست، اما او به من نوشت و چون نامه وى به نزد من«: گفت
  ».امير مؤمنان و خاندانش معدن علمند

  »چرا در راه از من پيشى گرفتى؟«: گفت
نخواستم بر سر آب فراهم آييم و مايه زيان كسان شود، پـيش افتـادم كـه كسـان را گشـايش      «: گفت

  ».باشد
: چرا وقتى خبر مرگ ابو العباس به تو رسيد به كسى كه به تو گفت پيش من بازگردى گفتـى «: گفت

  ».ن بازگشتىو برفتى، نه بجاى ماندى تا به تو برسيم و نه پيش م. برويم و در كار خويش بينديشيم
رويـم   خواستم تا كسان را گشايش باشد، گفتم سوى كوفه مى مانع من همان بود كه گفتم، مى«: گفت

  ».كه سر مخالفت وى ندارم
  »!خواستى او را بگيرى بن على كه مى  عبداهللاو كنيز «: گفت
م كـه محـافظتش   اى جاى دادم و يكى را بر او گماشت نه، بيم داشتم تباه شود و او را در خيمه«: گفت

  ».كند
  »خودسرى و سوى خراسان رفتنت چه بود؟«: گفت
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نويسم و  روم و عذر خويش را مى بيم داشتم خاطرت از من آزرده باشد، گفتم سوى خراسان مى«: گفت
  ».تا آن وقت آزردگى خاطرت از ميان رفت است

به هم زد كه سـوى وى   و دست» .ام، به خدا خشم مرا افزودى به خدا هرگز چنين روزى نديده«: گفت
 .آمدند و عثمان و يارانش ضربت زدند تا او را بكشتند

آن مـال كـه در   «عبد الرحمان را مالمـت كـردم و گفـتم    «: گفت امير مؤمنان مى: يزيد بن اسيد گويد
  »حران فراهم آوردى چه بود؟

  ».خرج كردم و به سپاه دادم كه نيرو گيرند و به سامان آيند«: گفت
 »سرانه سوى خراسان رفتنت؟خود «: گفتم
  ».از اين در گذر كه من ديگر بجز خدا از كسى باك ندارم«: گفت

 .و من خشمگين شدم و به او ناسزا گفتم كه بيرون شدند و او را بكشتند: ابو جعفر گويد
روزى كه كشته شد وقتى كس از پى او فرستادند، بنـزد عيسـى بـن    : گويد  ابومسلمراوى ديگر در باره 

 .رفت و از او خواست كه با وى برنشيند موسى
  »برو كه در پناه منى«: عيسى گفت

وى به عثمان به نهيك ساالر كشيكبانان گفته بود كه شـبيب  . پس او به سراپرده ابو جعفر رفت: گويد
 وقتى«: بن واج مروروذى را كه يكى از كشيكبانان بود با ابو حنيفه، حرب بن قيس، آماده كرد و به آنها گفت

 .اجازه ورود داد  ابومسلم، آنگاه به »دو دستم را بهم، زدم، كارتان را آغاز كنيد
  » خبر چيست؟«: به محمد نجارى دربان گفت  ابومسلم: گويد
  » .خير است، امير شمشير خويش را به من دهد«: گفت
  » .كردند با من چنين نمى«: گفت
  » .اشكالى نيست«: گفت

» .هر كه با تو چنين كرده خدايش زشت بدارد«: جعفر شكايت برد كه گفتدر اين باب به ابو   ابومسلم
تو نبودى كه به من نامه نوشتى و از خويشتن آغاز كردى و به مـن  «: آنگاه بدو پرداخت و مالمت كنان گفت

بـن عباسـى؟ چـرا      عبـداهللا نوشتى و از امينه دختر على خواستگارى كردى و پنداشتى كه پسـر سـليط بـن    
ن كثير را كه در كار دعوت ما چنان اثر داشت و پيش از آنكه ترا در كارى دخالـت دهـيم، يكـى از    سليمان ب

  »نقيبان ما بود، كشتى؟
  ».سر مخالفت داشت و نافرمانى من كرد كه او را كشتم«: گفت

دانى، او را كشتى، نافرمانى مـن نيـز    در صورتى كه وضع وى به نزد ما چنان بود كه مى«: منصور گفت
او را با گرزى بزد و شبيب و حرب برون شدند و او   پس» .كنى و مخالف منى، خدايم بكشد اگر ترا نكشم مى

 .و اين پنج روز مانده از شعبان بود، به سال صد و سى و هفتم. را كشتند
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 :منصور شعرى گفت به اين مضمون: گويد
   كنند پنداشتى كه قرض را مطالبه نمى«

   مل كناى ابو مجرم پيمانه را كا
   نوشانيد از جامى كه به ديگران مى

   و در گلو از حنظل تلختر بود
  ».بنوشيدى

 .در ايام سلطه خويش و در نبردها ششصد هزار كس را دست بسته كشته بود  ابومسلم: گويند
بـدو    ابومسـلم » فالن كردى و بهمان كردى«: را سرزنش كرد و گفت  ابومسلموقتى ابو جعفر : به قولى

  ».گويند ز پس آن همه تالش كه كردم با من چنين نمىا«: گفت
داد، آنچـه   اى پسر زن خبيث، به خدا اگر كنيزى به جاى تو بود، قلمرو خويش را سـامان مـى  «: گفت

مگر تو نبـودى كـه   . بريدى كردى در ايام اقبال ما كردى و به اعتبار ما، اگر به اعتبار خودت بود، نخى را نمى
آغاز كردى و به من نوشتى و از امينه دختر على خواسـتگارى كـردى و   » ز نام خويشبه من نامه نوشتى و ا

  ».مادر، به جايگاهى بلند اوج گرفتى بن عباس؟ بى  عبداهللاپنداشتى كه پسر سليط بن 
 .خواست بوسيد و عذر مى ماليد و مى دست وى را گرفته بود و مى  ابومسلم: گويد

زد و بيشتر از آن نبود كه حمايل   ابومسلما شمشير ضربتى سبك به عثمان بن نهيك اول بار ب: به قولى
شبيب بن واج ضربتى زد و پايش را قطع كرد، ديگـر يـاران وى   . را آشفته كرد  ابومسلمشمشير وى را بريد و 

 .بزنيد، خدا دستهايتان را قطع كند: زد منصور بانگشان مى. كشتند پياپى ضربت زدند تا او را
  ».اى امير مؤمنان مرا براى دشمن خويش نگهدار«: در نخستين ضربت گفت  ابومسلم :چنانكه گويند
  ».در اين صورت خدايم نگه ندارد، كدام دشمنم از تو دشمنتر است«: منصور گفت

  ابومسـلم اى اميـر مؤمنـان،   «: ، عيسى بن موسـى در آمـد و گفـت    ابومسلمپس از كشته شدن : گويند
  »كجاست؟

  ».جا بودهم اكنون اين«: گفت
اى و اينكه امام ابراهيم در بـاره او چـه رأى    اى امير مؤمنان، اطاعت و نيكخواهى وى را دانسته«: گفت

  ».داشت
  ».شناسم، اينك در اين فرش است اى احمق، به خدا روى زمين دشمنى بدتر از او براى تو نمى«: گفت

 .راى نكو داشت  مسلمابوكه عيسى در باره » انا هللا و انا اليه راجعون«: عيسى گفت
ملك و قدرت و امر و نهى براى شما مانده   ابومسلمخدا قلبت را بكند، مگر با وجود «: منصور بدو گفت

  »بود؟
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چـه    ابومسلمدر باره «: آنگاه ابو جعفر، جعفر بن حنظله را پيش خواند كه به نزد وى آمد و گفت: گويد
  »گويى؟ مى

  ».سر وى را گرفتى بكش، باز بكش، باز بكش اى امير مؤمنان، اگر مويى از«: گفت
 .را ببيند  ابومسلمآنگاه بگفت تا بايستد و كشته » .خدايت موفق بدارد«: منصور گفت

 ».اى امير مؤمنان، خالفت خود را از امروز به حساب آر«: گفت
ن شـب  اى اميـر مؤمنـا  « :پس از آن براى اسماعيل بن على اجازه خواستند كه وارد شد و گفت: گويد

  ».پيش به خواب ديدم كه گويى قوچى را سر بريده بودى و من پاى بر آن نهادم
اى ابو الحسن، چشمت آسوده بخوابد، بر خيز و خواب خويش را محقق ببين، خـداى فاسـق را   «: گفت

  ».كشت
 .بود و پاى بر او نهاد  ابومسلماسماعيل به جايى رفت كه : گويد
و نيز ابو نصر مالـك    ابومسلماشت كه ابو اسحاق ساالر كشيكبانان پس از آن منصور آهنگ آن د: گويد

 .ساالر نگهبانان وى را بكشد
اى امير مؤمنان، سپاه وى سپاه تو بود، دستورشان دادى اطاعت او «: ابو جهم با وى سخن كرد و گفت

  ».كنند كه اطاعتش كردند
تـو در  «: را نديد، ابو جعفر بدو گفت  سلمابومپس از آن منصور، ابو اسحاق را پيش خواند و چون بيامد 

  »خواست كرد پيرو او بودى؟ مى  ابومسلمكارى كه دشمن خدا 
 .بيم داشت  ابومسلماما او پاسخ نداد و چپ و راست را نگريستن گرفت كه از 

  ابومسلمو بگفت تا وى را به نزد » .خواهى بگوى كه خدا فاسق را بكشت هر چه مى«: منصور بدو گفت
 .اش دراز شد ند كه پاره پاره بود و چون ابو اسحاق او را بديد به سجده افتاد و سجدهبرد

  ».سر بردار و سخن كن«: منصور بدو گفت
از وقتى كه همراه وى بودم، يك روز از او ايمن نبودم، هر روز كـه پـيش   «: پس او سر برداشت و گفت

ماليدم، آنگاه لباس روى خويش را پـس زد   مىكردم و حنوط  كردم و كفن به تن مى رفتم وصيت مى وى مى
 .كه زير آن پوشش كتان تازه بود و به حنوط آلوده بود

اطاعت خليفه خويش را پذيره « :و چون ابو جعفر وضع وى را بديد بر او رحمت آورد آنگاه گفت: گويد
  ».نزد من پراكنده كناين جمع را از «: آنگاه بدو گفت» .شو خداى را سپاس كن كه ترا از فاسق آسوده كرد

پس از آن مالك بن هيثم را پيش خواند و با وى نيز نظير همان سخنان بگفت كه عذر آورد بـه  : گويد
را خـدمت    ابومسـلم دستورش داده بود و به خـاطر رضـاى وى بـوده كـه كسـان        ابومسلماينكه او به اطاعت 

ا بشناسـد در اطاعـت عباسـيان بـوده، كـه از او      ر  ابومسـلم اند و او پيش از آنكـه   اند و سوى وى شتافته كرده
 .را پراكنده كند  ابومسلمپذيرفت و چنانكه به ابو اسحاق دستور داده بود به او نيز دستور داد كه سپاه 
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جوايز معتبر فرستاد و به همه سپاه وى چيـز    ابومسلمآنگاه ابو جعفر براى تنى چند از سرداران : گويد
پس از آن » موالى خويش را به درمها فروختيم« :گفتند ياران وى برفتند و مى .داد چندان كه خشنود شدند

زنم آنگـاه بـا آنهـا     به خدا اگر يكى از طنابهاى مرا پاره كنند گردنت را مى« :ابو اسحاق را پيش خواند و گفت
  »!اى سگها برويد«: ابو اسحاق پيش آنها رفت و گفت» .كنم نبرد مى

به ابو نصر نوشت كـه    ابومسلماى از زبان  كشته شد ابو جعفر نامه  ابومسلم وقتى: ابو حفص ازدى گويد
مهر   ابومسلمداد بنه وى را با آنچه به نزد ابو نصر به جا گذاشته بار كند و بيايد و نامه را با انگشتر  دستور مى

و » .اند آنرا ساخته«: گفتننوشته و   ابومسلمزد و چون ابو نصر نقش انگشتر را كامل ديد، بدانست كه نامه را 
ابو جعفر فرمان شهرزور را براى ابو نصر نوشت و يكـى را  . سوى همدان سرازير شد كه آهنگ خراسان داشت

با فرمان به نزد وى فرستاد و چون فرستاده با فرمان برفت، خبر آمد كه ابو نصر سوى خراسـان رفتـه، و ابـو    
ابـو نصـر در   . شت كه اگر ابو نصر بر تو گذر كـرد وى را بـدار  جعفر به زهير بن تركى كه عامل همدان بود نو

 .همدان بود كه نامه به زهير بن تركى رسيد، پس او را بگرفت و در قصر بداشت
زهير وابسته خزاعه بود، ابو نصر از باال بر ابراهيم بن عريف كه پسر برادر مادرى وى بود نمـودار  : گويد
  »ى؟كش ابراهيم عمويت را مي«: شد و گفت
من مأمورم بـه خـدا وى بـه    «: پس از آن زهير نمودار شد و به ابراهيم گفت» !نه، به خدا هرگز«: گفت

بـه خـدا اگـر    . توانم دستور امير مؤمنان را عمـل نكـنم   نزد من از جمله عزيزترين مخلوق خداست، ولى نمى
  ».افكنم يكيتان تيرى بيندازد سر وى را پيش شما مى

امـا  . اى او را بكـش  اى ديگر به زهير نوشت كـه اگـر ابـو نصـر را گرفتـه      فر نامهپس از آن ابو جع: گويد
يك . برد با فرمان ابو نصر به نزد وى آمد و زهير كه دل با وى داشت آزادش كرد اى كه فرمان را مى فرستاده

  »ادش كردماى در باره فرمان وى به من رسيد و آز نامه«: روز بعد نامه كشتن وى به نزد زهير رسيد و گفت
  »مشورت دادى كه سوى خراسان رود؟  ابومسلمتو به «: ابو نصر بنزد ابو جعفر رفت كه بدو گفت: گويد
ها و بزرگواريها به گردن من داشت با من مشورت كرد كه نسبت بـه   آرى اى امير مؤمنان منت«: گفت

  ».دارم شوم و سپاس مى و مىاو نيكخواهى كردم، تو نيز اى امير مؤمنان اگر بر من منت نهى نيكخواه ت
 .پس ابو جعفر از او در گذشت: گويد
ام  امروز دربان مـنم تـا مـن زنـده    «: و چون روز راونديان رسيد ابو نصر بر در قصر ايستاد و گفت: گويد

  ».هيچكس وارد قصر نخواهد شد
ه وى بـوده  خبر وى را با وى بگفتند و بدانست كه نيكخـوا » مالك بن هيثم كجاست؟«: ابو جعفر گفت

 .است
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كـه اگـر   «به قولى وقتى ابو نصر مالك بن هيثم سوى همدان رفت، ابو جعفر به زهير بن تركى نوشت 
چـه  «ام  غذايى براى تـو سـاخته  «: زهير پيش مالك رفت و گفت«. مالك از دست تو بگريزد خونت هدر است

 ».حرمتم نهى شود اگر با ورود به منزل مى
  » .بله«: گفت

را كه برگزيده بود آماده كرد و آنها را در دو اطاق نهاد كه از مقابل آن به مجلس مهيا  زهير، چهل كس
پس آن چهل كـس سـوى   » اى ادهم زودتر غذاى خويش را بيار«: وقتى مالك وارد شد گفت. رفتند شده مى

ر او منت نهـاد و  مالك آمدند و او را در بند كردند و قيد به پاهايش نهادند كه او را پيش منصور فرستاد كه ب
  .از او در گذشت و عامل موصلش كرد

 .قيام كرد  ابومسلمدر اين سال سنباد در خراسان به خونخواهى 

 سخن از خبر سنباد و كشته شدن او

اى به نيشابور به نام آهن و چـون ظهـور كـرد اتبـاع وى      اى بود از مردم دهكده سنباد، مجوسى: گويند
و انتقامجويى وى بـود از آن رو    ابومسلماند به سبب خشم از كشته شدن  تهقيام وى چنانكه گف. بسيار شدند

كه سنباد از پروردگان وى بود وقتى قيام كرد بر نيشابور و قومس و رى تسـلط يافـت و نـام فيـروز اسـپهبد      
وقتـى حركـت كـرده بـود و سـوى ابـو         ابومسلمرا بگرفت كه   ابومسلمهاى  وقتى به رى رسيد خزينه. داشت

ابو جعفـر جهـور   . بيشتر ياران سنباد مردم جبال بودند. هاى خويش را بĤنجا نهاده بود رفت خزينه باس مىالع
سنباد . بن مرار عجلى را با ده هزار كس سوى آنها فرستاد كه ميان همدان و رى بر كنار بيابان تالقى كردند

. و زن و فرزندشان اسـير شـد   هزيمت شد و در اثناى هزيمت حدود شصت هزار كس از ياران وى كشته شد
پس از آن سنباد ما بين طبرستان و قومس كشته شـد لونـان طبـرى او را كشـت آنگـاه منصـور اسـپهبدى        

 .طبرستان را به ونداهرمز داد كه حركت كرد
 .از قيام سنباد تا به وقت كشته شدن وى هفتاد روز بود

پادگان . خداست گفت  رد و حكميت خاصدر اين سال ملبد بن حرمله شيبانى در ناحيه جزيره قيام ك
اند هزار كس بود سوى وى رفتند و ملبد با آنها نبرد كرد و هزيمتشان كـرد و از آنهـا    جزيره كه چنانكه گفته

پس از آن يزيد بن حاتم مهلبى سوى او رفت . آنگاه پادگان موصل سوى وى رفت كه هزيمتشان كرد. بكشت
فت ملبد او را نيـز هزيمـت كـرد و كنيـزى از آن يزيـد را كـه بـا وى        كه از پس نبردى سخت كه در ميانه ر

 .شد بگرفت و يكى از سرداران وى را بكشت همخوابه مى
آنگاه ابو جعفر مهلهل بن صفوان وابسته خويش را با دو هزار كس از نخبه سـپاه سـوى او   : راوى گويد

س از آن نزار را كه يكى از سرداران خراسان پ. فرستاد كه ملبد هزيمتشان كرد و اردوگاهشان را به غارت داد
آنگاه زياد بن مشكان را بـا جمعـى بسـيار    . بود سوى او فرستاد كه ملبد او را كشت و يارانش را هزيمت كرد

آنگاه صالح بـن صـبيح را بـا سـپاهى انبـوه و      . سوى وى فرستاد كه ملبد با آنها تالقى كرد و هزيمتشان كرد
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آنگاه حميد بـن قحطبـه كـه در آن وقـت عامـل      . وى فرستاد كه هزيمتشان كرد سواران و لوازم بسيار سوى
جزيره بود به رى رفت كه ملبد با وى مقابل شد و هزيمتش كرد و حميد از وى حصارى شد و صد هزار درم 

 .بداد كه دست از وى بدارد
 .بودبه پندار واقدى ظهور ملبد و حكميت خاص خداست گفتن وى به سال صد و سى و هشتم 

 .در اين سال كسان را غزاى تابستانى نبود كه سلطان به نبرد سنباد مشغول بود
. انـد  بن عباس ساالر حج شد واقـدى و غيـر او چنـين گفتـه      عبداهللادر اين سال اسماعيل بن على بن 

 .اسماعيل عامل موصل بود
راسم حج به سر رفت عباس وقتى م. عامل مدينه زياد بن عبيد اهللا بود و عباس بن معبد عامل مكه بود

 .در گذشت و اسماعيل كار وى را به زياد بن عبيد اهللا پيوست و ابو جعفر وى را بر آن باقى نهاد
على بـود، قضـاى آن بـا     عامل بصره و توابع سليمان بن. در اين سال عامل كوفه عيسى بن موسى بود

. عامل جزيره حميـد بـن قحطبـه بـود    . يم بودعامل خراسان ابو داود، خالد بن ابراه. عمر بن عامر سلمى بود
  .بن عباس بود  عبداهللاعامل مصر صالح بن على بن 

 آنگاه سال صد و سى و هشتم در آمد

 سخن از حوادثى كه به سال صد و سى و هشتم بود

از جمله حوادث سال آن بود كه قسطنطين جبار روم به زور وارد ملطيه شد و مردمش را مغلوب كرد و 
 .ا را ويران كرد و جنگاوران و فرزندانى را كه در آنجا بودند بخشيدحصار آنج

بن عباس با صالح   عبداهللابه گفته واقدى از جمله حوادث سال اين بود كه عباس بن محمد بن على بن 
بـن    عبـداهللا عيسى بن على بن  .به غزاى تابستانى رفت و صالح چهل هزار دينار به او داد  عبداهللابن على بن 

باس نيز با وى برون شد كه بدو نيز چهل هزار دينار داد و صالح بن على آنچه را فرمـانرواى روم در ملطيـه   ع
 .ويران كرده بود بنيان كرد

 .به قولى رفتن صالح و عباس سوى ملطيه براى غزا به سال صد و سى و نهم بود
على اقامت داشت با ابـو جعفـر   بن على كه در بصره به نزد برادرش سليمان بن   عبداهللادر همين سال 

 .بيعت كرد
 .در اين سال جهور بن مرار عجلى منصور را خلع كرد

 سخن از اينكه چرا جهور بن مرا منصور را خلع كرد؟

را كـه در اردوگـاه وى     اند اين بود كه وقتى جهور سنباد را هزيمت كرد هر چـه  سبب آن چنانكه گفته
و اين چيزها را پيش . كه در رى به جا گذاشته بود از آن جمله بود  لمابومسهاى  بود به تصرف آورد كه خزينه

وى محمد بن اشعث خزاعى را با سپاهى فـراوان بـه   . ابو جعفر نفرستاد و بيمناك شد و ابو جعفر را خلع كرد
 نخبه سواران عجم زياد و دالستاخنج با. محمد با وى تالقى كرد و نبردى سخت كردند .مقابله جهور فرستاد
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جهور و يارانش هزيمت شدند و از ياران وى بسيار كس كشته شـد و زيـاد و دالسـتاخنج اسـير     . جهور بودند
  .جهور گريخت و به آذربايجان رفت پس از آن در اسپاذرو دستگير شد و كشته شد. شدند

 .در اين سال ملبد خارجى كشته شد

  سخن از خبر كشته شدن ملبد خارجى

د بن قحطبه را هزيمت كرد و حميد از وى حصارى شد ابو جعفر عبد العزيز كه وقتى ملبد حمي: گويند
ملبـد هفتـاد   . بن عبد الرحمان برادر عبد الجبار را سوى وى فرستاد و زياد ابن مشكان را نيز همـراه او كـرد  

 سوار به كمين وى نهاد و چون با عبد العزيز تالقى كرد كمين كردگان سوى وى آمدند و هزيمتش كردنـد و 
 .بيشتر يارانش را بكشتند

پس از آن ابو جعفر خازم بن خزيمه را با حدود هشت هزار كس از مروروذيـان سـوى وى   : راوى گويد
فعلگان نيز بـا وى  . خازم برفت تا در موصل جاى گرفت و يكى از ياران خويش را سوى ملبد فرستاد. فرستاد

 .نا كردندهمراه كرد كه سوى بلد رفتند و خندق زدند و بازارها ب
وقتى خبر به خازم رسيد به محلـى  . خبر به ملبد رسيد برون شد و در بلد در خندق خازم جاى گرفت

در اطراف موصل رفت كه حصارى داشت و از آنجا اردو زد و چون ملبد خبـر يافـت از نزديـك بلـد از دجلـه      
 .و سوى خازم روان شد گذشت و از آن سمت آهنگ موصل كرد

ت و اسماعيل بن على نيز كه عامل موصل بود خبر يافت به خازم دستور داد كه از وقتى خازم خبر ياف
اردوگاه خويش باز گردد و از پل موصل عبور كند اما او نكرد و از محل اردوگاه خويش پلى زد و سوى ملبـد  

وى بـود و  زهير بن محمد عامر بر پهلوى راست . داران وى بود نضلة بن نعيم نهشلى بر مقدمه و طليعه. رفت
خازم با قلب روان شد وهم آهنگ با ملبد و يـارانش  . ابو حماد ابرص وابسته بنى سليم بر پهلوى چپ وى بود

صبحگاه روز چهار شنبه ملبد و يـارانش  . راه پيمود تا شب در رسيد و شب را در مقابل همديگر توقف كردند
صـبحگاه پنجشـنبه    .همى رفتند تا بشب رسـيد خازم و يارانش نيز با آنها . به آهنگ واليت حرزه روان شدند

خازم و يارانش به تعقيب آنهـا رفتنـد و خنـدق    . خواست از خازم بگريزد ملبد و يارانش روان شدند گويى مى
وقتـى از خنـدق خـويش بـرون     . خويش را رها كردند كه خازم با خارها براى خود و يارانش خندق زده بـود 

و چون خازم چنين ديد خارها را مقابل خـود و يـارانش انـداخت    . آوردندشدند، ملبد و يارانش به آنها حمله 
آنگاه به پهلوى چپ حمله بردند و آنرا نيز در . حريفان به پهلوى راست خازم حمله بردند و آنرا درهم ريختند

زمـين،  : و چون چنين ديد به يـاران خـويش بانـگ زد   . هم ريختند سپس به قلب رسيدند كه خازم آنجا بود
ملبد و يارانش نيز پياده شدند و بيشتر اسبان خويش را پى كردند آنگاه با شمشـيرها  . كه پياده شدند. نزمي

 .چندان ضربت زدند كه بشكست
بينيم سوى اسبان خـود و   خازم به نضلة بن نعيم دستور داد كه وقتى غبار بر خاست و همديگر را نمى

 .يدآنگاه تير اندازى كن. يارانت برو و بر آن بنشين
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. نضله چنان كرد و ياران خازم از پهلوى راست و چپ باز آمدند و ملبد و يـارانش را تيـر بـاران كردنـد    
ملبد با هشتصد كس كه پياده شده بودند كشته شد سيصد كس از آنها نيز پيش از آنكه پياده شـوند كشـته   

 .از آنها را كشتشده بودند بقيه فرارى شدند كه نضله به تعقيبشان رفت و يكصد و پنجاه كس 
: واقدى چنـين آورده و گويـد  . بن عباس ساالر حج بود  عبداهللادر اين سال فضل بن صالح بن على بن 

وى از نزد پدر خويش از شام به قصد حج برون شده بود و خبر تصدى مراسم و ساالرى حج در راه بدو رسيد 
 .و چون بر مدينه گذشت از آنجا احرام بست

عامل بصـره  . عامل كوفه و اطراف عيسى بن موسى بود. عامل مدينه مكه و طائف بودزياد بن عبيد اهللا 
. ابو داود، خالد بن ابراهيم، عامل خراسان بود. بود  عبداهللاقضاى آنجا با سوار بن . و توابع سليمان بن على بود
  .عامل مصر صالح بن على بود

 .آنگاه سال صد و سى و نهم در آمد

 ه به سال صد و سى و نهم بودسخن از خبر حوادثى ك

از جمله حوادث سال آن بود كه صالح بن على و عباس بن محمد در ملطيه ببودند تا بناى ملطيه را به 
ام عيسـى و لبابـه   . آنگاه از راه حدث به غـزاى تابسـتانى رفتنـد و در سـرزمين روم پـيش رفتنـد      . سر بردند

كه نذر كرده بودند اگـر ملـك بنـى اميـه زوال يابـد در راه       خواهران صالح نيز در اين غزا با وى همراه بودند
 .جعفر بن حنظله بهرانى نيز از راه ملطيه غزا كرد .خداى جهاد كنند

در همين سال، مبادله اسيران ميان منصور و فرمانرواى روم رخ داد كه منصور اسيران مسـلمانان را از  
د و چهل و ششم مسلمانان را غزاى تابستانى نبود كه ابو اند از آن پس تا به سال ص چنانكه گفته. آنها بگرفت

 .بن حسن مشغول بود  عبداهللاجعفر به كار پسران 
اند كه به سال صد و چهلم، حسن بن قحطبه با عبد الوهاب بن ابراهيم امـام غـزاى    ها گفته ولى بعضي

ز كثرت مسلمانان خبر يافت قسطنطين فرمانرواى روم بيامد و در جيحان جاى گرفت و چون ا. تابستانى كرد
 .صد و چهل و ششم غزاى تابستانى نبود  روى از آنها بر تافت و از آن پس تا به سال

در اين سال عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان سوى اندلس رفت و مردم آنجا 
 .دكار خويش را بدو سپردند، و تا كنون فرزندان وى واليتداران آنجا هستن

گويند سالى پر حاصـل بـود و سـال فراوانـى نـام      . در همين سال ابو جعفر مسجد الحرام را توسعه داد
 .گرفت

در همين سال سليمان بن على از واليت بصره و ديگر توابع آن كه با وى بود معزول شد، به قولى عزل 
 .وى به سال صد و چهلم بود

لى را در بصـره بـه سـفيان بـن معاويـه داد و ايـن       و هم در اين سال منصور قلمرو عمل سليمان بن ع
وقتى سليمان معـزول شـد و سـفيان واليتـدار شـد      . اند به روز چهار شنبه نيمه ماه رمضان بود چنانكه گفته
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بن على و يارانش از بيم جان خويش متوارى شدند و چون اين خبر به ابو جعفـر رسـيد كـس پـيش       عبداهللا
بن على را پيش وى فرستند و تأكيد كرد كه   عبداهللااد و به آنها نوشت كه سليمان و عيسى پسران على فرست

بن على ايمنى داد چنانچه راضـى شـدند و اطمينـان      عبداهللاين كار را بكنند و مؤخر ندارند و آنها را در باره 
احم آنهـا شـود و   يافتند و هم ابو جعفر به سفيان بن معاويه نامه نوشت و اين را بدو خبر داد و دستور داد مز

 .و خاصانش را كه همراه وى بودند، زودتر بفرستند  عبداهللاوادارشان كند كه 
و همه سرداران و خواص ياران و وابستگانش روان شدند تا   عبداهللاپس سليمان و عيسى با : راوى گويد

 .پيش ابو جعفر شدند به روز پنجشنبه دوازده روز مانده از ماه ذى حجه
 .بن على را با يارانش بداشتند و بعضى از آنها را بكشتند  عبداهللابو جعفر بگفت تا در همين سال ا

 بن على و ياران وى و كشتن بعضى از آنها  عبداهللاسخن از خبر بداشتن 

وقتى سليمان و عيسى پسران على پيش ابو جعفر رسيدند اجازه داد كه به نزد وى وارد شدند و حضور 
اجازه خواستند كه در اين باب با آنها نرمى كرد اما آنها را به   عبداهللادادند و از او براى بن على را خبر   عبداهللا

بن على مجلسى آماده كرده بود و دسـتور    عبداهللاگفتگو مشغول داشت و چنان بود كه در قصر خويش براى 
آنگـاه ابـو   . د كه چنـين شـد  را آنجا ببرن  عبداهللاداده بود از آن پس كه سليمان و عيسى به نزد وى در آمدند 
وقتى بـرون شـدند   » .را زودتر بياريد  عبداهللا«: جعفر از مجلس خويش بر خاست و به سليمان و عيسى گفت

وى را در جايى كه بود نيافتند و بدانستند كه محبوس شده و باز گشتند كه پيش ابو جعفر روند، اما به نـزد  
 .وى راهشان ندادند

را كـه آنجـا بودنـد از دوشهايشـان بـر گرفتنـد و آنهـا را          عبـداهللا از ياران در اين وقت شمشير كسانى 
اگر «: خفاف بن منصور كه آنها را از اين بيم ميداده بود از آمدن خويش پشيمان شد و به آنها گفت. بداشتند

او را از پاى شود تا  بريم، به خدا كسى ميان ما و او حايل نمى اطاعتم كنيد به يكباره سوى ابو جعفر حمله مى
  ».گيريم تا برون شويم و جانهاى خويش را نجات دهيم در آريم آنگاه با مى

اما اطاعت وى نكردند و چون شمشيرها را گرفتند و دستور داد بـه زندانشـان كننـد خفـاف شيشـكى      
 .انداخت بست و تف به روى ياران خويش مى مى

و بقيـه را پـيش ابـو داود خالـد بـن ابـراهيم        ابو جعفر بگفت تا بعضى از آنها را در حضور وى بكشتند
 .فرستاد به خراسان كه آنها را در آنجا بكشت

 .بن على را به سال صد و چهلم به زندان كرد  عبداهللابو جعفر : به قولى
 .بن عباس ساالر حج بود  عبداهللادر اين سال عباس بن محمد بن على بن 

عامل كوفه و سرزمين آن عيسى بـن موسـى   . حارثى بود عامل مكه و مدينه و طايف زياد بن عبيد اهللا
عامل خراسـان ابـو داود،   . بود  عبداهللاعامل بصره و توابع سفيان بن معاويه بود، قضاى آنجا با سوارى بن . بود

  .خالد بن ابراهيم، بود
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 .آنگاه سال صد و چهلم در آمد

 سال صد و چهلم بوده سخن از حوادثى كه ب

 .هالكت عامل خراسان بوداز جمله حوادث سال، 

  سخن از هالكت ابو داود عامل خراسان و سبب آن

در اين سال در خراسان كسانى از سپاهيان، بر ابو داود، خالد بن ابراهيم، كه از جانب ابو جعفـر  : گويند
و بـه محلـى    -و اين به هنگام شب بود وقتى كه وى به در كشماهن مرو جاى داشت -عامل آنجا بود تاختند

زد  ابو داود روى آجرى كه از ديوار برون بود نمودار شد و ياران خويش را بانـگ مـى  . ه در آنجا بود رسيدندك
اى افتاد كه جلو بام بود و كمرش بشكست  هنگام صبح آجر بشكست و او بر طاق صفه. كه صداى او را بشنوند

بود، تا وقتى كـه عبـد الجبـار بـن عبـد      عصام ساالر نگهبانان ابو داود به جاى وى . و هنگام نماز پسين بمرد
 .الرحمان ازدى بيامد

و هم در اين سال، ابو جعفر، عبد الجبار بن عبد الرحمان را واليتـدار خراسـان كـرد كـه آنجـا رفـت و       
 .كسانى از سرداران را در آنجا گرفت

انصـارى   مجاشع بن حريث .اند متهمشان كرد كه سوى فرزندان على بن ابى طالب دعوت كرده: گويند
عامل بخارا و ابو المغيره، خالد بن كثير، وابسته بنى تميم و عامل قهستان و حريش بن محمـد ذهلـى پسـر    

جنيد بن خالد تغلبى و معبد بن خليل مزنى را نيز از آن پس  .عموى ابو داود از آن جمله بودند كه بكشتشان
خراسان را نيز به زنـدان كـرد و در كـار وصـول     اى ديگر از سرداران  كه بسختى تازيانه زد به زندان كرد عده

 .باقيمانده مالهايى كه به عهده عامالن ابو داود بود اصرار ورزيد
و هم در اين سال ابو جعفر منصور به حج رفت و از حيره احرام بست و از آن پس كه حج خويش را به 

  .سر برد به مدينه بازگشت و از آنجا به بيت المقدس رفت
 .ها در اين سال همان عامالن سال پيش بودند، بجز خراسان كه عامل آن عبد الجبار بودعامالن واليت

و چون ابو جعفر به بيت المقدس رفت، در مسجد آنجا نماز كرد و از راه شام بازگشت تا به رقه رسيد و 
ان شـد و از  آنجا منزل گرفت كه منصور بن جعونه عامرى را پيش وى آوردند و او را بكشت، سپس از آنجا رو

  .كنار فرات برفت تا به هاشميه كوفه رسيد
 .آنگاه سال صد و چهل و يكم در آمد

 سال صد و چهل و يكم بوده سخن از خبر حوادثى كه ب

كار راونديان و كار ابـو جعفـر كـه از آن يـاد     : اند ها گفته بعضى. از جمله حوادث سال قيام راونديان بود
 .يا صد و سى و ششم بودكنيم به سال صد و سى و هفتم  مى

 سخن از كار راونديان و ابو جعفر منصور
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دعوتگر   ابومسلماند، قومى از مردم خراسان بودند، پيرو عقيده  راونديان، چنانكه از على بن محمد آورده
بنى هاشم كه چنانكه گويند به تناسخ ارواح قائل بودند و پنداشتند كه روح آدم در عثمان بن نهيك اسـت و  

 .دهد ابو جعفر منصور است و هيثم بن معاويه جبرئيل است دگارشان كه غذا و آبشان مىپرور
ايـن قصـر   « :گفتنـد  راونديان به نـزد قصـر منصـور رفتنـد و آنجـا طـواف همـى كردنـد، و مـى         : گويد

منصور كس سوى سرانشان فرستاد و دويست كس از آنها را به زندان كرد كه يارانشـان  » .پروردگارمان است
پس تـابوتى را كـه   . منصور دستور داد اجتماع نكنند» اند؟ چرا آنها را به زندان كرده«: آوردند و گفتند خشم

خالى بود بياوردند و بر دوش كشيدند و در شهر برفتند، همينكه به در زندان رسيدند تابوت را بينداختنـد و  
در آن وقـت  . و به قصد منصـور رفتنـد   به كسان حمله بردند و وارد زندان شدند و ياران خويش را در آوردند

 .كسان همديگر را بانگ زدند و درهاى شهر بسته شد كه ديگر كسى به درون نيايد. سيصد كس بودند
بستند كه در خانـه   از آن پس اسبى را مى. منصور پياده از قصر برون شد كه در قصر اسبى نبود: گويد

 .خالفت و در قصر نزديك وى باشد
معن بن زايده بيامد . ر برون شد اسبى آوردند كه بر نشست و آهنگ راونديان داشتوقتى منصو: گويد

و چون به نزد ابو جعفر رسيد خويشتن را بينداخت و پياده شد، دامن قباى خويش را زير كمربند نهاد و لگام 
ده دهـم كـه بـاز گـردى كـه ايـن را عهـ        اى امير مؤمنان به خدا قسمت مـى «: اسب منصور را گرفت و گفت

  ».كنند مى
  ».امروز من دربانم«: ابو نصر، مالك بن هيثم، نيز بيامد و بر در قصر بايستاد و گفت: گويد

ميان مردم بازار ندا دادند كه راونديان را با تير زدنـد و بـا آنهـا نبـرد كردنـد و بسـيار كـس از آنهـا را         
اى «: ر اسـبى دم كوتـاه بيامـد و گفـت    آنگاه در شهر را گشودند و كسان بيامدند، خازم بن خزيمه ب. بكشتند

  »امير مؤمنان، بكشمشان؟
  » .آرى«: گفت

پس خازم به آنها حمله برد تا به پشت يك ديوارشان راند، سپس به خازم حمله بردند و وى و يـارانش  
مـا  وقتى بـه  «: باز خازم حمله برد و آنها را به طرف ديوار شهر راند و به هيثم بن شعبه گفت. را عقب راندند

  ».حمله آوردند زودتر از آنها سوى ديوار برو و چون بازگشتند، آنها را بكش
هيثم بن شـعبه از پشـت سرشـان بيامـد و     . پس به خازم حمله بردند كه در مقابلشان پس رفت: گويد

 .همگيشان كشته شدند
بـه او   تيـرى . در آن روز عثمان بن نهيك سوى راونديان رفت و با آنهـا سـخن كـرد و بازگشـت    : گويد

ابو جعفر بر او نماز كرد و بر قبـرش  . چند روزى بيمار بود و از آن بمرد. اش خورد انداختند كه ميان دو شانه
و به جـاى وى عيسـى بـن نهيـك را     » .اى ابو يزيد خدايت رحمت كند«: بايستاد تا به خاكش كردند و گفت
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ا بمـرد و ابـو العبـاس طوسـى را بـر      وى همچنان به كـار كشـيكبانان بـود تـ    . ساالر كشيكبانان خويش كرد
 .كشيكبانان گماشت

بگشـاى و يـك هـزار    « :آن روز وقتى كه درها بسته بود اسماعيل بن على بيامد به دربان گفـت : گويد
 .اما نپذيرفت» .درهم بگير
وى ساالر نگهبانان عيسى بن موسى بود و تالشـى بـه سـزا    . آن روز قعقاع بن ضرار در شهر بود: گويد

 .ن همه در مدينة الهاشميه بود به كوفهاي. كرد
  ».امروز از روزهاى تو نيست«: معن بن زائده گفت. آن روز ربيع آمد كه لگام منصور را بگيرد: گويد
مخالفت كرده بود و بنزد ابو   وى با برادر خويش. ابرويز پسر مصمغان شاه دنباوند تالشى نكو كرد: گويد

با «: گفت. در آن روز پيش منصور آمد و جبران كرد .و مقررى معين كردجعفر آمده بود كه او را حرمت كرد 
  »اينان نبرد كنم؟

انداخت از نزد  زد و از پاى مى و ابرويز با آنها نبرد كرد و چون يكى را ضربت مى» .آرى«: ابو جعفر گفت
 .رفت وى عقب مى

معن بن زائـده  «: خواست و گفتو چون راونديان كشته شدند و منصور نماز نيمروز را بكرد غذا : گويد
و معن را به جـاى قـثم   » .از اينجا به آنجا برو«: و از غذا دست بداشت تا معن بيامد و به قثم گفت» .را بيابيد

  »اى؟ اى ابو العباس شير مردان را شنيده«: نشانيد و چون از غذا فراغت يافتند به عيسى بن على گفت
  » .آرى«: گفت
  » .دانستى كه از آن جمله شيران است با ما ديده بودى مى اگر امروز معن را«: گفت

به خدا اى امير مؤمنان وقتى بنزد تو آمدم دلم ترسان بود، وقتى ديدم به آنها بى اعتنايى «: معن گفت
كنى، چيزى ديدم كه از هيچ مخلوقى به هنگام نبرد نديده بودم و دلم محكـم   و دليرانه بر ضدشان اقدام مى

  ».دم كه ديدىشد و چنان كر
  »اى هست؟ اى امير مؤمنان از اينان باقيمانده«: ابن خزيمه گفت: گويد
  » .كارشان را به تو سپردم، آنها را بكش«: گفت

  ».رزام را نيز بكش كه رزام از جمله آنهاست«: آنگاه گفت
 .رزام به جعفر بن ابو جعفر پناه برد كه درباره وى تقاضا كرد و امانش داد: گويد
ايـن  «: يكى كه پهلوى من بود گفت. بر در امير مؤمنان ايستاده بودم كه نمايان شد: هذلى گويد رابوبك

و چون اميـر مؤمنـان بازگشـت و    » .دهد دهد و آب مى پروردگار صاحب عزت است اين است كه ما را غذا مى
انگيـز   شـگفت  امـروز سـخنى  «: وقتى خلوت شد بـدو گفـتم  . كسان به نزد وى وارد شدند، من نيز وارد شدم

اى هذلى، اين كه خدايشان به سبب اطاعت «: را با وى بگفتم و او به زمين كوفت، و گفت  و حكايت» .شنيدم
  ».ما به جهنم برد بنزد من بهتر است تا به سبب عصيان ما به بهشتشان برد
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تـى  وق. سه خطا كردم كه خدا مـرا از شـر آن مصـون داشـت    «: گفت شنيدم كه منصور مى: ربيع گويد
داشـتند، اگـر خيمـه دريـده      را كشتم در خيمه بودم و اطرافيان من اطاعت وى را بر من مقدم مـى   ابومسلم

سوى . به روز راونديان برون شدم اگر تيرى ناشناش به من خورده بود نابود شده بودم. شد نابود شده بودم مى
 .فتر خورد خالفت از دست مى شام رفتم اگر در عراق دو شمشير به هم مى

زيست به سبب آنكه همراه ابن هبيره بارهـا بـا سياهپوشـان     معن بن زائده از ابو جعفر نهان مى: گويند
خواست براى وى امان بگيرد، وقتى راونديان  نهانگاه وى به نزد ابو الخصيب مرزوق بود كه مى .نبرد كرده بود

 :كه در آن وقت حاجبى وى را داشت گفـت  قيام كردند به در قصر آمد و آنجا بايستاد، منصور به ابو الخصيب
  »كى بر در است؟«

  » .معن بن زائده: گفت
  » .يكى از مردان عرب كه پر دلست و جنگ آزموده و معتبر، وى را بيار«: منصور گفت

  » هى، اى معن چه بايد كرد؟«: و چون وارد شد، منصور گفت: گويد
  » گويى مالشان دهند؟راى درست اين است كه ميان كسان بانگ زنى و ب«: گفت
خورد، كى جـان خـويش را بـراى مقابلـه بـا ايـن كـافران بـه خطـر           مال به چه كار كسان مى«: گفت

افكند؟ اى معن، كارى نساختى، راى درست اين است كه من برون شوم و بايستم كـه كسـان چـون مـرا      مى
به جاى مانم زبونى كننـد و سسـتى   ببينند نبرد كنند و به جان بكوشند و باز گردند و سوى من آيند، و اگر 

  ».آرند
شوى، ترا بـه   هماندم كشته مى  اى امير مؤمنان در اين صورت«: معن دست وى را گرفت و گفت: گويد

  ».خدا خويشتن را به خطر مينداز
منصور جامه خويش را از دست آنها . ابو الخصيب نيز پيش منصور آمد و نظير اين سخنان بگفت: گويد

هاى خويش را مرتب كـرد   ركاب بر آن جست و بر نشست، آنگاه جامه اسب خود را خواست و بىكشيد، آنگاه 
بيرون بايستاد، يكى سـوى وى  . معن لگام وى را گرفته بود، ابو الخصيب نيز ركابش را گرفته بود. و برون شد
. را پيـاپى بكشـت   پس از آن چهار كـس . معن حمله برود و او را بكشت» .اى معن، كافر را بگير«: آمد، گفت

 .پس از آن، معن پنهان شد. كسان بازگشتند و سوى وى آمدند و چيزى نگذشت كه آنها را از ميان برداشتند
  » واى تو، معن كجاست؟«: ابو جعفر به ابو الخصيب گفت: گويد
  » .دانم كجاى زمين است به خدا نمى«: گفت
بخشد، امانش بده و او  كوشيده گناه او را نمى مگر پندارد كه امير مؤمنان از آن پس كه به جان«: گفت

  » .را بنزد من آر
 .و چون معن را بياورد بگفت تا ده هزار درمش بدادند و او را واليتدار يمن كرد: گويد

  » .معن جايزه خويش را پخش كرده و چيزى به دست ندارد«: ابو الخصيب گفت



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  81  يازدهمجلد 

  » .د آورداگر هزار قيمت ترا بخواهد به دست توان«: منصور گفت
در اين سال ابو جعفر منصور، پسر خويش، محمد را كه در آن وقـت وليعهـد بـود بـا سـپاهيان سـوى       

 .خراسان روانه كرد و گفت در رى بماند، و محمد چنين كرد
 .و هم در اين سال، عبد الرحمان بن عبد الجبار كه از جانب ابو جعفر عامل خراسان بود، خلع كرد

كشـد و از   خراسـان را مـى    وقتى منصور خبر يافت كه عبد الجبار سران مـردم  :ابو منصور خوزى گويد
عبد الجبار شـيعيان  «: اى پيش وى آمد كه نوشته بود زمين تباه شد، به ابو ايوب خوزى گفت بعضيشان نامه

  ».كند كه قصد خلع كردن دارد ما را نابود كرد و اين كار را از آن رو مى
ست، به او بنويس كه آهنگ غزاى روم دارى و او سپاهيان خراسان را با تدبير آن سخت آسان ا«: گفت

فرستد و چون از آنجا برون شدند هـر كـه را خـواهى آنجـا فرسـت كـه        يكه سواران و سران قوم سوى تو مى
  ».مقاومت نيارد كرد

ا پراكنـده  اند و اگر سپاهيان ر تركان بجوشيده«: منصور به عبد الجبار چنان نوشت كه پاسخ داد: گويد
  ».كنم خراسان از دست برود

  »راى تو چيست؟«: منصور نامه را پيش ابو ايوب افكند و گفت: گويد
به او بنويس كه خراسان براى من از جاهاى ديگر مهمتر است و . عنان خويش را به كف تو داد«: گفت

ر خراسان باشـند و اگـر   آنگاه سپاهيان سوى وى فرست كه د» .فرستم سپاهيان را از نزد خويش پيش تو مى
 .آهنگ خلع كردن داشت گردن وى را بگيرند

و چون نامه به عبد الجبار رسيد بدو نوشت كه خراسان هرگز بدتر از آن نبوده كه در ايـن سـال   : گويد
 .هست، اگر سپاهيان وارد آن شوند از گرانى بسختى افتند و هالك شوند

چهـره خـويش را نمـودار    «: ابو ايوب گفت. و ايوب افكندوقتى نامه به منصور رسيد، آنرا پيش اب: گويد
  ».كرد كه خلع كرده، با وى مناظره مكن

محمد مهدى . پس منصور، محمد بن منصور را سوى وى روانه كرد و دستور داد كه در رى بماند: گويد
رفـت تـا در   پس از آن مهدى ب. سوى عبد الجبار روان شد و خازم بن خزيمه را پيشاپيش به نزد وى فرستاد

 .نيشابور فرود آمد
وقتى خازم بن خزيمه سوى عبد الجبار روان شد و خبر به مردم مروروذ رسيد از ناحيه خويش سـوى  

كردند كه هزيمت شد و گريزان برفت و بـه پنبـه     عبد الجبار رفتند و با وى نبرد آغاز كردند و نبردى سخت
از مردم مروروذ سوى وى رفت و اسـيرش كـرد و چـون     مجشر بن مزاحم .زارى پناه برد و در آنجا نهان شد

خازم پيراهنى پشمين بر او پوشانيد و بر شترى نشانيد و رويـش را  . خازم بيامد عبد الجبار را پيش وى آورد
 .به طرف دنباله شتر گردانيد و پيش منصور فرستاد، پسران و يارانش نيز همراه وى بودند
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آنگـاه  . ها بزدندشان و چندانكه توانست مال از آنهـا گرفـت   با تازيانهمنصور آنها را شكنجه داد و : گويد
 .و مسيب چنان كرد. مسيب بن زهير را بگفت تا دو دست و دو پاى عبد الجبار را ببرد و گردنش را بزند

ايست در ساحل دريا  پس از آن منصور بگفت تا پسران عبد الجبار را سوى دهلك برند كه جزيره: گويد
يمن، و همچنان آنجا ببودند تا هندوان بر آنها هجوم بردند و جزو كسان ديگر اسيرشان كردند كـه  به ناحيه 

پس از آن مبادله شدند و بعضيشان نجات يافتند، عبد الرحمان پسر عبد الجبار از جمله نجات يافتگـان بـود   
در ايام خالفت هـارون،   كه نامش به ديوان ثبت شد و صحبت خليفگان يافت و ببود تا به سال صد و هفتادم

 .به مصر، در گذشت
در اين سال بناى مصيصه به دست جبرئيل پسر يحيى خراسانى به سر رفت و محمد بن ابراهيم امـام  

 .مقيم ملطيه شد
امـا  . اين، به سال صد و چهـل و دوم بـود  : واقدى گويد: اند در باره عبد الجبار و خبر وى اختالف كرده

 .چهل و يكم بود به سال صد و: ديگرى گويد
عبد الجبار ده روز رفته از ربيع االول سال صد و چهل و يكم به خراسان رسيد و : على بن محمد گويد

 .هزيمت وى به روز شنبه، شش روز رفته از ربيع االول سال صد و چهل و دوم، بود
ى بغداد بود، وى وقتى منصور، مهدى را به رى فرستاد، و اين پيش از بنيانگزار: خليفة بن خياط گويد

با عبد الجبار نبرد كردند و بر او ظفـر يافتنـد و زحمـت     اما كسان ديگر. را براى نبرد عبد الجبار فرستاده بود
خواست مخارجى كه براى رفتن مهدى كرده بود بيهوده شود،  اما ابو جعفر كه نمى. وى را از مهدى برداشتند

و ابو الخصيب و خازم بـن خزيمـه و سـپاهيان را سـوى      بدو نوشت غزاى طبرستان كند و در رى جاى گيرد
 .اسپهبذ فرستد

در آن وقت اسپهبذ با مصمغان شاه دنباوند به نبرد بود و مقابل وى اردو زده بود و چون خبر رسيد كه 
شده، مصمغان از اين دلگيـر شـد و بـه اسـپهبذ      1اند و ابو الخصيب وارد ساريه مسلمانان وارد واليت وى شده

پس بر نبرد مسلمانان اتفاق كردنـد و اسـپهبذ سـوى    » اند اند، سوى من نيز آمده وقتى سوى تو رفته«: گفت
 .و آن نبردها دراز شد. واليت خويش بازگشت و با مسلمانان نبرد كرد

ابو جعفر، عمر بن عال را سوى اسپهبذ فرستاد، وى همان است كه بشار ابن برد در باره او شعرى : گويد
 :مضموندارد به اين 

   اگر پيش خليفه رفتى«
   از روى نيكخواهى با وى بگوى

   كه مرد مشكوك از نيكى برى است
   خواب كرد بگوى وقتى نبردهاى دشمنانت بى

                                                           

  .كذا. 1
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   عمر را براى آن بيدار كن آنگه بخواب
   خسبد جوانمردى كه بر زباله نمى

  ».نوشد و آب را جز با خون نمى
! اى اميـر مؤمنـان  «: رادر مصمغان بود كه به منصور گفتـه بـود  فرستادن عمر به مشورت ابرويز ب: گويد

 .و منصور او را فرستاد» .شناسد عمر واليت طبرستان را از همه كس بهتر مى
 .راونديان و چنان بود كه ابرويز، عمر را در ايام سنباد شناخته بود و در ايام: گويد
پس او وارد رويان شد و آنجا را بگشود و قلعه  .ابوجعفر خازم بن خزيمه را نيز همراه عمر فرستاد: گويد

نبرد دراز شد و خازم در كار نبـرد اصـرار آورد و طبرسـتان را بگشـود و     . را با هر چه در آن بود بگرفتطاق 
 .بسيار كسى از آنها را بكشت

اسپهبذ سوى قلعه خويش رفت و امان خواست به شرط آنكه قلعه را با همـه ذخـاير آن تسـليم    : گويد
مهدى اين را براى ابو جعفر نوشت و ابو جعفر صالح مصلى دار را همراه گروهى بفرستاد كه آنچـه را در  . دكن

 .قلعه بود شمار كردند و بازگشتند
دخترش . پس از آن راى اسپهبذ بگشت و از سرزمين ديلمان وارد واليت گيالن شد و آنجا بمرد: گويد

 .مد شدرا گرفتند كه مادر ابراهيم بن عباس بن مح
بحتريـه را كـه مـادر منصـور بـن      . سپاهيان در مقابله مصمغان ثبات آوردند و به او دست يافتند: گويد

و اين فتح اول طبرستان . مهدى شد و صمر دختر مصمغان را كه كنيز فرزنددار على بن ربطه شد نيز گرفتند
 .بود

گفتنـد، از  ) حـوزى (را مردم گريز وقتى مصمغان بمرد، مردم آن كوهستان گريزان شدند و آنها : گويد
1.آن رو كه وحشى شده بودند، چنانكه گورخران، وحشى شوند

 

  عبـداهللا در اين سال زياد بن عبيد اهللا حارثى از مدينه و مكه و طايف معزول شد و محمد ابن خالد بن 
نى بـود عامـل   نيز كـه از مـردم خراسـا     هيثم بن معاويه عتكى. قسرى عامل مدينه شد و در رجب آنجا رفت

 .طايف و مكه شد
وى ساالر نگهبانان منصور بود و عامل مصر و هند، و عيينه . در همين سال، موسى بن كعب در گذشت

 .پسرش در هند جانشين پدر بود
سپس او نيز معزول . در همين سال موسى بن كعب از مصر معزول شد و محمد بن اشعث واليتدار شد

 .دشد و نوفل بن فرات واليتدار ش

                                                           

انـد و   انـد و نزديـك زادگـاه وى طبرسـتان جـاى داشـته       درباره مردمى كه هموطن وى بـوده  چنين است تعبير طبرى. 1
 .م. اند آورد كه سابقه توحش طوالنى داشته پيداست كه اين را از گفته كسانى مى
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وى عامل قنسرين و حمـص و دمشـق   . بن عباس ساالر حج شد  عبداهللادر اين سال صالح بن على بن 
 .بود

عامل كوفه . عامل مكه و طايف هيثم بن معاويه بود. قسرى بود  عبداهللاعامل مدينه محمد بن خالد بن 
قضاى بصـره بـا سـوار بـن     . عامل بصره و توابع آن سفيان بن معاويه بود. و سرزمين آن عيسى بن موسى بود

عامل مصر . در آنجا جانشين وى بود  عبداهللابود واليتدار خراسان مهدى پسر منصور بود كه سرى بن   عبداهللا
  .نوفل بن فرات بود

 .آنگاه سال صد و چهل و دوم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و چهل و دوم بود

 .موسى بن كعب در سند خلع كرداز جمله حوادث سال اين بود كه عيينة بن 

 سخن از اينكه چرا عيينة بن موسى خلع كرد؟

سبب خلع وى آن بود كه مسيب بن زهير بر كار نگهبانان جانشين موسى بن كعب بود، وقتـى  : گويند
بيم كرد كه منصور به عيينه بنويسيد كه بيايـد و او    مسيب. موسى بمرد مسيب همچنان به كار نگهبانان بود

 :اما نامه را به خويشتن منسوب نداشت بدين مضمون: جاى مسيب به كار گيرد و شعرى بدو نوشت را به
   به سرزمين خود باش. به سرزمين خود باش«

   كه اگر سوى ما آيى
  به خوابى روى كه در آن

  ».خواب ديدن نباشد
ى خويش نزديـك پـل   وقتى خبر به ابو جعفر رسيد كه عيينه او را خلع كرده برون شد و با اردو: گويد

بزرگ بصره جاى گرفت و عمر بن حفص عتكى را به عاملى سند و هند فرستاد و نبرد عيينة بن موسى، كـه  
 .برفت و وارد سند و هند شد و بر آن تسلط يافت

سپهبذ طبرستان پيمان ما بين خـويش و مسـلمانان را شكسـت و مسـلمانانى را كـه در      ادر اين سال 
 .واليت وى بودند بكشت

  سخن از كار اسپهبذ طبرستان با مسلمانان

وقتى خبر اسپهبذ و كارى كه در باره مسلمانان كرده بود به ابو جعفر رسيد، خازم بن خزيمه و : گويند
ابو الخصيب مرزوق وابسته ابو جعفر نيز همراه آنها بود كـه مقابـل قلعـه اسـپهبذ     . روح بن حاتم را روانه كرد

كردند چندان كـه   انى كه در قلعه با او بودند به محاصره گرفتند و با آنها نبرد مىبماندند و وى را با همه كس
 .دير مدت بماندند
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مـرا بزنيـد و سـر و ريـش را     «: ابو الخصيب در اين كار حيله كرد و به ياران خويش گفـت : راوى گويد
بـا مـن رفتـارى    «: پس از آن به اسپهبذ صاحب قلعـه پيوسـت و گفـت   . و آنها با وى چنين كردند» .بستريد
از آن رو با من چنين كردند كه گمان «: و بدو گفت» .ستردند اند، مرا زدند و سر و ريشم را ناپذير كرده تحمل

و به اسپهبذ گفـت كـه دل بـا وى دارد و خلـل گـاه اردوى مسـلمانان را بـه او        » .داشتند دل من با تو است
 .را جزو خاصان خويش كرد و با وى مالطفت كرداسپهبذ اين را از او باور داشت و وى  .نماياند مى

نهادند و به هنگام گشودن و بسـتن،   و چنان بود كه در شهرشان، سنگى بود كه آنرا به جاى مى: گويد
اسپهبذ ياران خويش را بدان گماشته بود و اين كار را ميانشـان  . آوردند بردند و پايين مى مردان آن را باال مى

 .به نوبت نهاده بود
اى و نيكخـواهى مـرا بـاور     بيـنم كـه هنـوز بـه مـن اعتمـاد نيافتـه        چنان مـى «: و الخصيب بدو گفتاب
  ».اى نداشته

  » اى؟ چرا چنين پنداشته«: گفت
گيرى و مرا به كارهايى كه به معتمدان خويش  از آن رو كه در مقاصد خويش از من كمك نمى«: گفت

  ».گمارى سپارى نمى مى
گرفت و كار وى مورد رضايت بـود تـا از او اطمينـان     ابو الخصيب كمك مى پس از آن اسپهبذ از: گويد

يافت و وى را جزو نوبتيان گشودن و بستن در شهر خويش نهاد و ابو الخصيب ايـن كـار را بـراى وى عهـده     
 .كرد، تا بدان آشنايى كامل يافت

را به تيرى بست و سوى  پس از آن ابو الخصيب به روح بن حاتم و خازم بن خزيمه نوشت و نامه: گويد
آنها رها كرد و خبرشان داد كه به حيله دست يافته و شبى را كه معين كرده بود بـراى گشـودن دربـار آنهـا     
وعده نهاد و چون آن شب رسيد در را براى آنها بگشود كه همه جنگاوران قلعه را بكشتند و فرزندان را اسير 

مادر بحتريه با كنـد دختـر اسـپهبذ بـود،     . د به دست آوردندگرفتند، بحتريه را كه مادر منصور بن مهدى ش
وى . شكله را نيز كه مادر ابراهيم بـن مهـدى شـد گرفتنـد    . اسپهبذكر نه اسپهبذ شاه، كه او برادر با كند بود

 .دختر خونادان، پيشكار مصمغان بود
 .اسپهبذ انگشترى را كه زهر در آن بود مكيد و خويشتن را كشت: گويد

 .ورود روح بن حاتم و خازم بن خزيمه به طبرستان، به سال صد و چهل و سوم بود: به قولى
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سـلمة  . برند در حمان بنيان كرد مردم بصره را كه به روز عيد بر آن نماز مى 1در اين سال، منصور قبله
ضـان را  ابـو جعفـر رم  . بن سعيد كه در آن وقت عامل فرات و ابله بود از جانب ابو جعفر بناى آنرا عهده كـرد 

 .روزه كرد و به روز فطر آنجا نماز كرد
به بصره در گذشت به شب شنبه نه روز مانده از جمادى االخر   عبداهللادر اين سال سليمان بن على بن 

 .و عبد الصمد بن على بر او نماز كرد: در آن وقت پنجاه و نه سال داشت
سپس محمد . اشعث واليتدار آنجا شد و هم در اين سال نوفل بن فرات از مصر معزول شد و محمد بن

 .سپس نوفل معزول شد و حميد بن قحطبه واليتدار آنجا شد .معزول شد و نوفل بن فرات واليتدار شد
 .بن عباس ساالر حج شد  عبداهللادر اين سال اسماعيل بن على بن 
عامـل كوفـه و   . دعامل مكه و طايف هيثم بن معاويـه بـو  . بود  عبداهللاعامل مدينه، محمد بن خالد بن 

قضـاى بصـره بـا سـوار بـن      . عامل بصره و توابع آن سفيان بن معاويه بـود . سرزمين آن عيسى بن موسى بود
 .عامل مصر حميد بن قحطبه بود. بود  عبداهللا

به گفته واقدى در همين سال ابو جعفر برادر خويش عباس بن محمد را واليتدار جزيره و مرزها كرد و 
  .ببود را بدو پيوست كه مدتى آنجاگروهى از سرداران 

 .آنگاه سال صد و چهل و سوم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و چهل و سوم بود

 .در اين سال منصور كسان را به غزاى ديلمان خواند

  سخن از غزاى ديلمان

انـد، پـس    گ كـرده اند و از آنها كشتارى بـزر  ابو جعفر خبر يافت كه ديلمان به مسلمانان تاخته: گويند
بن رغبان را سوى بصره فرستاد كه در آن وقت اسماعيل بـن علـى عامـل آنجـا بـود و بـه         عبداهللاحبيب بن 

حبيب گفت همه كسانى را كه آنجا ده هزار درم و بيشتر دارند شمار كند و هر كه را اين مقـدار دارد مكلـف   
 .ه همين منظور به كوفه فرستادديگرى را نيز ب. كند كه شخصا براى نبرد ديلمان برون شود

سـپس نوفـل   . در همين سال حميد بن قحطبه از مصر معزول شد و نوفل بن فرات واليتدار آنجا شـد 
 .عزل شد و يزيد بن حاتم واليتدار آنجا شد

 .در اين سال عيسى بن موسى ساالر حج شد، در آن وقت واليتدارى كوفه و اطراف آن با وى بود
. واليتدار بصره و توابع سفيان بن معاويه بـود . بن حارث بود  عبداهللامكه سرى بن  در اين سال واليتدار

  .عامل مصر يزيد بن حاتم بود. بود  عبداهللاقضاى بصره با سوار بن 
                                                           

انـد و در   به ظن نزديك به يقين مقصود اينست كه نمـاز گـاهى سـاخته   . عبارت متن چنين است كه قبله را بنيان كرد. 1
نجا سمت دقيق قبله را كه رو به مكه دارد مطابق ترتيباتى كه در فقه مسلمانى مقرر است و از جمله داللت سـتارگان خـاص،   آ

  .م. اند اند و سمت بنا را بر آن نهاده معين كرده
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 .آنگاه سال صد و چهل و چهارم در آمد

 سخن از حوادثى كه به سال صد و چهل و چهارم بود

ابو العباس بن محمد بن على، امير مؤمنان، با مردم كوفه  از جمله حوادث سال اين بود كه محمد پسر
 .و بصره و واسط و موصل و جزيره به غزاى ديلمان رفت

در اين سال مهدى، محمد بن ابى جعفر، از خراسان به عراق بازگشت و ابو جعفر سوى قرماسين رفـت  
 .زيره رفتندگشت بدو رسيد كه با هم به ج و در آنجا محمد پسرش كه از خراسان باز مى

در همين سال محمد بن ابى جعفر، به هنگام بازگشت از خراسان با دختر عموى خويش، ريطه دختـر  
 .ابو العباس، زفاف كرد

در اين سال ابو جعفر منصور ساالر حج بود و خازم بن خزيمه را بر اردوگاه خويش و بر آذوقه جانشين 
 .كرد

قسرى   عبداهللارا واليتدار مدينه كرد و محمد بن خالد ابن در اين سال، ابو جعفر، رياح بن عثمان مرى 
 .را از آنجا برداشت

سخن از اينكه چرا منصور محمد بن خالد را از مدينه برداشت و رباح بن عثمان را گماشـت؟ و  

 چرا زياد بن عبيد را پس از محمد بن خالد عزل كرد؟

، نـواده علـى    عبداهللار محمد و ابراهيم پسران سبب عزل زياد از مدينه آن بود كه خاطر ابو جعفر به كا
نيـز    ابومسلمبن ابى طالب، مشغول بود كه آن سالى كه در ايام زندگى برادرش ابو العباس به حج رفته بود و 

 .همراه وى بود آن دو به همراه ديگر بنى هاشم بنزد وى نيامده بودند
ه بود و بنى هاشم شـبانگاه در مكـه مشـورت    گفته بود كه وقتى كار بنى مروان آشفت محمد مى: گويند

داشتند كه با كى بيعت خالفت كنند، ابو جعفر نيز با ديگر كناره گرفتگانى كه آنجا بودند با وى بيعت كـرده  
 .بود

خاطر به كار آنها : وقتى ابو جعفر در باره محمد و ابراهيم پرسيد، زياد بن عبيداهللا بدو گفت: راوى گويد
و اين به وقتى بود كه ابو جعفر به سال صد و سى و ششم به مكـه  » .ها را به نزد تو ميارممشغول مدار من آن

پس، ابو جعفر، زياد را به محـل كـارش فرسـتاد و او را ملتـزم كـار محمـد و        .رفته بود و زياد همراه وى بود
 .ابراهيم كرد

اى جز جستن محمـد و پرسـش    هوقتى ابو جعفر به خالفت رسيد، انديش: نواده عمار ياسر گويد  عبداهللا
در باره وى و اينكه چه قصد دارد نداشت، بنى هاشم را يكايك بخوانـد و خلـوت كـرد و از آنهـا در بـاره وى      

اى و از  داند كه از ايام پيشين وى را به طلب اين كار شناخته اى امير مؤمنان، او مى«: گفتند پرسيد كه مى مى
ـ  .و سخنانى از اينگونه» .خالفت تو ندارد و خواستار نافرمانى تو نيستتو بر خويشتن بيم دارد، اما آهنگ م ه ب
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به خدا اطمينان ندارم كـه بـر تـو نتـازد كـه او از      «: جز حسن بن زيد كه خبر محمد را با وى بگفت و گفت
  ».مخالفت تو خواب ندارد در كار خويش بينديش

 .كسى را كه خواب نداشت بيدار كرد: گويد
خـدا خونهـاى مـا را از حسـن بـن زيـد       «: گفـت  شنيدم كه مى  عبداهللادم موسى بن از ج: محمد گويد

  ».بگيرد
دهم كه ابو جعفر سخنى به مـن گفـت كـه     خدايا شهادت مى«: گفت شنيدم كه پدرم مى: موسى گويد

  ».جز حسن بن زيد كسى آنرا از من نشنيده بود
  عبـداهللا ى را به من گفت كه جز برادرم ابو جعفر سخن«: پدرم گفته بود: قاسى بن محمد عثمانى گويد

به او نگفته بـود و غيـب هـم      عبداهللادهم كه  شهادت مى. بن حسن و حسن بن زيد كسى از من نشنيده بود
 ».دانست نمى

بن حسن از پدرم پرسـيده بـود كـه      عبداهللابو جعفر آن سال كه به حج آمده بود در باره : محمد گويد
 .را بيارد  عبداهللاوى گفته بود و او گفته بود كه راضى نخواهد بود مگر آنكه  گفتار هاشميان را به جواب

اى بـرادر،  «: به سـليمان بـن علـى گفـتم    : كرد كه گفته بود مادرم از پدر خويش نقل مى: محمد گويد
  »قرابت من قرابت تست و خويشاوندى من خويشاوندى تست، رأى تو چيست؟

بينم كه وقتى پرده ميان ما و او حايل شد، به ما اشاره كرد  ى را مىبن عل  عبداهللابه خدا گويى «: گفت
 .بخشيد اگر بخشيدنى بود عموى خود را مى» .شما با من چنين كرديد«: گفت و مى

 .پس راى او را پذيرفت: گويد
 .دانستند ، اين را اعانتى از جانب سليمان نسبت به خويش مى عبداهللاو چنان بود كه خاندان : گويد

ابو جعفر چند برده از بردگان بدوى خريد، به يكيشان يك شـتر داد و  : يى بن خالد بن برمك گويديح
يكيشان بر سر . به يكيشان دو شتر داد و به يكى بيشتر، و آنها را به جستجوى محمد در اطراف مدينه پراكند

 .كردند و مىشدند، بدين گونه جستج رسيد، چون رهگذر يا گمشده، كه از او گريزان مى آب مى
دانى كه چى عقبة بن سـلم   مى«: سندى وابسته امير مؤمنان به من گفت: محمد بن عباد مهلبى گويد

  »را به نزد امير مؤمنان باال برد؟
  » نه؟«: گفتم
عمويم عمر بن حفص هيئتى را از سند فرستاده بود كه عقبه جزوشان بود و پـيش ابـو جعفـر    «: گفت

  »كيستى؟«: جام داد و برخاستند عقبه را پس آورد و بنشاند آنگاه بدو گفتآمدند، وقتى حوائجشان را ان
  ».ام بوده  يكى از سپاه امير مؤمنان و خدمه وى كه همراه عمر بن حفص«: گفت
  »نام تو چيست؟«: گفت
  » .عقبه پسر سلم«: گفت
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  » اى؟ از كدام قبيله«: گفت
  » .از قبيله ازد از بنى هناءة«: گفت
خواهم كه مورد عالقه من است و پيوسته يكـى را   بينم، ترا براى كارى مى ضعى نكو مىترا به و«: گفت

  ».برم ام كه شايد تو باشى اگر آنرا از پيش برداشتى ترا باال مى جسته براى آن مى
  ».اميدوارم انتظار امير مؤمنان را بر آرم«: گفت
  ».و فالن وقت پيش من آىخويشتن را نهان دار و كارت را مكتوم دار و فالن روز «: گفت
اين عموزادگان مـا از كيـد و ايجـاد خطـر     «: در آن وقت عقبه پيش ابو جعفر رفت كه بدو گفت: گويد

كنند و زكات امـوال   مانند، در فالن دهكده خراسان شيعيانى دارند كه با آنها مكاتبه مى براى ملك ما باز نمى
ها و مقدارى طال حركـت   ها و تحفه فرستد، با جامه آنها مى هاى ديارشان براى هايى از تحفه خويش را با تحفه

اند، به  نويسى پيش آنها برو، اگر از راى خويش بگشته اى كه از زبان مردم آن دهكده مى كن و ناشناس با نامه
به حال زهد و خشوع برو  .خدا محبوتبر و مقربتر از آنها كس نيست و اگر بر راى خويش باشند اين را بداننم

بن حسن را ببينى، اگر ترا نپذيرفت و چنين خواهد كرد، صبر كن و باز پيش او برو، اگر باز چنـان    عبداهللا تا
كرد، صبورى كن تا با تو انس گيرد و نرمى كند و چون آنچه در دل دارد بر تو آشكار شد با شتاب پيش من 

  ».آى
رفت كـه او را نپـذيرفت و تعـرض كـرد و     رسيد و با نامه به ديدار وى   عبداهللاوى برفت تا پيش : گويد

هاى وى  گشت تا نامه و تحفه به نزد وى باز مى رفت و و او همچنان مى» .شناسم من اين كسان را نمى«: گفت
نويسـم   اما نامه، من به هيچكس نامه نمى«: عقبه جواب از او خواست كه گفت. را پذيرفت و با او انس گرفت

  ».كنند به آنها سالم گوى و بگوى كه دو پسر من فالن و فالن وقت قيام مى ولى تو نامه من به سوى آنهايى،
 .عقبه برفت تا به نزد ابو جعفر رسيد و خبر را با وى بگفت: گويد

ابو جعفر به سال صد و سى و هشتم فضل بن صالح بن على را بـر مراسـم   : موسى بن عبد العزيز گويد
بن حسن افتاد، از تو جـدا نشـوند و     عبداهللابراهيم پسران  اگر چشمانت به محمد و«: حج گماشت بدو گفت

  ».اگر نديديشان در باره آنها پرسش مكن
ابـن حسـن و ديگـر      عبـداهللا وى به مدينه رسيد و همه مردم آن به پيشواز وى رفتند از جملـه  : گويد

تى از حج بازگشت و بـه  و او خاموش ماند تا وق. بن حسن  عبداهللافرزندان حسن بجز محمد و ابراهيم پسران 
  »چرا دو پسرت جزو كسان خويش به ديدن من نيامدند؟«: بن حسن گفت  عبداهللاسياله رسيد و به 

اند و هرگز در خير يا  نيامدنشان از روى بد دلى و بدى نبوده ولى به شكار و تعقيب آن دلبسته«: گفت
  ».يابند شر كسان خود حضور نمى

چوپانـان خـويش را     عبـداهللا  .ويى كه در سياله ساخته بودند نشستفضل خاموش ماند و بر سك: گويد
بگفت تا شتران وى را بياوردند و به يكى از آنها گفت كه شيرى بدوشيد، روى عسل در قدحى بزرگ، و روى 
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چوپان سوى وى رفت و چون نزديك رسيد فضـل  . بدو اشاره كرد كه به فضل بن صالح بده  عبداهللا. سكو برد
  ».اى خودت بگير له مادرت را مكيده... اى كه «: بانگ زد از روى خشم

كه مردى نرمخوى بود برجست و قدح را گرفت و با آن به طرف فضل   عبداهللا. چوپان عقب رفت: گويد
 .آيد از او شرم كرد و ظرف را گرفت و بنوشيد و چون فضل بديد كه به طرف او مى. رفت

دبيرى داشت به نام حفص بن عمر از مردم كوفـه كـه شـيعه     زياد بن عبيد اهللا: محمد بن يحيى گويد
عبد العزيز بن سعد درباره وى به ابو جعفر نوشت كه وى را به . داشت بود و زياد را از جستجوى محمد باز مى

بن ربيع حارثى نوشت كه وى را رهايى دادند   عبداهللازياد در باره وى به عيسى بن على و . نزد خويش خواند
 .اد بازگشتو سوى زي

. محمد با چهل كس نهانى به بصره رفت كه پيش عبد الرحمان ابن عثمان رفتند: على بن محمد گويد
مرا به هالكت افكندى و سر زبانها افكندى پيش من جاى گير و يارانت را پراكنده «: عبد الرحمان به او گفت

  ».كن
نيسـت، در محلـه بنـى راسـب جـاى       جاى شما پيش من«: اما او نپذيرفت و عبد الرحمان گفت: گويد

 .و او در محله بنى راسب جاى گرفت» .گير
 .كرد در بصره بوديم، و او كسان را سوى خويشتن دعوت مى  عبداهللابا محمد بن : ابو هبار مزنى گويد

آوردم هرگـز   وقتى وجود بنى راسب را در بصره به ياد مى«: گفت ابو جعفر مى: گويد  عبداهللاعيسى بن 
  ».وفيقى نداشتماميد ت

در ايام ابن معاويه در محله بنى راسب جاى گرفتم، روزى يكى از آنها نام مرا : ابن جشيب لهيبى گويد
آنگاه به پيـرى كـه پـيش روى وى    » اين به تو چه مربوط؟«: پرسيد، پيرى از ايشان وى را سيلى زد و گفت

م حجاج به نزد ما جاى گرفت و بماند تا ايـن  بينى؟ پدرش در ايا اين پير را مى«: نشسته بود نگريست و گفت
دانيم نه نام پدرش را و نه  پسر براى وى تولد يافت و بدين حال و بدين سن رسيده، اما به خدا نه نام او را مى

  ».اينكه از كدام قبيله است
روز بن شيبان يكى از بنى مرة بن عبيد جاى گرفت و شش   عبداهللامحمد بيامد و پيش : زعفرانى گويد

. ابو جعفر از آمدن وى به بصره خبر يافت و با شـتاب بيامـد تـا بـه پـل بـزرگ رسـيد       . بماند، آنگاه برون شد
: نپذيرفت و عاقبت بر او چيره شديم كه به ديدار وى رفت كه گفت  خواستيم عمر را به ديدار وى فرستيم كه

  »اشيم؟اى ابو عثمان، در بصره كسى هست كه بر كار خويش از او بيمناك ب«
 .»نه«: گفت
  » به گفته تو بس كنم؟«: گفت
  » .آرى«: گفت
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عـامر بـن ابـو محمـد      .و چنان بود كه محمد پيش از آمدن ابو جعفر رفته بـود . پس او بازگشت: گويد
  »اى؟ با محمد بيعت كرده«: ابو جعفر به عمرو بن عبيد گفت: گويد

  ».ارد براى آنها محلى قائل نيستمبه خدا اگر امت همه كار خويش را به رأى من واگذ«: گفت
در باره مردى كه از دسـت رفـتن ديـن خـويش را تحمـل كـرد چـه        «: به عمرو گفتم: ايوب قزاز گويد

  »گويى؟ مى
  » .به خدا من همانم«: گفت
  ».چگونه چنين است در صورتى كه اگر دعوت كنى سى هزار كس، ترا پاسخ گويند«: گفتم
شـناختم چهارميشـان    دانم كه وقتى بگويند، عمل كنند، اگر مـى  به خدا محل سه كس را نمى«: گفت

  ».بودم
محمد و ابراهيم از ابو جعفر بيمناك بودند، سوى عدن رفتنـد  : محمد بن حفص به نقل از پدرش گويد

 .و از آنجا سوى سند رفتند، سپس به كوفه رفتند، سپس به مدينه رفتند
را پيـدا كنـد و او را بـر      عبـداهللا تعهد كرد كه دو پسـر  زياد براى امير مؤمنان : حارث بن اسحاق گويد

كرد تا از جـاى   يافت، صبر مى و چنان بود كه وقتى حسن بن زيد خبرى در باره آنها مى. مدينه باقى گذاشت
داشت تا به سال صـد و   يافت و باورش مى كه نشان گفته او را مى داد خويش بروند آنگاه به ابو جعفر خبر مى

به نـزد وى    عبداهللاما دو پسر . حج رفت و چيزهايى تقسيم كرد كه خاص خاندان ابو طالب بودچهلم كه به 
 .نمايان نشدند

به » از آنها خبر ندارم«: را پيش خواند و در باره آنها از وى پرسش كرد كه گفت  عبداهللابو جعفر : گويد
 .همديگر سخن درشت گفتند تا ابو جعفر ناسزاى مكيدن بدو گفت

گـويى؟ فطامـه دختـر     اى ابو جعفر، ناسزاى مكيدن را در باره كدام يك از مـادرانم مـى  «: گفت  اهللاعبد
پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم؟ يا فاطمه دختر اسد؟ يا فاطمه دختر حسين؟ يا ام اسحاق دختر طلحـه؟  

  »يا خديجه دختر خويلد؟
  ».قسامة بن زهير كه زنى از قبيله طى بود در باره هيچيك از آنها، بلكه در باره جرباء دختر«: گفت
  ».اى امير مؤمنان بگذار گردن روسپى زاده را بزنم«: مسيب بن زهير بر جست و گفت: گويد
اى امير مؤمنان او را به من «: زياد بن عبيد اهللا بر خاست و عباى خويش را بر او انداخت و گفت: گويد

 .را از ابو جعفر خالصى داد  عبداهللاو » .كنم ببخش كه دو پسر وى را براى تو پيدا مى
بنحسن و سرزنش وى از اينكه زاده جرباء   عبداهللاحزين ديلى خطاب به : وليد بن هشام بن قحذم گويد

 :بود شعرى گويد به اين مضمون
  شايد به جرباء يا به حكاكه«

   برام الفضل و دختر مشرح
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   كنى تفاخر مى
   كه هر كدامشان عفيفى نجيب بودند
 ».و در قوم خويش حرمت برتر داشتند

وقتى عقبة بن سلم براى ابـو جعفـر خبـر    «: سندى وابسته امير مؤمنان مرا گفت: محمد بن عباد گويد
نيـز جـزو     عبداهللاآيند  وقتى به فالن مكان رسم بنى حسن پيش مى«: آورد، آهنگ حج كرد و به عقبه گفت

خواهم و چون از غذاى خويش فراغت يـافتم و بـه    م و غذا مىنشان كنم و برتر مى آنهاست من او را حرمت مى
گرداند، پس بگرد تا پشت وى را بـا   تو چشمك زدم، پيش روى وى بايست كه او چشم خويش را از تو بر مى

انگشت بزرگ پاى خويش قلقلك دهى و چشم به تو افكند و همين بس است مبادا در اثناى غذا خوردن تـرا  
  ».ببيند

را پهلـوى    عبـداهللا ن شد و چون در آن واليت پيش رفت بنى حسـن پـيش وى آمدنـد،    پس روا: گويد
اى «: كرد و گفـت   عبداهللاخويش نشانيد، آنگاه غذا خواست كه بخوردند، آنگاه بگفت تا آنرا برداشتند و رو به 

د قـدرت مـن   اى كه براى من بـدى نخـواهى و بـر ضـ     دانى كه چه پيمانها و ميثاقها با ما كرده ابو محمد، مى
  ».كيدى نيارى
  ».اى امير مؤمنان بر همان قرارم«: گفت
بايستاد كه روى از وى بگردانيد و   عبداهللابو جعفر به عقبه چشمك زد كه بگشت تا جلوى روى : گويد

سر خويش را باال نگهداشت و عقبه پشت سرش بايستاد و وى را با انگشـت قلقلـك داد كـه سـر برداشـت و      
اى امير مؤمنان از من در گذر كـه خـدا از   «: نگاه بر جست و جلو ابو جعفر زانو زد و گفتآ. چشم بدو دوخت

  ».تو در گذرد
  .آنگاه بگفت تا او را بداشتند» .خدا از من در نگذرد، اگر از تو در گذرم«: ابو جعفر گفت

  عبـداهللا . خـورد  بر سر ابو جعفر ايستاده بودم، وى در راه مكه در اوطاس غذا مى: صالح مصلى دار گويد
اى ابو محمد، : كرد گفت  عبداهللابودند، روى به   بن حسن و ابو الكرام و جمعى از بنى عباس نيز بر خوان وى

كنند، دوست دارم كه با من مأنوس باشند و پيش من آيند كـه   بينم كه محمد و ابراهيم از من دورى مى مى
  ».شان دهم و با آنها آميزش كنم جايزه

اى امير مؤمنان به حق تو سوگند من «: دير مدت خاموش بود، آنگاه سر برداشت و گفت  هللاعبدا: گويد
  ».اند از آنها و از محلشان خبر ندارم، از دست من رفته

اى ابو محمد چنين مكن، به آنها و كسانى كه تواننـد نامـه تـرا بـه آنهـا برسـانند       «: گفت ابو جعفر مى
  ».بنويس

كرد كه  قسم ياد مى  عبداهللاداشت و   عبداهللاغذاى خويش بازماند كه روى به  ابو جعفر آن روز از: گويد
  ».كرد كه اى ابو محمد چنين مكن داند و ابو جعفر تكرار مى جاى آنها را نمى



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  93  يازدهمجلد 

شدت گريز محمد از ابو جعفر از آن رو بود كه ابو جعفر در مكه با گروهى از كناره گرفتگان با او : گويد
 .بيعت كرده بود

و حسن، پسران حسن بـه    عبداهللاوقتى ابو جعفر به سال صد و چهلم حج كرد، : اس بن محمد گويدعب
نگريسـت   نزد وى آمدند، در آن اثنا كه من و آنها به نزد وى بوديم و او سر گرم مكتوبى بـود كـه در آن مـى   

 .مهدى سخن كرد و غلط گفت
ارى كـه زبـانش را اصـالح كنـد، كـه او خطاهـا       گم اى امير مؤمنان، يكى را به اين نمى«: گفت  عبداهللا

  ».كند همانند كنيز مى
من به عبد الملك چشمك زدم، كه بس نكرد و باز به ابو جعفـر چنـان   . اما ابو جعفر متوجه نشد: گويد

  »پسرت كجاست؟«: گفت كه اين را به دل گرفت و گفت
  » .دانم نمى«: گفت
  » .بايد او را پيش من آرى«: گفت
  » .دارم ير دو قدمم باشد قدمها را از او بر نمىاگر ز«: گفت
 ».ربيع، او را به زندان ببر«: گفت

بن حسن به تمثيل شـعرى بـراى ابـو العبـاس خوانـد بـه ايـن          عبداهللا: موسى بن سعيد جمحى گويد
 :مضمون
   كند ها بنيان مى مگر نبينى كه حوشب خانه«

  ».كه سود آن، از آن بنى نفيله است
مگر تو نبـودى  «: در خاطر ابو جعفر بود و چون دستور داد كه او را به زندان كنند گفتو اين آزردگى 

در صورتى كه وى بيشتر از همه تـرا در امـان داشـته     ...مگر نبينى كه حوشب : كه به ابو العباس گفته بودى
  »كرد؟ بود و با تو نيكى مى

  »امروز خبرى بود؟« :وى رفتم، گفت بن حسن به زندان بود پيش  عبداهللاوقتى كه : ابو حنين گويد
آرى، دستور داد كاال و بردگان ترا بفروشند، اما گمان ندارم كه كسى براى خريد آن قدم پيش «: گفتم

  ».نهد
  ».خرند واى تو اى ابو حنين، به خدا اگر من و دخترانم را به بردگى بيارند، ما را مى«: گفت

 .بن حسن به زندان بود و سه سال در زندان بماند  هللاعبداابو جعفر برفت، : حارث بن اسحاق گويد
وقتى به سال صد و چهلم ابو جعفر به حـج رفـت، در آن سـال محمـد و ابـراهيم      : ابو هبار مزنى گويد

بـن    عبـداهللا . خواستند ابو جعفر را به غافلگيرى بكشـند  نيز كه نهان بودند به حج آمدند و مى  عبداهللاپسران 
  ».دارم من وى را از پيش پاى شما بر مى«: گفتمحمد اشتر به آنها 
  ».كشم تا دعوتش كنم نه، به خدا هرگز او را به غافلگيرى نمى«: محمد گفت
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كارشان و آنچه بر آن اتفاق كرده بودند سر نگرفت يكى از سرداران ابو جعفر كه از مردم خراسان : گويد
 .بود نيز در كارشان وارد شده بود

كـس بـه طلـب سـردار       فر به نزد ابو جعفر رفت و كار آنها را بدو خبـر داد كـه  اسماعيل بن جع: گويد
آن مرد با غالم خويش و مالى در حـدود دو   .فرستاد و بدو دست نيافت اما به جمعى از ياران وى دست يافت

اران هزار دينار كه همراه غالم بود گريخت و وقتى پيش محمد بود، غالم مال را به نزد وى آورد كه ميـان يـ  
 .خويش تقسيم كرد
اى  محمد به من دستور داد كه چند شتر براى آن مرد خريدم و آماده كـردم و بـه قبـه   : ابو هبار گويد

  عبـداهللا محمـد بيامـد و وى را بـه پـدرش      .بردم و قطران ماليدم و با آن به قصد مدينه برفتم تا آنجا رسيدم
 .پيوست كه آنها را به يكى از نواحى خراسان فرستاد

 .ابو جعفر به كشتن ياران آن سردار كه كارش چنان بود پرداخت: گويد
: وقتى ابو جعفر در مدينه بـود، صـبحگاهان پـيش زيـاد بـن عبيـد اهللا رفـتم كـه گفـت         : محمد گويد

  ».ام با شما بگويم، فرستادگان امير مؤمنان نيمه شب به نزد من آمدند اى از آنچه را ديشب ديده شگفتى«
بود كه زياد بسبب آمدن امير مؤمنان به خانه خـويش در ناحيـه سـنگفرش رفتـه بـود      و چنان : گويد

اى بر من  فرستادگان در زدند و من كه روپوشم را به خودم پيچيده بودم برون شدم و جز آن جامه«: گفت مى
ا ويـران  اگـر هـم خانـه ر   : غالمان و خواجگان خويش را كه در طاقنماى خانه بودند بيدار كردم و گفتم. نبود

آنگـاه بـا   . كردند نبايد هيچكس از شما به آنها سخنى بگويد، دير مدت در زدند، آنگاه برفتند و مدتى ببودند
گرزى بيامدند، گويى دو برابر يا سه برابر شده بودند، در را با گرز آهنين بكوفتند و بانگ زدند اما كسى با آنها 

پذير نبود، به خدا گمان كردم خانه را  ارى كردند كه تحملسخن نگفت كه بازگشتند و مدتى ببودند، آنگاه ك
خواسـتند مـرا بـر     مى. شتاب كنم: گفتند. گفتم كه در را گشودند و پيش آنها رفتم. اند روى سرم ويران كرده

گفت، مرا تا خانه مروان بردند، دو كس بازوى مرا گرفتند و كشان كشان، يا  يكيشان به من تسليت مى. دارند
واى تـو اى زيـاد،    :ربيع آنجا ايستاده بود و گفت. مانند آن ببردند تا مرا به كنار قبه بزرگ رسانيدنده  چيزى

امشب با ما و خودت چه كردى؟ آنگاه مرا ببرد تا پرده در قبه را به كنار زد و مرا وارد كرد و مـا بـين دو دور   
ستاده بود، ابو جعفر كه حمايل شمشير در اطراف قبه شمع روشن بود، خادمى به يكسو اي. پشت سرم ايستاد

خويش را آويخته بود بر فرشى بود كه زير وى نه متكا بود و نه سجاده، سر فرو برده بود و روى گرزى كه به 
  ».زد دستش بود مى

 .ربيع به من گفت كه از وقتى نماز عشا را بكرده وضع وى چنين بوده است: گويد
پنداشـتم و او يـك    ظر بانگ صبح بودم كه آنرا گشايشـى مـى  همچنان ايستاده بودم و منت«: گفت مي

  »اى روسپى زاده، محمد و ابراهيم كجا هستند؟«: آنگاه سر برداشت و گفت. گفت كلمه با من نمى
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آنگاه سر فرو برد و مدتى بيشتر از گذشته در انديشه بود سپس بـار ديگـر سـر برداشـت و     «: گفت مى
  ».م كجايند؟ خدايم بكشد اگر ترا نكشماى روسپى زاده محمد و ابراهي: گفت

  ».گوش فرادار و بگذار با تو سخن كنم«: گفتم: گفت مي
  » .بگو«: گفت
اى را با مالى كه گفته بودى ميان بنى هاشـم تقسـيم شـود     خودت آنها را فرار دادى، فرستاده«: گفتم

امير مؤمنان مرا فرسـتاده كـه   «: تكرد و گف روانه كردى كه به قادسيه رفت و كاردى در آورد كه آنرا تيز مى
  ».، خبر به آنها رسيد و فرارى شدند»محمد و ابراهيم را سر ببرم

  ».مرا پس فرستاد كه برفتم«: گفت مي
آن سال كه ابو جعفر به حـج رفـت، عبـد ويـه و     : نصر بن قادم وابسته حنوط فروشان بنى محول گويد

ما بين صفا و مروه اين نيم نيزه را در ابـو    خواهم مى«: فتبه ياران خويش گ. گروهى از يارانش به مكه بودند
  ».جعفر فرو برم

در جايى بـزرگ هسـتى و راى   «: بن حسن رسيد و وى را منع كرد و گفت  عبداهللاين سخن به : گويد
  ».من اين نيست كه چنين كنى

گفتنـد و سـاالر هـزار     ىيكى از سرداران ابو جعفر به نام خالد پسر حسان كه او را ابو العساكر مـ : گويد
 .كس بود با عبد ويه و يارانش همدل شده بود

  »خواستيد در مكه چه كنيد؟ به من بگو، تو و عبد ويه و عطاردى مى«: ابو جعفر بدو گفت
  ».خواستيم چنان و چنان كنيم مى«: گفتيم
  »كى منعتان كرد؟«: گفت
  ».بن حسن  عبداهللا«: گفت
 .كه تا كنون ديده نشده استپس او را سر به نيست كرد : گويد

را بـه زنـدان كـرد در جسـتجوى دو پسـرش سـخت         عبـداهللا وقتى ابو جعفر، : حارث بن اسحاق گويد
اى بـه محمـد نوشـت كـه از      بكوشيد، يكى از خبر گيران خويش را فرستاد و همراه وى از زبان شيعيان نامه

 .وى فرستادهايى نيز با  اطاعت و آمادگى خويش سخن داشتند، مال و تحفه
بن حسن در آمد و در باره محمد از او پرسـش كـرد كـه      عبداهللاآن مرد به مدينه رفت و به نزد : گويد

بر على بن حسن، مرد پارساى ملقب به اغر كه در ذى ابـر  «: و گفت» .در كوهستان جهنيه است«: بدو گفت
  ».كند جاى دارد گذر كن او ترا راهنمايى مى

 .بن حسن رفت كه وى را راهنمايى كرد آن مرد بنزد على: گويد
ابو جعفر دبيرى براى كارهاى محرمانه داشت كه شيعه بـود و قضـيه آن خبـر گيـر و منظـور از      : گويد

رسيد بترسيدند و ابو هبار را پـيش علـى     عبداهللابن حسن نوشت، وقتى نامه به   عبداهللافرستادن وى را براى 
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ز آن كس بر حذر بدارد ابو هبار برفت تا پيش على بن حسن رسيد و بن حسن و محمد فرستادند كه آنها را ا
 .را به نزد محمد راهنمايى كرده است  از او پرسش كرد، گفت كه وى

ابـن عـامر     عبداهللابه نزد محمد رفتم در آنجا كه بود، ديدمش كه در غارى نشسته بود، : ابو هبار گويد
دند، آن مرد نيز بود كه صدايش از همه بلنـدتر بـود و از همـه    اسلمى و دو پسر شجاع و ديگران نيز با وى بو

تر بود، و چون مرا ديد آثار نگرانى بر او نمودار شد، با قوم نشستم و لختى سخن كردم، آنگاه روى  روى گشاده
  ».مرا حاجتى هست«: به محمد كردم و گفتم

: وى بگفتم كه انا هللا گفت و پرسيدپس او بر خاست، من نيز با وى برخاستم و خبر آن مرد را با : گويد
  »چه بايد كرد؟«

  » .يكى از سه كار كه هر كدام را خواستى بكن«: گفتم
  » چيست؟«: گفت
  » .بگذارى اين مرد را بكشم«: گفتم
  » ريزم، ديگر چه؟ جز به ضرورت خون نمى«: گفت
  » .برى كنى و هر كجا رفتى با خويشتن مى او را در بند آهنين مى«: گفتم

  » مگر با اين ترس و شتاب بدو توانيم پرداخت، ديگر چه؟«: تگف
  » .سپارى كنى و به يكى از معتمدان خويش از مردم جهنيه مى به بندش مى«: گفتم
  » .اين يكى«: گفت
  » اين مرد چه شد؟«: بازگشتم، مرد احساس خطر كرده بود و گريخته بود، گفتم: گويد

  ».ن ريخت و در اين بلندى نهان شد كه وضو كنداى بر گرفت و آب در آ قمقمه«: گفتند
 .در كوه و اطراف آن بگشتيم، گويى زمين او را فرو برده بود: گويد
وى پياده رفته بود تا به راه رسيده بود، بدويانى بر او گذشته بودند كه بارى براى مدينه داشتند، : گويد

  ».لنگه آن يكى باشم و فالن و فالن مقدار بگير  هاين جوال را خالى كن و مرا در آن بنه ك«: به يكيشان گفت
پس از آن به نزد ابو جعفر رفت و . و جوال را خالى كرد و او را برداشت تا به مدينه رسانيد» .بله«: گفت

 .همه چيز را با وى بگفت اما نام هبار و كنيه او را نگفت و به گردن و بر نامى انداخت
بر مزنى نامه نوشت، يكى از آن طايفه را پيش وى آوردند كه و بـر   ابو جعفر در باره جستجوى و: گويد

نام داشت، از حكايت محمد و آنچه خبر گير با وى گفته بود از او پرسيد و او قسم ياد كرد كه چيزى از ايـن  
 .پس بگفت تا هفتصد تازيانه به او زدند و به زندان بود تا وقتى كه ابو جعفر بمرد. داند باب نمى

به زياد بن عبيداهللا حارثى نوشـت  . ابو جعفر در كار جستجوى محمد مصر بود: ن اسحاق گويدحارث ب
محمد براى مدتى كوتاه به مدينه آمد، زياد خبر يافت و با وى مالطفت . كه آنچه را تعهد كرده بود انجام دهد

 .كرد و امانش داد كه با وى بر مردمان آشكار شود
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هنگام تاريكى بر نشست و با محمد در بازار عقب وعده كرد كه در آنجا به محمد، اين را وعده داد، زياد 
  عبـداهللا اى مردم، اين محمد بن «: هم رسيدند، محمد آشكار بود و نهان نبود، زياد پهلوى وى ايستاد و گفت

محمـد متـوارى   » .خواهى برو به هر يك از شهرهاى خدا كه مى«: آنگاه رو بدو كرد و گفت» .بن حسن است
 .گون به ابو جعفر رسيد شد و اين خبر از طرق گونه

اى آهنين زيـر لبـاس خـويش بـه تـن       به نزد زياد رفت زره  عبداهللابراهيم بن : گويد  عبداهللاعيسى بن 
اى ابو اسحاق گويى از من بدگمانى، به خدا هرگـز از مـن بـه تـو بـدى      «: داشت زياد دست بدان زد و گفت

  ».نخواهد رسيد
زياد، محمد را بر نشاند و سوى بازار برد، مـردم مدينـه همـديگر را    : از پدر خويش گويدعيسى به نقل 

 .و او متوارى شد و نمودار نشد تا وقتى كه قيام كرد» مهدى، مهدى«: بانگ زدند
ابو . در باره عملى كه زياد بن عبيد اهللا كرده بود اخبار مكرر به ابو جعفر رسيد: حارث بن اسحاق گويد

اى نوشت، چند مكتوب نيز به وى  سوى مدينه فرستاد، براى وى نامه. ا كه يكى از مردم خراسان بوداالزهر ر
داد و دستور داد نامه خويش را نخواند تا به اعوص رسد به يك منزلى مدينه، وقتى آنجا رسيد نامه را خوانـد  

و در بنـد  ) بـن عبيـد اهللا بـود   وى قاضى زيـاد  (كه مضمون آن واليتدارى عبد العزيز بن مطلب بود بر مدينه 
آهنين كردن زياد و مصادره همه اموال وى و ضبط همه اموال او و گرفتن عامالنش و فرستادن و عامالن بـه  

 .نزد ابو جعفر
ابو االزهر هفت روز مانده از جمادى االخر سال صد و چهل و يكم به مدينه رسيد به هنگامى كه : گويد

  »امير كجاست؟«: ه بود، گفتزياد با اطرافيان خود بر نشست
  » .برنشسته«: گفتند
فرستادگان خبر آمدن وى را به نزد زياد بردند كه با شتاب بيامد تا وارد خانـه مـروان شـد، ابـو     : گويد

داد در بـاره سـه چيـز شـنوا و      اى را از جانب ابو جعفر بدو داد كه دستورش مـى  االزهر به نزد وى آمد و نامه
 .مطيع باشد
  ».خواهى بفرماى شنوايى و اطاعت، اى ابو االزهر هر چه مى«: ون نامه را بخواند گفتو چ: گويد
پس كس از پى وى فرستاد و نامه را به وى داد كـه  » .كس بطلب عبد العزيز بن مطلب فرست«: گفت

  ».شنوايى و اطاعت«: به گفته ابو االزهر عمل كند، و چون آنرا بخواند گفت
داد كار را به ابن مطلب تسليم كند و مكتوبى بـه ابـن    زياد داد كه دستور مى آنگاه مكتوبى را به: گويد

كـه  » .چهار بند آهنين و آهنگرى به نـزد مـن آر  « :آنگاه به ابن مطلب گفت. مطلب داد در باره واليتدارى او
 .بياوردند

پنجهـزار دينـار    هشتاد و .مالش را نيز گرفت. كه وى را به بند كردند» .ابو يحيى را در بند كن«: گفت
در بيت المال يافت، عامالن وى را نيز بگرفت و هيچكس از آنها را به جاى نگذاشت، آنها را با زياد ببرد وقتى 
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پدرم فدايتان، اگر ابو جعفر شما «: بيرون مدينه رسيدند، عامالن زياد براى وى بايستادند و سالم گفتند گفت
 .به سبب وضع و بزرگمرديشان» .ردرا ببيند باك ندارم كه با من چه خواهند ك

رفـتم روى بـه مـن كـرد و      همراه زياد برفتيم، شبى زير كجاوه وى راه مـى : على بن عبد الحميد گويد
از مـن    عبداهللابه خدا براى خويش به نزد امير مؤمنان گناهى ندانم، جز آنكه پندارم در مورد دو پسر «: گفت

  ».ا به نزد من گران يافته استآزرده خاطر است كه خون فرزندان فاطمه ر
آنگاه برفتند تا به شقره رسيدند، محمد بن عبد العزيز از دسـت آنهـا بگريخـت و سـوى مدينـه      : گويد

 .سپس آزادشان كرد. ابو جعفر ديگران را به زندان كرد. بازگشت
، مبهـوت  وقتى ابو جعفر، مبهوت و ابن ابى عاصيه را به طلب محمـد فرسـتاد  : گويد  عبداهللاعيسى بن 

 :همان بود كه زياد را گرفته بود و زياد شعرى خواند به اين مضمون
   كنم كه از آنها نيستم گناه كسانى را تحمل مى«

  ».دست چپ نسبت به دست راست گناهى نكرده است
در ايامى كه ابو جعفر، ابو االزهر را به جستجوى بنى حسن فرستاده بود، من و : بن عمران گويد  عبداهللا

يك روز كه با ابـو االزهـر راه   . انى، يكى از سرداران ابو جعفر، به نزد زياد بن عبيد اهللا رفت و آمد داشتيمشعب
  ».مرا در باره محمد و ابراهيم اندرزى هست«: رفتيم يكى پس وى آمد و به او چسبيد و گفت مى

  » .از پيش ما برو«: گفت
  » .اين نيكخواهى امير مؤمنان است«: گفت
 ».ى تو از پيش ما برو، خلق را كشتيمو ا«: گفت

تا وقتى راه خلوت شد، با شمشير خويش چنان شـكم  . اما او نخواست كه برود، ابو االزهر او را رها كرد
  .او را دريد كه به يك طرف افتاد

 .ابو جعفر از پس زياد، محمد بن خالد را بر مدينه گماشت: راوى گويد
از زياد، محمد بن خالد را بر مدينه گماشت و دستور داد در كار ابو جعفر پس : حارث ابن اسحاق گويد

پس او با شتاب برفت، اول . جستجوى محمد بكوشد و دست او را در كار خرج براى جستجوى محمد باز نهاد
خبر بودند تا وقتـى كـه فرسـتاده وى از     مردم مدينه از وى بى. رجب سال صد و چهل و يكم به مدينه رسيد

 .ه ميان اعوص و طرف بود در دو منزلى مدينهشقره بيامد ك
محمد بن خالد هفتاد هزار دينار و هزار درهم در بيت المال يافت و آنرا مصـرف كـرد و مالهـاى    : گويد

 .فراوانى را كه در جستجوى محمد خرج كرده بود در محاسبه خويش ثبت كرد
ـ : گويد دو نوشـت كـه مدينـه و اطـراف را     ابو جعفر، محمد بن خالد را به كند كارى منسوب داشت و ب

رفتند دستمزدى معين كنند، براى رباع غاضرى  محمد بگفت تا ديوانيان براى كسانى كه بدين كار مى. بكاود
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كرده بود كه تلـف شـده    دلقك دستمزد معين كردند، وى با هزار دينار كه داشته بود با كسان داد و ستد مى
 .بود

كه براى جستن محمد، آنجا را بكاوند محمد قسرى كسان را گفت كسان به اطراف مدينه رفتند : گويد
گذشتند و آنجا  هاى كسان مى هاى خويش بماندند و فرستادگان وى و سپاهيان بر خانه كه هفت روز در خانه

محمد براى ياران خويش مكتوبهايى نوشته بود كه بدان مشخص باشند  .يافتند كاويدند، اما چيزى نمى را مى
رضشان نشود و چون ابو جعفر در كار محمد پيشرفتى نديد و مقدار مالى را كه خرج كـرده بـود   و كسى متع

 .بدانست معزولش كرد
قضيه محمد و ابراهيم براى ابو جعفر مشكل شد و كس فرستاد و ابو السـعالء را كـه از   : ابن ضبه گويد

ر اين دو مرد مشورت گوى كه كارشان كا  مرا در باره! واى تو«: مردم قيس بن عيالن بود پيش خواند و گفت
  ».مرا به رنج انداخته است

توزى جستجو  راى من اينست كه يكى از فرزندان زبير يا طلحه را بكارگيرى كه آنها از سر كينه«: گفت
 .آورند گذرد كه هر دو را پيش تو مى كنند و چيزى نمى مى

ام كه  من نهان نبود اما با خدا پيمان كرده به خدا اين از! اى خدايت بكشد چه راى نكويى آورده«: گفت
كـنم و   از خاندانم به كمك دشمنان خودم و آنها انتقام نگيرم اما يكى از او باشكان عـرب را مـأمور آنهـا مـى    

  ».كند كه گفتى همان مى
  .آنگاه رياح بن عثمان بن حيان را فرستاد: گويد

حمد بن خالد را از مدينه معـزول كنـد، روزى   خواست م وقتى ابو جعفر مى: موسى بن عبد العزيز گويد
بر نشست و چون از خانه خويش برون شد يزيد بن اسيد سلمى پيش روى وى آمد و دعا كرد و با وى به راه 

جوانى از مردم قيس را به من بنماى كه تنگدست باشد و وى را توانگر كنم و به حرمت «: افتاد كه بدو گفت
  ».تسلط دهم كه وى را بازيچه كند -ابن قسرى بود مقصودش -رسانم و بر سرور يمن

  ».اى امير مؤمنان وى را يافتم«: گفت
  »كيست؟«: گفت
  » .رياح بن عثمان مرى«: گفت
  » .اين را با هيچكس مگوى«: گفت
ها و بارهـا بـراى حركـت آمـاده شـد و چـون از نمـاز عشـا          آنگاه برفت و بگفت تا اسبان و جامه: گويد

ديده بود با وى بگفت و او   عبداهللاست و آنچه را از دغلى زياد و ابن قسرى در كار پسران بازگشت رياح را خو
را واليتدار مدينه كرد و گفت كه هماندم بى آنكه بـه خانـه خـويش رود حركـت كنـد و دسـتور داد كـه در        

 .جستجوى آنها بكوشد
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ان سال صد و چهل و چهارم به مدينـه  رياح با شتاب روان شد و روز جمعه هفت روز مانده از ماه رمض: گويد
 .رسيد

وقتى كار ابراهيم و محمد براى ابو جعفـر چنـان شـد، روزى از    : فضيل بن ربيع به نقل از پدرش گويد
من «: رفتم، يكى به نزديك من آمد و گفت پيش وى در آمدم، يا از خانه خودم در آمده بودم و پيش وى مى

دهد كه از كار محمد و ابراهيم و سستى واليتداران درباره آنهـا خبـر    مى فرستاده رياح بن عثمانم، به تو پيام
  ».كنم كه آنها را بگيرم و آشكارشان كنم ام اگر امير مؤمنان مرا واليتدار كند، تعهد مى يافته

 .اين را به امير مؤمنان رسانيدم كه واليتدارى او را نوشت، بى آنكه او را ببيند: گويد
وقتى رياح وارد خانه مروان شد و در طاقنماى آن جاى گرفت رو به كسانى : گويد موسى بن عبد العزيز

  »اين خانه مروان است؟«: از همراهان خويش كرد و گفت
  » .آرى«: گفتند
  ».رويم روند و ما نخستين كسيم كه از آنجا مى آيند و مى جاييست كه مى«: گفت

قتى رياح بن عثمان بيامد حاجبش همراه وى آمده و: زبير بن منذر وابسته عبد الرحمان بن عوام گويد
  .بود كه كنيه ابو البخترى داشت و از روزگار وليد دوست پدر من بوده بود

اى زبير، وقتى رياح وارد خانـه  «: رفتم، روزى به من گفت به خاطر دوستى با پدرم پيش وى مى: گويد
  ».ن و رفتن استاين خانه مروان است به خدا جاى آمد«: مروان شد به من گفت

در قبه خانه كه بر راه اطاقك بود محبوس بود كه زيـاد بـن عبيـد اهللا وى را آنجـا       عبداهللادر آن وقت 
اى ابو البخترى دست مرا بگير كه پيش اين «: به من گفت محبوس كرده بود، وقتى كسان از نزد وى برفتند

  ».پير رويم
اى پير، به «: بن حسن ايستاد و گفت  عبداهللاتا به نزد پس همچنانكه تكيه به من داده بود برفت : گويد

خدا امير مؤمنان مرا به خاطر خويشاوندى نزديك يا خدمتى كه از پيش بدو كرده باشم به كار نگرفته اسـت  
بـه خـدا بايـد دو پسـرت محمـد و      . به خدا چنانكه زياد و ابن قسرى را بازيچه كردى مرا بازيچه نتوانى كرد

  ».گيرم من بيارى و گر نه جانت را مى ابراهيم را پيش
برند چنانكه  بله، به خدا تو كبودك قيس كه ميان آنها سرت را مى«: سر برداشت و گفت  عبداهللا: گويد

  ».برند سر گوسفند را مى
به خدا رياح بوقت بازگشت دست مـرا گرفتـه بـود، سـردى دسـت وى را احسـاس       : ابو البخترى گويد

 .كشيد با وى گفته بود پاهايش به زمين مى كردم و از سخنانى كه مى
  » .به خدا اين از غيب خبر ندارد«: گفتم: گويد
  » .به خدا آنچه را شنيده بود به زبان آورد! هى، واى تو«: گفت
 .برند به خدا ميان آنها سرش بريده شد چنانكه سر گوسفند را مى: گويد
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د قسرى را پيش خوانـد و در بـاره مالهـا از وى    وقتى رياح به مدينه آمد، محم: حارث ابن اسحاق گويد
 .پرسش كرد
  » .داند اينك دبير من كه اين را بهتر از من مى«: گفت
  » كنى؟ پرسم و مرا به دبيرت حواله مى من از تو مى«: گفت

سپس رزام را كه دبير و وابسته محمد قسرى . آنگاه بگفت تا گردن وى را بكوفتند و چند تازيانه بزدند
زد، دستش به گردن بسته بود و از صبح  رفت و شكنجه بر او افكند و در هر نوبت پانزده تازيانه به او مىبود بگ

نهانى به او گفته شد كه پاى على بن خالد را به ميان بيـار  . بردند تا شب وى را در صحن مسجد و ميدان مى
 .اى براى اين نيافت اما بهانه

خواسـت   ه جانشين ساالر نگهبانان بـود وى را بـرون آورد و مـى   جذامى ك  عبداهللاروزى عمر بن : گويد
  »خواهى كجاى ترا تازيانه بزنم؟ اين روز نوبت تو است، مى«: بزند، اما از قدم تا مغز سرش تاول بود، بدو گفت

پس، دسـتهاى وى را  » .خواهى كف دستهايم به خدا بر تن من جايى براى زدن نيست، اگر مى«: گفت
 .ه تازيانه به كف آن زدبياورد و پانزد

گفت، پاى ابن خالد را ميان بكشـد تـا    آمدند كه بدو مى فرستادگان رياح پيوسته پيش وى مى«: گويد
پس از او دست بداشـتند، آنگـاه بـا    » .بگو از من دست بدارند تا مكتوبى بنويسم«: بدو پيغام داد. آزادش كند

 .ضور كسان بيار و به من دهوى اصرار كرد و پيغام داد كه امشب مكتوب را با ح
: و چون شب شد كس از پى وى فرستاد كه پيش رياح رفت جمعى نيز پيش وى بودند و گفـت : گويد

امير به من دستور داده مكتوبى بنويسم و پاى ابن خالـد را بـه ميـان بكشـم، مـن نيـز مكتـوبى        ! اى مردم«
پـس  » .يرم كه هر چه در آن هست باطل استگ ام كه به سبب آن نجات يابم اما شما را به شهادت مى نوشته

 .ابن حيان بگفت كه يكصد تازيانه به او زدند و سوى زندانش باز بردند
وقتى خداى آدم را از بهشت فرو فرستاد وى را بر ابو قبيس بـاال بـرد و همـه    : عبيداهللا بن محمد گويد

  ».اين همه از آن تست«: زمين را پيش روى وى برد آنرا بديد و بدو گفت
  » پروردگارا چگونه بدانم كه در آن چيست؟«: گفت
وقتى فالن و فالن ستاره را ديدى چنان و چنان باشد و چـون فـالن و فـالن سـتاره را ديـدى      «: گفت

دانست، آنگاه اين كار بر او سخت شد و خداى عز و جـل   و اين را به وسيله ستارگان مى» چنان و چنان باشد
وقتى آدم بمرد شيطانى به فقطس . ديد ه به وسيله آن هر چه را در زمين بود مىاى از آسمان فرستاد ك آيينه

داود بيامد  وقتى سليمان بن. به طرف آينه رفت و آنرا شكست و بر آن در مشرق شهرى ساخت به نام جابرت
  ».فقطس آنرا گرفت«: در باره آيينه پرسش كرد، بدو گفتند

  » .هاى جابرت است زير پايه«: و چون از فقطس در باره آن پرسش كرد گفت
  » .آنرا بنزد من آر«: گفت
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  » كند؟ كى جابرت و يران مى«: گفت
  ».تو: به او بگو«: به سليمان گفتند

  » .تو«: سليمان گفت 
نهاد و آنرا به وسـيله پـاره چرمـى بـه      هاى آنرا پهلوى هم مى پس آيينه را به نزد سليمان آورد كه پاره

كرد، وقتى سليمان بمرد شيطانها بر آينه جستند و آنـرا ببردنـد و    در آن نظر مىكرد و  جاى خود محكم مى
بردند تا به رأس الجالوت رسيد و آنرا پيش مـروان   چيزى از آن باقيماند كه بنى اسرائيل همچنان به ارث مى

د، پـس آنـرا   ديـ  نهاد و در آن چيزهاى نا خوشـايند مـى   ساييد و بر آيينه ديگر مى بن محمد آورد كه آنرا مى
اى نهاد و سپس در  بينداخت و گردن رأس الجالوت را بزد و آيينه را به يكى از كنيزان خويش داد كه در پنبه

 .سنگى جاى داد
و به جستجوى آيينه » .به نزد فالنيست«: وقتى ابو جعفر بيامد در باره آن پرسش كرد كه گفتند: گويد

و . ديـد  نهـاد و در آن مـى   ساييد و بر آيينه ديگر مـى  بود و آنرا مىبر آمد تا آنرا به دست آورد كه به نزد وى 
در واليتـى اسـت     عبداهللاديد و به رياح بن عثمان نوشت كه محمد بن  را مى  عبداهللاچنان بود كه محمد بن 

 .كه در آنجا اترج و تاك هست وى را در آنجا بجوى
يچ جا بيشتر از مدت رسيدن بريد از عـراق بـه   در ه: يكى از ياران ابو جعفر به محمد نوشته بود: گويد

ديد كه در حدود بيست ميل آن سـوى بيشـه    محمد را در بيضا مى. شد مدينه اقامت مگير، و او جا به جا مى
هاى بزرگ، كه او  محمد در واليتى است كه در آنجا كوه هست و كوره :به رياح نوشت. بود و از آن اشجع بود

 .يافت جست اما نمى را مى
اين رضوى «: بدو نوشت كه وى در كوهستانى است كه دانه سبز و قطران در آن هست كه گفت: گويد

 .اما او را جست و نيافت» .است
اى بود كه در آنجـا دشـمن    شنيدم كه به نزد ابو جعفر آينه: صفوان نصر، نواده نصر بن سيار گويد«ابو 

 .شناخت خويش را از دوست مى
هاى رضوى  وى در يكى از دره«: ح در جستجوى محمد بكوشيد بدو گفتندريا: حارث بن اسحاق گويد

 .كه كوهستان جهينه بود، از توابع ينبع» .است
پس رياح، عمرو بن عثمان جهنى را كه يكى از بنى جشم بـود، عامـل آنجـا كـرد و دسـتور داد      : گويد

پس با اسـب و مـرد سـوى    » .هاى رضوى است وى در يكى از دره«: گفتند. محمد را بجويد كه جستجو كرد
يك پسر خردسال داشت كـه در ايـام تـرس وى    . آنجا رفت، محمد بترسيد و ريسمانى آماده كرد و بگريخت

 .زاده بود و همراه كنيزى از آن وى بود كه از كوه بيفتاد و پاره پاره شد و عمرو بن عثمان بازگشت
بمرد و محمد چندان سختى ديد شعرى وقتى پسر محمد سقوط كرد و : عبداهللا بن محمد طايى گويد

 :گفت به اين مضمون
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   شلوارش دريده بود و از پابرهنگى شكوه داشت«
   خراشيد آنرا مى ،هاى سنگ تيز كه لبه

   ترس او را سرگردان كرد
   و آنرا نا چيز شمرد

   و هر كه از تيغ تيز گريزد
   چنين باشد

   بود مرگ مايه راحت وى مى
  ».ه نيستو بندگان را از مرگ چار
و پسر شير خوار من به   در آن اثنا كه با كنيز فرزند دار خويش در رضوى بودم: محمد بن عبداهللا گويد

من به . جست اى از آن مردم مدينه در كوهستان به من هجوم آورد كه مرا مى نزد وى بود ابن سنوطى وابسته
 .ره پاره شدفرار برون شدم كنيز نيز گريخت و كودك از بغل او بيفتاد و پا

بعدها وقتى محمد قيام كرده بود، ابن سنوطى را پيش وى آوردنـد كـه بـدو    : عبيداهللا بن محمد گويد
  »دانى؟ اين ابن سنوطى حكايت كودك را مى«: گفت

  » .دانم آرى به خدا آنرا مى«: گفت
  .پس بگفت تا ارو را بداشتند و همچنان به زندان بود تا محمد كشته شد: گويد

رفتم، ناگهان رياح و سواران نمودار شدند، سوى چاهى رفتم  در سنگستان، پايين و باال مى: دمحمد گوي
خدا اين بـدوى را بكشـد چـه    «: نوشيدم، رياح مرا از يك سوى بديد و گفت و بر دهانه آن ايستادم و آب مى

  ».نيكو ساق دستى دارد
صـبحگاهان  «: بـود بـه مـن گفـت     جستجوى رياح، محمد را به زحمت انداخته: عثمان بن مالك گويد

  ».سوى مسجد فتح رويم و آنجا دعا كنيم
محمد پيراهنى كلفت داشـت بـا يـك    . نماز صبح را بكردم، آنگاه سوى وى رفتم كه روان شديم: گويد

عباى قرقبى ريزبافت، از جايى كه در آن بود برون شديم و چون نزديك شـديم ريـاح را ديـدم بـا جمعـى از      
  ».اين رياح، انا هللا و انا اليه راجعون«: گفتمش يارانش همه سوار،

وى از راه بگشـت و   .و من برفتم، امـا پاهـايم تـاب بـردنم را نداشـت     » برو«: اعتنا گفت اما او بى: گويد
. وى تنومند بـود . هاى عبايش را بر چهره خويش انداخت بنشست و پشت خويش را به طرف راه كرد و ريشه

  ».زنيست كه ما را ديده و شرمگين شده«: وى به ياران خويش كرد و گفتوقتى رياح برابر وى رسيد ر
من برفتم تا وقتى كه خورشيد بر آمد رياح بيامد و باال رفت و دو ركعت نماز بكرد پـس از آن از  : گويد

 :سمت بطحان برفت، آنگاه محمد بيامد و وارد مسجد شد و دعا گفت
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يافت و چون كار وى براى  نان از جايى به جايى انتقال مىمحمد بن عبداهللا تا وقتى كه قيام كرد همچ
منصور در از شد و به او دست نيافت و عبداهللا بن حسن همچنان محبوس بود، چنانكه در روايت عبداهللا بـن  

اى امير مؤمنان، آيـا انتظـار دارى محمـد و ابـراهيم بـه      «: عمران آمده عبدالعزيز بن سعيد به ابو جعفر گفت
  ».ترند د در صورتى كه فرزندان حسن آزادند، به خدا هر كدامشان در دل مردم از شير پر مهابتدست تو افتن
 .و همين سخن بود كه وى را به انديشه زندانى كردن آنها واداشت: گويد
  »اين نظر را كى با تو گفت؟«: سپس او را پيش خواند و گفت: گويد
  ».فليح بن سليمان«: گفت
ن سعيد كه خبر گير ابو جعفر و عامل زكات بود بمرد، فليح بن سـليمان را بـه   وقتى عبدالعزيز ب: گويد

 .جاى وى نهاد و دستور داد، فرزندان حسن را بگيرد
ابو جعفر به رياح دستور داد كه فرزندان حسن را بگيرد و ابو االزهـر مهـرى را   : عبداهللا بن همران گويد

 .براى اين كار فرستاد
 بن حسن را به زندان كرده بود و تا سه سال همچنان به زندان بود و حسن چنان بود كه عبداهللا: گويد

  »كند؟ عزادار چه مى«: كرد و ابو جعفر گفت بن حسن به سبب وى ريش خويش را رنگ نمى
پس رياح، حسن و ابراهيم پسران حسن و حسن بن جعفر بن حسن و سليمان و عبداهللا پسـران  : گويد

اعيل و اسحاق پسران ابراهيم بن حسن را كه نسب همگيشان به على بن ابـى  داود بن حسن، و محمد و اسم
اش گرفتند مادرش عايشـه دختـر طلحـة بـن عمـر       عباس بن حسن را نيز بر در خانه. رسيد گرفت طالب مى

  ».بگذاريد او را ببويم«: گفت
  ».به خدا تا وقتى كه در اين دنيايى نه«: گفتند

 .داشت گرفتند على بن حسن را نيز كه لقب عابد
 .ابو جعفر، عبداهللا بن حسن، برادر على نيز با آنها زندانى شد: اسماعيل بن جعفر گويد
رياح آشكارا محمد و ابراهيم پسران عبداهللا را دشنام گفت و مردم مدينه را نيز : حارث بن اسحاق گويد

 .دشنام گفت
 .عصيانگران و جنگجويان ياد كردآنگاه روزى كه بر منبر بود از آنها به نام فاسقان و : گويد
عبيده مادرشان را ياد كرد و زشت گفت و مردم تسبيح گفتند و آنچـه را گفتـه   «آنگاه دختر ابو : گويد

مانيم، خدا ذلت و  ما از دشنام گفتن آنها باز نمى! شماها: بود سخت نا روا گرفتند كه روى به آنها كرد و گفت
تـان را در كـار    نويسـم و دغلكـارى و سسـتى    ه خدا به خليفـه شـما مـى   هاتان بچسباند، ب خوارى را به چهره

  ».دهم نيكخواهى به او خبر مى
و ريگ به او انداختند كه شتابان برفت و وارد خانـه مـروان   » .شنويم اى ابن محدود از تو نمى«: گفتند

 .شد و در را بر روى خويش ببست
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پرانيدند و دشنام گفتند آنگـاه بـس كردنـد و     كسان نيز برفتند و مقابل وى صف بستند و ريگ: گويد
 .دست بداشتند

موسى بن عبداهللا بن حسن و نيز على بن محمد نواده حسن را وقتى كه از مصر : محمد بن يحيى گويد
 .آمد، با آنها به زندان كردند
م محمد بن عبداهللا پسر خويش على را سوى مصر فرستاد وى را كه آهنـگ قيـا  : عبداهللا بن عمر گويد

داشت به عامل مصر نمودند كه او را به بند كرد و بنزد ابو جعفر فرستاد كه معترف شد و ياران پدر خويش را 
نام برد، عبدالرحمان بن ابى الموالى و ابو حنين از جمله نامردگان بودند كه ابو جعفر بگفت تا آنها را به زندان 

 .حنين را يكصد تازيانه زد كردند و ابو
: داد، بدو گفت مى  سن بن حسن، بر ابراهيم بن حسن گذشت كه شتران خويش را علفح: عيسى گويد

كه بگشود، آنگاه بـه شـتران   » .دهى، غالم زانوبند آنرا بگشاى به زندان است و تو شترانت را علف مى  عبداهللا«
 .بانگ زد و يكى از آن به جاى نماند

هر كس از فرزندان حسين « :يافتم اجازه گير، گفتبر در رياح، در اطاقك حضور : گويد  عبداهللاعلى بن 
  ».اينجاست در آيد

  ».كنند ببين اينان چه مى«: عمويم عمر بن محمد گفت
 .از در اطاقك وارد شدند و از در مروان برون شدند: گويد
آهنگـران  . كه از در اطاقك وارد شدند» .هر كس از فرزندان حسن اينجاست در آيد«: آنگاه گفت: گويد

 .ها را بيارند آنگاه گفته شد كه غل. از در مروان وارد شدند نيز
كـرد، كـس از پـى مـن و قدامـة ابـن موسـى         وقتى رياح نماز صبح مـى «: گفت پدرم مى: عيسى گويد

روزى به نزد وى بوديم، وقتى آنجا نشسـتيم يكـى را ديـديم كـه در     . كرد فرستاد و مدتى با ما گفتگو مى مى
  »خوش آمدى و به جا آمدى حاجت تو چيست؟«: ود، رياح بدو گفتعباى سبز خويش پيچيده ب

 .معلوم شد وى على بن حسن بود» .ام كه مرا نيز با كسانم به زندان كنى آمده«: گفت
آنگاه وى را بـا آنهـا بـه    » .مؤمنان اين را براى تو منظور خواهد داشت«به خدا امير «: رياح گفت: گويد
 .زندان كرد

محمد پسر خويش على را فرستاده بـود كـه در مصـر    : ته جعفر بن سليمان گويدسعيد بن ناشره وابس
 .گرفته شد و در زندان ابو جعفر در گذشت

پدرم از رياح خواست اجـازه دهـد    .وقتى زندانى شديم زندان براى ما تنگ بود: گويد  عبداهللاموسى بن 
 .اى بخرد و زندان ما را در آن قرار دهد كه خانه
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بودن ما دراز شد محمد به   اى خريد كه بدان انتقال يافتيم و چون زندانى اد و پدرم خانهاجازه د: گويد
ام آهنـگ آن   من به پدر و عموهايم بيش از آنها تاب دارند تحميل كرده«: نزد مادر خويش هند رفت و گفت

  ».دارم كه دست در دست اين قوم نهم، شايد آنها را رها كنند
بدو اجازه دادند و چـون   .ده پوشيد و ناشناس همانند فرستاده به زندان آمدهاى ژن مادرش جامه: گويد

 .پدرم او را بديد بشناخت و بر خاست و بنزد وى رفت كه خبر محمد را با وى بگفت
به او بگو بـه  . كنم به خدا اميدوارم كه خدا به وسيله او گشايش خيرى دهد ابدا، صبر مى«: پدرم گفت

  ».ر آن بكوشد كه گشايش ما به دست خداستكار خويش دعوت كند و د
 .پس او برفت و محمد در باره مقصود خويش يك دله شد: گويد

 .در اين سال، فرزندان حسن بن حسن بن على را از مدينه به عراق بردند

بردندشـان   سخن از اينكه چرا فرزندان حسن را سوى عراق بردند و وضعشان وقتى كـه مـي  

 چگونه بود؟

وقتى ابو جعفر به حج آمد، محمد بن عمران و مالك بن انـس را پـيش   : نقل از پدرش گويدبه   عبداهللا
 .را به وى تسليم كنند  عبداهللاياران ما فرستاد و از آنها خواست كه محمد و ابراهيم پسران 

حسن . كرد پيام ابو جعفر را با آنها بگفتند آن دو مرد پيش ما آمدند، پدرم ايستاده بود و نماز مى: گويد
اين نتيجه كار پسر شوم من است، به خدا اين راى ما نيست و به نظر ما نبوده و در باره آن «: بن حسن گفت
  ».ايم تدبيرى نكرده

ات را در  كنـى و بـرادرزاده   چرا برادرت را در مورد پسرانش آزار مى«: ابراهيم رو بدو كرد و گفت: گويد
 »كنى؟ مورد مادرش آزار مى

نه به خدا يك كلمه به پاسخ شما «نماز خويش بگشت، پيام را بدو رسانيدند، كه گفت؟ پدرم از : گويد
  ».گويم، اگر خواست به من اجازه دهد كه ببينمش چنين كند نمى

خواهد مرا جادو كند نه، به خدا تـا دو   مى«: آن دو مرد برفتند و به ابو جعفر خبر دادند كه گفت: گويد
  ».وى به چشم من نخواهد افتادپسرش را بنزد من نيارد، چشم 

بن حسـن بـا هـر كـه بخلـوت سـخن         عبداهللا«: گفت از يكى از مطلعان شنيدم كه مى: ابن زباله گويد
  ».گردانيد كرد راى وى را مى مى

پس از آن ابو جعفر به آهنگ حج حركت كرد و بازگشت اما وارد مدينـه نشـد   : گويد  عبداهللاموسى بن 
  .بوديم سوى ربذه آمد كه ما آنجا

فرزندان حسن همچنان به نزد رياح به زندان بودند تا وقتى كه ابـو جعفـر بـه    : حارث بن اسحاق گويد
حج رفت به سال صد و چهل و چهارم، رياح در ربذه پيش وى رفت كه او را به مدينه پـس فرسـتاد و گفـت    
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مـادرى فرزنـدان حسـن بـود      عثمانى را نيز كه بـرادر   عبداهللافرزندان حسن را سوى وى فرستد و محمد بن 
 .مادر همگيشان فاطمه دختر حسين بن على بن ابى طالب بود. بفرستد

آنگاه . رياح كس پيش محمد عثمانى فرستاد كه در ملك خود بود در بدر كه او را به مدينه آورد: گويد
ميلـى بمدينـه   عثمانى سوى ربذه رفت و چون به قصر نفيس سـه    عبداهللارياح با فرزندان حسن و محمد بن 

بـن    عبـداهللا هـاى كنـد    حلقـه . رسيد آهنگران خواست با كندها و غلها و بر هر يك از آنها كندى و غلى نهاد
هـاى خـويش را اگـر     برادرش على بن حسن قسـمش داد كـه حلقـه    .حسن تنگ بود كه او را بگزيد و بناليد

 .وى ربذه بردتر است با وى عوض كند كه عوض كردند آنگاه رياح آنها را س گشاده
وقتى فرزندان حسن را پيش ابو جعفر بردند كندها آوردند كه آنها را كند كنند : جويرية بن اسماء گويد

  .كرد در آن وقت على بن حسن ايستاده بود و نماز مى
خواسـت از آن   رميد و مى بردند از آن مى ميان كندها يك كند سنگين بود كه نزديك هر كه مى: گويد
 .معاف شود
آنگاه پاى خـويش را دراز  » .ناليد ترتيبش اينست سخت مى«: على از نماز خويش بگشت و گفت: يدگو

 .كرد كه كند را بر آن نهادند
 .كسى كه آنها را سوى ربذه برد ابو االزهر بود: بن عمران گويد  عبداهللا

بـو االزهـر از   صبحگاه به مسجد رفتم فرزندان حسن را ديدم كه همـراه ا : حسين بن زيد بن على گويد
خواستند آنها را سوى ربذه برند چون باز گشتم جعفر بن محمد از پى  آوردند كه مى خانه مروان برونشان مى

  »چه خبر دارى؟«: گفت. من فرستاد كه پيش وى رفتم
  » .دادند فرزندان حسن را ديدم كه در محملها حركت مى«: گفتم
بـرو و  «: وردگار را بسيار خواند، سپس به غالم گفتو غالم خويش را خواست آنگاه پر» .بنشين«: گفت

  » .وقتى حركتشان دادند بيا و به من خبر بده
  » .آنها را بياوردند«: فرستاده بيامد و گفت: گويد
ديـد و كسـى او را    اى مويين بايستاد كه از پشت آن مـى  جعفر بن محمد بر خاست و پشت پرده: گويد

حملى رو به روى خويش ديد كه سـياه پوشـيده بـود و همـه خانـدان وى      بن حسن را در م  عبداهللا. ديد نمى
 .چنان بودند
آنگاه رو . و چون جعفر در آنها نگريست چشمانش گريان شد چنانكه اشكش بر ريشش روان شد: گويد

  ».دارند به خدا از پس اينان، بخاطر خدا حرمتى را محفوظ نمي  عبداهللا اى ابو«: به من كرد و گفت
: وقتى فرزندان حسن را بردند حارث بن عـامر آنهـا را در ربـذه بديـد و گفـت     : عثمان گويدمصعب بن 

  ».حمد خداى را كه شما را از واليت ما بيرون كرد«
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دهـم كـه خـاموش     قسمت مى«: بدو گفت  عبداهللاحسن بن حسن آماده پاسخ گويى وى شد كه : گويد
  ».بمانى

محمـد و ابـراهيم كـه     وقتى فرزندان حسن را حركت دادند: ، گويد عبداهللابن ابرود، حاجب محمد بن 
كردند و از او اجازه  پيمودند، از او پرسش مى همانند بدويان رو پوشيده بودند بيامدند و همراه پدرشان راه مى

اگر ابو جعفـر  «: گفت سپس مى» شتاب مياريد تا اين كار برايتان ميسر شود«: گفت خواستند كه مى قيام مى
  ».كه محترمانه زندگى كنيد نبايد مانعتان شود كه محترمانه بميريد نگذاشتتان

وقتى فرزندان حسن به ربذه رسيدند، محمد نواده عثمان به نزد ابو جعفر رفـت  : محمد بن يحيى گويد
وقتـى مقابـل ابـو    . اى نازك زير پيراهن به تن كرده بود كه پيراهنى بر تن داشت و رو پوشى سبز و زير جامه

  ».1هى، اى ديوث«: ستاد بدو گفتجعفر اي
  » .شناختى به خدا مرا در خردى و بزرگى طور ديگر مى! سبحان اهللا«: محمد گفت

تو با من به قيد طالق و  بن حسن است از كجا آبستن شده؟  عبداهللادخترت كه زن ابراهيم بن «: گفت
ى پـس از آن، بـه نـزد دختـر     عتق پيمان كردى كه با من دغلى نكنى و با دشمنى بر ضد من همدستى نكن

! كنيم بينى و از آبستنى وى شگفتى نمى پس از آن وى را آبستن مى. روى كه رنگ زده و عطر زده خويش مى
  ».به خدا آهنگ سنگسار كردن وى را دارم. تو پيمان شكنى يا ديوث

تى كه بـه ايـن   اما تهم .اما قسمهايم بر اين بود كه در كار دغلى تو دانسته دخالت نكنم«: محمد گفت
دختر زدى خداى او را به سبب نسب پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم از آن بر كنار داشته وقتـى آبسـتنى   

  ».وى نمودار شد پنداشتم كه به هنگام غفلت ما شوهرش بدو پرداخته
يـر  هـاى وى را بدرنـد، پيـراهن وى را از روى ز    ابو جعفر از گفته وى آزرده شد و بگفت تا جامه: گويد

شد پس از آن بگفت كه يكصد و پنجاه تازيانه به او زدند كه سخت بى تاب  جامه دريدند كه عورتش ديده مى
و اى تو «: ها به صورتش خورد كه گفت يكى از تازيانه. ماند گفت و وانمى مى شد ابو جعفر همچنان به او ناسزا

  ».بر آنست ام دست بدار كه حرمت پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم از چهره
  »!به سر! به سر«: ابو جعفر به ترغيب پرداخت و به ضارب گفت: گويد
پس نزديك به سى تازيانه به سرش زدند سپس قيدى چوبين خواست كه هماننـد وى دراز بـود   : گويد

كه وى بلند قد بود و آنرا در گردنش محكم كردند و دست وى را بدان بستند و با قيد بيرونش بردند و چون 
پدر و مادرم به فدايت ترا بـا  «: اى از آن وى به طرفش دويد و گفت بل جايگاه پدرم و جعفر رسيد وابستهمقا

  »عباى خويش بپوشانم؟
ام از ضرباتى كه به من رسيده برايم سـخت تـر    آرى، پاداش نيك يابى به خدا شفافى زير جامه«: گفت

  ».است
                                                           

 .كلمه متن. 1
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 .ياران زندانيش بردندوابسته جامه را روى وى افكند و او را سوى : گويد
در ربذه بودم كه فرزنـدان حسـن را در غـل بياوردنـد،     : محمد بن هاشم بن يزيد، وابسته معاويه گويد

چيزى نگذشت كه يكـى از پـيش   . اند، پس آنها را نشانيدند عثمان نيز با آنها بود، گفتى وى را از نقره ساخته
  »ى كجاست؟عثمان  عبداهللامحمد بن «: ابو جعفر در آمده و گفت

 .وى بر خاست و به درون رفت و چيزى نگذشت كه صداى فرود آمدن تازيانه را شنيدم: گويد
بيـنم كـه بـا هـيچكس      پسر كان من كسـى را مـى  «: ايوب بن سلمه مخزومى به پسرانش گفت: گويد

  ».ماليمت ندارد مراقب خويشتن باشيد مبادا خطايى كنيد
زنگى بود كه تازيانه رنگ او را بگردانيـده بـود و خـونش روان    محمد را بيرون آوردند گفتى يك : گويد

. بن حسـن نشـانيدند    عبداهللاوى را پهلوى برادرش  .بود، يك تازيانه به چشمش خورده بود كه برون زده بود
اى مـردم كـى جرعـه آبـى بـه فرزنـدان پيمبـر خـداى         «: ابن حسن گفـت   عبداهللاتشنه شد و آب خواست، 

او دورى گرفتند و آب به وى ندادند تا يك خراسـانى آبـى بـه نـزد وى آورد و چنانكـه       مردم از» نوشاند؟ مى
 .نبينند بدو داد كه بنوشيد

لحظاتى گذشت ابو جعفر برون شد، در يك طرف محملى بود كه طرف راست آن ربيـع نشسـته   : گويد
ه روز بدر با اسـيران شـما چنـين    اى ابو جعفر به خدا ما ب«: به او بانگ زد  عبداهللا. موى بود بر يك استر سرخ

  ».1نكرديم
 .ابو جعفر به او گمباش گفت و آب دهان افكند و برفت و واپس ننگريست: گويد

: عثمانى به نزد ابو جعفر وارد شد در باره ابراهيم از او پرسيد كـه گفـت    عبداهللاوقتى محمد بن : گويند
 .فتاش را با گرز بكو و ابو جعفر چهره» .از او خبر ندارم«

ابو جعفر در باره محمد عثمانى نظر خوش داشت تـا وقتـى كـه ريـاح بـدو      : محمد بن ابى حرث گويد
مردم خراسان شيعيان و ياران تواند، مردم عراق شيعيان خاندان ابو طالبند، اما مردم ! اى امير مؤمنان«: گفت

عثمـانى    عبـداهللا ند، اما محمد بـن  شام على به نزد آنها يك كافر است و به هيچيك از فرزندان وى اعتنا ندار
  ».ماند اگر مردم شام را بخواند يكيشان از او باز نمي

اين سخن در دل ابو جعفر كارگر شد و چون به حج رفت محمد عثمانى به نزد وى آمد كه بـدو  : گويد
  »بن حسن نيست؟  عبداهللاى محمد مگر دختر تو همسر ابراهيم بن «: گفت

 ».ام مگر در منى به سال فالن و فالن نديدهچرا، اما وى را «: گفت
  » كند؟ زند و زينت مى اى كه موى خويش را رنگ مى ديده«: گفت

                                                           

يد كه به خوى عربان و زند دقت كن در اين عبارت كه آثار آن نه به اين صراحت، جا به جا، در صفحات پيشين موج مى. 1
قانون صحرا يعنى كينه موروث و انتقام نسلها از نسلها، حوادث پيش همچنان در خاطرها زنده بود و زير بناى حوادث جـارى را  

 .م. در واقع فهم تاريخ اين دوران بدون توجه به اين واقع تلخ بسيار دشوار است. پديد آورده بود
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  ».آرى«: گفت
  » .پس در اين صورت زناكار است«: گفت
  » گويى؟ پس، اى امير مؤمنان با دختر عموى خويش چنين مى«: گفت
  » .اى پسر زن بوگندو«: گفت
  » وگندو بود؟كدام يك از مادرانم ب«: گفت
 .آنگاه با گرز به چهره وى زد و آنرا فلج كرد» .اى پسر زن بد كاره«: گفت
بن حسن بود و در باره او شعرى گفته بود به   عبداهللارقيه دختر محمد عثمانى همسر ابراهيم بن : گويد
 :اين مضمون

   مالمت را وا گذاريد! دوستان قيسى من«
   و بجاى خويش نشينيد

   د از اينكه منو خوشدل باشي
   خوابم و او بيدار است نمى

   هنگام شب به ياد رقيهه گويى ب
  ».در آتش فروزانم

اى بنالد مگر يك روز كه شتر محمـد بـن    بن حسن از بليه  عبداهللاهرگز نديدم : سليمان بن داود گويد
چوبين به گردن داشت،  عثمانى بر جست، وى غافل بود و آماده آن نبود، پايش در زنجير بود و قيدى  عبداهللا

بن حسـن را ديـدم     عبداهللالرزيد و  از شتر بيفتاد، قيد به محمل آويخته بود، ديدم كه قيد بگردنش بود و مى
 .گريست كه به سختى مى

وقتى به ربذه رسيديم، ابو جعفر به پدر من پيغام داد كه يكـى از خودتـان را پـيش مـن     : موسى گويد
 .ش تو باز نخواهد گشتفرستيد و بدان كه وى هرگز پي

بـراى آنهـا پـاداش نيـك       كردند كـه  پسران برادرانش پيش دويدند و خويشتن را بر او عرضه مى: گويد
  ».اى موسى تو برو. خوش ندارم كه پدرانتان را به سبب شما مصيبت زده كنم«: مسئلت كرد و گفت

اى را به تو شاد نكنـد، غـالم    ديدهخدا «: برفتم، در آن وقت نوجوان بودم، و چون مرا بديد گفت: گويد
مـرا  . دانم چه مقدار زدند، سپس تازيانه از من بر گرفتنـد  خود شدم، نمى مرا زدند چندانكه بى: گويد» .تازيانه

دانى اين چيست؟ اين سرريزى است كه از من  مى« :مرا نزديكتر برد و گفت. پيش خواند كه بدو نزديك شدم
  ».از پى آن مرگ است مگر عوض آن را بدهى. ه نتوانستم نگهدارم خالى كردمفزون آمد و يك دلو از آن را ك

  ».اى امير مؤمنان، به خدا مرا گناهى نيست و از اين كار به دورم«: گفتم: گويد
  » .برو و دو برادرت را پيش من آر«: گفت
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ب بـر مـن   فرسـتى كـه خبـر گيـر و مراقـ      اى امير مؤمنان مرا پيش رياح بن عثمان مى«: گفتم: گويد
داننـد و از مـن    آيـد، بـرادرانم ايـن را مـى     اى از او بـه دنبـال مـن مـى     گمارد و به هر راهى بروم فرستاده مى
  ».گريزند مى

 .اى ندارى حسن به رياح نوشت كه بر موسى سلطه: گويد
 .پس كشيكبانانى همراه من فرستاد و دستورشان داد خبر مرا براى وى بنويسند: گويد
ريـاح  . ينه آمدم و در خانه هشام نزديك سنگفرش جاى گرفتم و چند ماه آنجا ببودمپس به مد: گويد

اى براى اميـر مؤمنـان رخ    به ابو جعفر نوشت كه موسى در منزل خويش مقيم است و منتظر است كه حادثه
 .كردابو جعفر بدو نوشت كه وقتى اين نامه من به تو رسيد وى را سوى من روانه كن و او مرا روانه . دهد

خواهم به محمد و  پدرم به ابو جعفر پيغام داد كه مى: اند كه گويد در روايت ديگر از موسى چنين آورده
اما به مـن  . ، و به آنها نوشت كه پيش ابو جعفر روند»ببيند ابراهيم نامه نويسم، موسى را بفرست شايد آنها را

  ».هرگز پيش وى نروند: از طرف من به آنها بگو كه«: گفت
خواسته بود مرا از چنگ ابو جعفر نجات دهد كه به من سخت مهربان بـود مـن كـوچكترين     مى: يدگو

 :فرزند هند بودم و به آنها شعرى نوشت به اين مضمون
   نيازم اى دو پسر اميه، من از شما بى«

   نيازى از اينرويست كه من لرزان و فانيم بى
   اى دو پسر اميه اگر به پيرى من ترحم نياريد

  ».فرزندى هماننديد ا و بىشم
با فرستادگان ابو جعفر در مدينه بماندم تا وقتى رياح مرا به تأخير منسوب داشت و اين را به ابو : گويد

  .جعفر نوشت و مرا پيش وى روانه كرد
پسـران    عبداهللافرزندان حسن را سوى ربذه بردند كه على و : عمران بن محرز از مردم بنى البكاء گويد

. بـود از آن جملـه بودنـد   ) مالعب االسـنه (حسن كه مادرشان حبابه دختر عامر نواده عامر نيزه باز حسن بن 
بن حسن و ابـراهيم    عبداهللاحسن بن حسن و عباس بن حسن كه مادرش عايشه دختر طلحه بن عمر بود و 

 .بن حسن در زندان بمردند
بـن حسـن شـعرى گفـت بـه ايـن         اهللاعبـد وقتى فرزندان حسن را ميبردند ابراهيم بـن  : مداينى گويد

 :مضمون
 :گفته راوى ديگر اين شعر از آن غالب همدانى است گويده اما ب

   تذكار آثار ويران و مردم ديار«
   چه نزديك باشند و چه دور

   خرديست از سر بى
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   كه پيرى ترا رنگ هالك زده
   و اگر حسابگران شمار كنند

  پنجاه سال از عمر تو بسر رفته
   نى سخت دور استياد جوا

   كه جوانى هرگز باز نگردد
   غمها در من افتاده و غم

   هم بالين من است و دل آشفته است
   اند مردم براى تيره روزى آمده

   اند مرا نيز براى روزگارى كژ آفريده
   كژى كه سفلگان را خوش است

   و بزرگمنشان دستخوش آنند
   فداى پيرى كه آنجاسته جانم ب

   بند افتاده است و سرورى كه در
   با سروران بزرگوار از فرزندان وى

   كه در باره آنها خداى و حامدان را
 .ايد رعايت نكرده

   هاى قيد اى حلقه
   و قار و نيكى و بزرگوارى را

   اى ببر گرفته
   كه از مادران بزرگوار عرب آمده

   چگونه به نزد خداى معذور باشم
  شدكه در باره تو شمشيرى از نيام برون ن

   اى نياوردم كه در اثناى آن و حمله
   زنان خالص نژاد فغان كنند

   ها بكار افتد و اسبان تيزتك، و نيزه
  و به عباسيان از همان پيمانه

   اند به پيماييم كه پيموده
   در مقابل كشتن، كشتن
   و در مقابل اسيران بندى
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   اسيران بندى جامه ربوده
   خاندان پيمبر، احمد،

   ،در ميان كسان
   اند چون بيمار جربى شده

   تيره روز باشند عباسيان كه دستهايشان
  ».چه سياهكاريها كرد
بن حسن و ياران وى را كه در قيـد بودنـد ببردنـد و نزديـك نجـف        عبداهللاوقتى : خاقان بن زيد گويد

  »وظ بدارد؟بينيد كه مار را از اين جبار محف در اين دهكده كسى را نمى«: رسانيدند به كسان خويش گفت
اى پسر پيمبر «: حسن و على پسران حى كه دو شمشير آويخته بودند پيش وى آمدند و گفتند: گويد

  ».خواهى به ما فرمان كن پيش تو آمديم، هر چه مى! خدا
 .پس برفتند» .بريد شما تكليف خويش را انجام داديد و در باره اينان كارى از پيش نمى«: گفت

ابو جعفر به ابو االزهر دستور داد كه فرزندان حسن را در هاشـميه بـه زنـدان    : بن عمران گويد  عبداهللا
 .كرد

اند كه وقتى آنها را پيش ابو جعفر بردند در محمـد بـن ابـراهيم بـن حسـن       از محمد بن ابراهيم آورده
  »تو ديباج اصغرى؟«: نگريست و گفت

  » .آرى«: گفت
آنگاه بگفت تا سـتونى را كـه   » .ن ترا نكشته باشمبه خدا ترا چنان بكشم كه هيچكس از خاندا«: گفت

 .كه زنده بود ستون را بر او بنا كردند  ساخته شده بود ويران كردند و وى را در آن نهادند و همچنان
  .ديدند رفتند و نيك منظرى وى را مى كسان سوى محمد مى: زبير بن بالل گويد

از اميـر  » .امتگرى براى من بجوى كه نيازمند اويمحج«: بن حسن به من گفت  عبداهللا: ابو االزهر گويد
  ».حجامتگر ماهرى پيش وى ببر«: مؤمنان اجازه خواستم كه گفت

از فرزندان حسن سيزده كس به زندان شدند، عثمانى و دو پسر وى نيز : ابو نعيم، فضل بن ذكوان گويد
نخستين كس از آنها كه بمـرد  . ت بغدادبا آنها زندانى شدند، در قصر ابن هبيره كه در شرق كوفه بود، به سم

جايى كه در گذشت به خاك شد كه  بن حسن بود كه نزديك همان  عبداهللاپس از آن . ابراهيم بن حسن بود
 .اگر در قبرى كه مردم پندارند قبر اوست نباشد، نزديك آنست

گنـاهى وى   ى كه بىعثمانى زندانى ابو جعفر بود در صورت  عبداهللامحمد بن : محمد بن ابى حرب گويد
اند كه كار محمـد   مردم خراسان از من دورى گرفته« :دانست تا وقتى كه ابو عون از خراسان بدو نوشت را مى

  ».به نظرشان طوالنى شده  عبداهللابن 
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پس ابو جعفر بگفت تا گردن وى را زدند و سرش را به خراسان فرستادند و براى مردم آنجا قسم : گويد
 .است كه مادرش فاطمه دختر پيمبر است صلى اهللا عليه و سلم  عبداهللاسر محمد بن  ياد كردند كه اين
چرا ايـن فاسـق را كـه از خانـدان فسـق اسـت بـاقى        «: وقتى ابو جعفر به كوفه آمد گفت: هشام گويد

  »اى؟ داده  عبداهللادخترت را به زنى به پسر «: پس او را پيش خواند و گفت» .ام نهاده
  ».نه«: گفت
 »مگر زن او نيست؟« :گفت
بن حسن او را به همسرى داده، من نيز نكـاح وى را    عبداهللاچرا عموى دخترم و پدر شوهرش «: گفت
  ».تنفيذ كردم
  »پس آن پيمانها كه با من كرده بودى چه شد؟«: گفت
  ».آن را به گردن دارم«: گفت
  »يابى؟ دانى، بوى خوش نمى رنگ زدن مو را نمى«: گفت
دانم، قوم از پيمانهايى كه نسبت به تو به گردن دارم خبر دارند و همه اين چيزها را  ىچيزى نم«: گفت

  ».اند از من مكتوم داشته
  »ميل دارى از من بخواهى تا پيمانت را فسخ كنم و قسمها را نو كنى؟«: گفت
و ام كـه فسـخ آنـرا از تـ     خواهى نـو كـنم و كـارى نكـرده     ام كه مى قسمهاى خويش را نشكسته«: گفت

  ».بخواهم
 .آنگاه سرش را بريدند و به خراسان فرستادند. پس بگفت تا وى را تازيانه چندان كه بمرد: گويد

انا هللا و انا اليه راجعون، به خدا در حكومت آنها ايمن «: بن حسن رسيد گفت  عبداهللاوقتى اين خبر به 
  »كشند بوديم و در ايام حكومت خودمان ما را مى

بن حسن قيام كرد، ابو جعفر بگفت تا گردن محمد بن   عبداهللاوقتى محمد بن : دمسكين بن عمرو گوي
عثمانى را زدند و سرش را به خراسان فرستاد و كسان همراه آن فرستاد كه به خدا قسم ياد كنند كه   عبداهللا

 .پسر فاطمه دختر پيمبر خداست صلى اهللا عليه و سلم  عبداهللاسر از آن محمد بن 
  »عثمانى را كشتند؟  عبداهللاچرا محمد بن «: از محمد بن جعفر پرسيدم: راوى گويد

  ».به سرش احتياج داشتند«: گفت
بود، وقتى محمد بـن    عون بن ابى عون به در امير مؤمنان نايب پدر خويش: محمد بن ابى حرب گويد

لكرام و عون بن ابى عون به ابن ابى ا  عبداهللابن حسن كشته شد، ابو جعفر سر وى را همراه محمد بن   عبداهللا
مگر يكبار او را «: وقتى سر را آنجا بردند مردم خراسان ترديد كردند و گفتند. خراسان فرستاد به نزد ابو عون

  »نكشته بودند و سرش را پيش ما نياورده بودند؟
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 از ابـو جعفـر دروغـى جـز ايـن     «: گفتنـد  آنگاه خبر معلوم شد و حقيقـت آنـرا بدانسـتند و مـى    : گويد
  ».ايم ندانسته

ابو جعفـر در نامـه   . رفتيم در هاشميه بوديم، من و سفيانى بنزد ابو االزهر مى«: بن عمران گويد  عبداهللا
  ».امير مؤمنان به ابو االزهر وابسته وى  عبداهللاز بنده خدا «: نوشت به او مى

يـك روز بـه نـزد وى    : گويـد » .به ابو جعفر، از ابو االزهر وابسته و بنده وى«: و ابو االزهر بدومى نوشت
اى از ابو جعفر به  كرديم، نامه بوديم، ابو جعفر سه روز بدو داده بود كه نوبتى نبود، در آن ايام با وى خلوت مى

 .نزد وى آمد كه بخواند و بينداخت و به نزد فرزندان حسن رفت كه به زندان بودند
 :نامه را بر گرفتم و خواندم كه چنين بود: گويد

  ».ام بنگر و در باره آن عجله كن و اجرا كن ابو االزهر، آنچه را كه در باره مدله به تو دستور دادهاى «
  »دانى مدله كيست؟ مى«: سفيانى نامه را خواند و گفت: گويد
  » نه؟«: گفتم
  » ببين چه خواهد كرد؟. بن حسن است  عبداهللابه خدا وى «: گفت
آنگاه » .بن حسن به هالكت رسيد  عبداهللابه خدا «: نشست و گفتاندكى بعد ابو االزهر بيامد و ب: گويد

  »به من بگوى على بن حسن چگونه مردى است؟«: كمى بماند و به درون رفت و غمين بيامد و گفت
 »به نزد تو راستگو هستم؟«: گفتم
  » .آرى، و باالتر از آن«: گفت
يعنـى   -كنـد  و آنـش سـايه مـى    -زمينيعنى  -دارد به خدا بهترين كسى است كه اينش بر مى«: گفتم

  ».-آسمان
  » .به خدا تمام شد«: گفت

بـه خـدا در زنـدان، وقـت     «: گفـت  شنيدم كه مـى   عبداهللاز جدم موسى بن : محمد بن اسماعيل گويد
  ».خواند شناختيم مگر به وسيله حزبهاى قرآن كه على بن حسن مى نمازها را نمى

چرا براى قيام بـر ضـد ايـن    «: دارم از بشير الرجال پرسيده بوديكى از وابستگان بنى : ابن عايشه گويد
  »مرد شتاب دارى؟

بن حسن را گرفته بود پيش من فرستاد كه به نزد وى رفتم بگفت تا وارد   عبداهللاز آن پس كه «: گفت
خـود  خود بيفتادم و چون به  بن حسن را ديدم كه كشته شده بود و بى  عبداهللاطاقى شوم و چون وارد شدم 

آنگاه . آمدم با خدا پيمان كردم كه در كار وى دو شمشير به هم نخورد مگر با آن يكى باشم كه بر ضد اوست
  ».كشد آنچه را ديدى با وى مگوى كه اگر بداند مرا مى: به فرستاده وى كه همراه من بود گفتم
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دار عباسيان بود گفتم كه اين حديث را براى هشام بن ابراهيم كه از مردم همدان بود و طرف: عمر گويد
اما او به خدا قسم ياد كرد كه او چنين نكرده بود بلكـه  . بن حسن را داده بود  عبداهللابو جعفر دستور كشتن 

 .محمد پيدا شد و كشته شد، كه قلبش بشكافت و جان داد: يكى را پيش وى فرستاده بود كه بگويد
نوشـانيدند،   زهرشـان مـى  «: ندان حسن بـه مـن گفـت   يكى از باقيماندگان فرز: گويد  عبداهللاعيسى بن 

پسران داود بن حسن و اسحاق و اسماعيل پسران ابراهيم بـن حسـن و     عبداهللاهمگى بمردند مگر سليمان و 
 ».كسانى از آنها كه كشته شدند پس از قيام محمد كشته شدند. جعفر بن حسن

جانم فداى ابو جعفر كه « :ست و گفتكنيزى از آن خاندان حسن به جعفر بن حسن نگري: عيسى گويد
 ».بن حسن را كشت  عبداهللاشناخت كه ترا رها كرد و  چه خوب مردان را مى

 سال صد و چهل و چهارم بوده سخن از بقيه حوادثى كه ب

از جمله حوادث سال آن بود كه ابو جعفر منصور، فرزندان حسن بن حسن بن على را از مدينه به عراق 
  .برد

 ه چرا منصور، فرزندان حسن را به عراق برد؟سخن از اينك

وقتى ابو جعفر رياح بن عثمان مرى را واليتدار مدينـه كـرد بـدو دسـتور داد در     : محمد بن عمر گويد
 .بن حسن بكوشد و در باره آنها غفلت كمتر كند  عبداهللاجستجوى محمد و ابراهيم پسران 

ريـاح در كـار جسـتجوى آنهـا بكوشـيد و      : لى گويدمحمد بن عمر به نقل از عبد الرحمان بن ابى الموا
سستى نكرد و در اين باب چندان سخت گرفت كه محمد و ابراهيم بيمناك شدند و بنا كردنـد از جـايى بـه    

شدند ابو جعفر از جستن آنها سخت دلگير شد و به ريـاح بـن عثمـان نوشـت كـه پدرشـان        جايى منتقل مى
عثمانى كه برادر مادريشان بود از فاطمه   عبداهللابراهيم را با محمد بن  بن حسن و برادران وى داود و  عبداهللا

دختر حسين بن على با عده ديگرى از آنها را بگيرد و در بند كند و سوى وى فرستد كه آنها را در ربذه بنزد 
 .وى برند

. رد و پيش وى فرستدبه رياح نوشته بود كه مرا نيز با آنها بگي. ابو جعفر آن سال به حج آمده بود: گويد
گرفتندم و در بند آهنين كردند و به راه انداختنـد تـا در    مرا وقتى به دست آوردند كه آماده حج شده بودم،

 .ربذه به آنها رسيدم
بن حسـن و خانـدان وى را ديـدم كـه بعـد از پسـينگاه از خانـه مـروان           عبداهللا: محمد بن عمر گويد

نشانيدند كه فرشى زير شان نبود، من آن روز  ودند، آنها را در محملها مىبردند، در بند آهنين ب بيرونشان مى
 .بينم به خاطر بسپارم توانستم آنچه را مى بالغ شده بودم و مى

با بنى حسن نزديك چهار صد كس از مردم جهينه و مزينه و ديگر : عبد الرحمان بن ابى الموالى گويد
 .ديدم كه دستهايشان بسته بود و در آفتاب بودند قبايل را گرفته بودند كه آنها را در ربذه



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  117  يازدهمجلد 

بن حسن و خاندانش به زندان كردند، ابو جعفر در بازگشت از حـج    عبداهللامرا با : محمد بن عمر گويد
بن حسن از ابو جعفر خواست كه اجازه دهد به نزد وى رود، اما ابو جعفر نپذيرفت و او را   عبداهللا. به ربذه آمد

 .ه از دنيا رفتنديد تا وقتى ك
عيسى بن على . مرا سر پا بداشتند تا پيش وى رسانيدند. آنگاه ابو جعفر از ميان آنها مرا خواست: گويد

بله، اى امير مؤمنان خودش است، اگر با وى سختى كنى جايشان را «: به نزد وى بود كه چون مرا بديد گفت
  ».دهد به تو خبر مى

خدايت به سالمت ندارد دو فاسـق پسـر فاسـق، دو دروغگـو پسـر      «: سالم گفتم، ابو جعفر گفت: گويد
  »دروغگو كجا هستند؟

  »دهد؟ اى امير مؤمنان آيا راست گفتن به نزد تو سودم مى«: گفتم
  » چيست؟«: گفت
  » .زنم طالقى باشد و چنان و چنان به گردنم باشد اگر جاى آنها را بدانم«: گفتم
بپا داشتند و چهار صد تازيانه بمن  1مرا ميان عقابين» .تازيانه«: تاما اين را از من نپذيرفت و گف: گويد

 .زد، ديگر چيزى نفهميدم تا به خود آمدم و مرا بدان حال پيش يارانم بردند
بـن    عبـداهللا عثمانى فرستاد كه دخترش همسر ابراهيم بـن    عبداهللاآنگاه از پى ديباج، محمد بن : گويد

  »اند و كجا هستند؟ به من بگو دو دروغگو چه كرده«: و جعفر بردند گفتحسن بود و چون او را به نزد اب
  » .به خدا اى امير مؤمنان از آنها خبرى ندارم«: گفت
  » .بايد بگويى«: گفت
  ».گويم، پيش از اين از آنها خبر داشتم، اما اكنون به خدا از آنها خبر ندارم به خدا راست مى«: گفت
  » .اش كنيد برهنه«: گفت
و چـون  . پس او را برهنه كردند، يكصد تازيانه به او زد، غلى آهنين بر او بود از دست تا به گردن: گويد

از زدن وى فراغت يافت برونش بردند و يك پيراهن قهستانى روى ضربتها بر او پوشانيدند و وى را پـيش مـا   
بت گوسـفندى را بـر او دوشـيدند    آوردند و به خدا نتوانستند پيراهن را در آرند كه با خون چسبيده بود، عاق

 .آنگاه پيراهن را در آوردند و او را مداوا كردند
. كه ما را به هاشميه بردند و آنجـا بـه زنـدان كردنـد    » .آنها را سوى عراق ببريد«: ابو جعفر گفت: گويد

بـدو   هـر كـس از شـما كـه    «: زندانبان بيامد و گفت .بن حسن بود  عبداهللانخستين كسى كه در زندان بمرد 
  ».نزديكتر است بيايد و بر او نماز كند

 .برادرش حسن بن حسن بن حسن بن على عليهم السالم برفت و بر او نماز كرد: گويد

                                                           

 .م. اند كه به وقت تازيانه زدن حركت و مقاومت نكند بسته اند و مى نهاده مي دو چوب بوده كه شخص را ميان آن. 1
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پس از آن محمد بن عمرو بن عثمانى بمرد كه سر او را بر گرفت و همراه جمعى از شـيعيان بـه   : گويد
كردند كه اين سر محمـد بـن    و به خدا قسم ياد مى خراسان فرستاد كه آنرا در واليتهاى خراسان بگردانيدند

فهمانيدند كـه ايـن سـر     است پسر فاطمه دختر پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم و به مردم چنين مى  عبداهللا
 .است كه قيام وى بر ضد ابو جعفر در روايت آمده بود  بن حسن  عبداهللامحمد بن 

واليتدار كوفه . واليتدار مدينه رياح بن عثمان مرى بود. بود  عبداهللادر اين سال، واليتدار مكه سرى بن 
واليتـدار مصـر   . بود  عبداهللاقضاى آنجا با سوار بن  .واليتدار بصره سفيان بن معاويه بود. عيسى بن موسى بود

  .يزيد بن حاتم بود
 .آنگاه سال صد و چهل و پنجم در آمد

 سال صد و چهل و پنجم بوده سخن از حوادثى كه ب

بن حسن در مدينه قيام كرد، برادرش ابـراهيم بـن     عبداهللاجمله حوادث سال آن بود كه محمد بن  از
 .نيز پس از وى در بصره قيام كرد و هر دو كشته شدند  عبداهللا

  و كشته شدن وى  عبداهللاسخن از قيام محمد بن 

ى مدينه بـاز گشـت و در   وقتى ابو جعفر، فرزندان حسن را روانه كرد رياح سو: حارث بن اسحاق گويد
 .جستجوى سخت بكوشيد و محمد را به زحمت انداخت كه مصمم شد قيام كند

محمد به زحمت افتاد و پيش از وقتى كه با بـرادرش ابـراهيم معـين    : ابراهيم بن محمد جعفرى گويد
 .كرده بود قيام كرد كه ابراهيم آنرا نپسنديد

، عاقبت پسرش سقوط كرد و بمرد و وى از جستجو پيوسته به سختى در جستجوى محمد بودند: گويد
كشيدند، تـا سـر در آب فـرو رفتـه      به محنت افتاد و در يكى از چاههاى مدينه رفت كه يارانش از آن آب مى

 .ابراهيم از وقت مقرر تأخير كرد بسبب آنكه دچار آبله شده بود. ماند بود، اما پيكرش از درشتى نهان نمى
كردند و ما در كـار خريـد آذوقـه شـتاب      ردم مدينه از قيام محمد سخن مىم: حارث بن اسحاق گويد

رياح خبر يافت كه محمد به مذاد آمده و او با سپاه . ها زيور زنان خويش را فروختند كرديم چندان كه بعضى
 .خويش بر نشست و آهنگ وى كرد

و   عبـداهللا لمى و جبيـر بـن   س  عبداهللاپيش از آن محمد به آهنگ مذاد بيرون شده بود جبير بن : گويد
: گفت بن عامر اسلمى نيز با وى بودند، از زنى كه به آب گرفتن آمده بود شنيدند كه با يار خويش مى  عبداهللا

  ».جويد و سوى بازار رفته رياح بر نشسته و محمد را در مذاد مى«
در گذشـت امـا از آنهـا    پس آنها وارد خانه زن جهنى شدند و در را بر خويشتن بستند، رياح بـر  : گويد

  .خبر بود آنگاه به خانه مروان باز گشت و چون وقت نماز عشا رسيد، در خانه نماز كرد و برون نيامد بى
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شنيدم كه عبيد اهللا بن عمرو و عبد الحميد بن جعفر، پيش از آنكه محمد قيـام  : فضل بن دكين گويد
يابيم كه بـراى   به خدا در اين امت كسى را نمى» براى قيام منتظر چيستى؟«: كند به نزد وى رفتند و گفتند

  »كنى؟ تر باشد، چرا تنها قيام نمى آن از تو شوم
رياح كس به طلب ما فرستاد، مـن و جعفـر و حسـين و علـى و حسـن      : عيسى به نقل از پدرش گويد

و پسـرش   همگان از اعقاب على بن حسين عليه السالم و كسانى از مردم قريش، از جمله اسماعيل بن ايـوب 
خالد، پيش وى رفتيم، در خانه مروان به نزد وى بوديم كه صداى تكبير بر خاست و گوشـها را پـر كـرد كـه     

 .پنداشتيم از نزد كشيكبانان است و كشيكبانان، پنداشته بودند از خانه است
 در بـاره «: پسر مسلم بن عقبه كه با رياح بود بر خاست و به شمشـير خـويش تكيـه زد و گفـت    : گويد

  ».اينان سخن مرا بشنو و گردنشان را بزن
به خدا حق اين «: عاقبت حسين برخاست و گفت. به خدا نزديك بود آن شب از پا در آييم: على گويد

 ».كار را ندارى كه ما شنواييم و مطيع
رفتند و آنجا نهان شـدند، مـا    1رياح و محمد بن عبد العزيز برخاستند و در خانه يزيد به گنبدى: گويد

نيز برخاستيم و از خانه عبد العزيز بن مروان برون شديم و در كوچه عاصم بن عمرو بـه جـاى مرتفعـى بـاال     
و او پـدرش را  » .تـوانم بجهـم، مـرا بـردار     پسرم، من نمى« :رفتيم، عاصم بن ايوب به پسر خويش خالد گفت

 .برداشت
كند، و  دادند كه محمد امشب قيام مىرياح در خانه مروان بود كه بدو خبر : عبد العزيز بن عمران گويد

 .و كسان ديگر فرستاد  عبداهللاكس به طلب برادرم محمد بن عمران و عباس بن 
برادرم برون شد، من نيز با وى برون شدم، از پس نماز عشا به نزد رياح رفتيم و بدو سالم گفتيم : گويد

 .كه جواب ما را نداد و ما ننشستيم
  »يش قرين صالح بدارد شب را چگونه گذرانيده؟امير كه خدا«: برادرم گفت

هى، اى «: آنگاه دير مدت خاموش ماند سپس سر برداشت و گفت» .به خوبى«: با صداى ضعيفى گفت
بـه  . جويد و او ميان شما نهان اسـت  مردم مدينه، امير مؤمنان منظور خويش را در مشرق و مغرب زمين مى

  ».زنم تان را مى همه كنم، اگر قيام كند گردن خدا قسم ياد مى
  ».خدايت قرين صالح بدارد، من اين را نميپذيرم، به خدا اين درست نيست«: برادرم گفت: گويد
تو از همه كسانى كه اينجا هستند عشيره بيشتر دارى، قاضى امير مؤمنان نيز هستى، عشـيره  «: گفت

  ».خويش را بخوان
من برخاستم و كس پيش بنى » .اى ثابت تو برو بنشين،«: برادرم بر خاست كه بيرون شود گفت: گويد

 .زهره كه در باغ طلحه و خانه سعد و خانه بنى ازهر بودند فرستادم كه سالح خويش را آماده كنيد
                                                           

 .جنبذ: كلمه متن. 1
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گروهى از آنها بيامدند، ابراهيم نواده سعد بن ابى وقاص بيامد كه كمانى به دوش آويختـه بـود،   : گويد
اينك بنى زهره كه با تو هستند «: آنها را بديدم پيش رياح رفتم و گفتموى تيراندازى ماهر بود وقتى كثرت 

  ».اند به آنها اجازه بده با سالح آمده
اى رخ  خواهى كسان را با سالح به نزد من آرى، بگوى در ميدان بنشينند و اگر حادثه مى! هرگز«: گفت

  ».داد نبرد كنند
  ».، آنجا چيزى نيست، بنشينيم و گفتگو كنيمبه آنها گفتم كه نخواست به شما اجازه دهد: گويد
 1با گروهى سوار براى گشت بـرون شـد و تـا بـاالى ثنيـه       عبداهللاندكى ببوديم، آنگاه عباس بن : گويد

به خدا در اين حال بوديم كه دو سوار . رفت، سپس سوى منزل خويش بازگشت و در را به روى خويش بست
بـن مطيـع و عرصـه قضـا در محـل        عبداهللات بيامدند و ما بين خانه از جانب مشرق نمودار شدند كه به تاخ

 .سقايى بايستادند
  ».گيرد به خدا شر باال مى«: گفتم: گويد
از مذاد بيامد، دويست   عبداهللاآنگاه از دور صدايى شنيديم و شبى در دراز گذرانيديم، محمد بن : گويد

از راه بنى سلمه برويد كه ان شاء «: بطحان رسيد گفتو پنجاه كس با وى بودند، وقتى به محل بنى سلمه و 
  ».اهللا به سالمت مانيد

محمد بيامد تا از كوچه ابن حنين در آمد و وارد . آنگاه تكبيرى شنيديم، پس از آن صدا آرام شد: گويد
ر بازار شد و از محل خرما فروشان گذشت و از محل قفس داران در آمد و سوى زندان رفت كه در آن وقت د

خانه ابن هشام بود، در را بكوفت و كسانى را كه در آنجا بودند برون آورد آنگاه بيامد و همينكه ما بين خانـه  
 .انگيز ديديم اويس رسيد وضعى هول

  ».تير بيندازم«: گفت ابراهيم بن يعقوب فرود آمد و تيردان خويش را به دوش انداخت و: گويد
  » .مكن«: گفتيم
بگشت و به نزد خانه عاتكه دختر يزيد رسيد و بـر در آن نشسـت كسـان زد و    محمد در ميدان : گويد

 .خوردى كردند و يك مرد سندى كه چراغ افروز مسجد بود كشته شد، يكى از ياران محمد او را كشت
محمد از مذاد قيام كرد، بر خوى بود، ما نيز با وى بوديم، خوابت بن بكير را بـر  : جهم بن عثمان گويد

و او عهده كرد، سـپس از  » .آنرا عهده كن«: نيم نيزه را به عبد الحميد بن جعفر داد و گفت. ماشتپيادگان گ
 .او خواست كه معافش بدارد كه معافش داشت و آن را با پسر خويش حسن بن محمد فرستاد

مـذاد   دو بار شمشير پيش برادر خويش فرستاد كه آن را در  عبداهللابراهيم بن : گويد  عبداهللاجعفر بن 
كرد، كس از پى ما فرستاد، صد كس ببوديم، وى بر يك خر صحرايى سياه بود، به دو  نهاد، شبى كه قيام مى

  »از كدام راه برويم؟«: راهى رسيديم، راه بطحان و راه بنى سلمه، بدو گفتيم
                                                           

 .م. ثنيه به معنى بلندى اندك است در مدخل مدينه بلندى اندكى بوده به نام ثنية الوداع كه ثنيه نام خاص آن شده. 1
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  » .راه بنى سلمه كه خدايتان به سالمت بدارد«: گفت
 .مپس برفتيم تا به در مروان رسيدي: گويد

چند روز در مدينه باران بود، وقتى بند آمد، از پس آن به صحرا : ابو عمرو مدينى پيرى از قريش گويد
رفتم و از مدينه دور افتادم، به جاى خويش بودم كه يكى به نزد من آمد كه ندانستم از كجا آمده بود، به نزد 

  »آيى؟ از كجا مى«: گفتمش. هاى كثيف داشت و عمامه ژنده من نشست، جامه
خواستم با چوپـان آن بگفـتم، اينـك سـوى كسـان       از پيش اندك گوسفندانم، كارى را كه مى«: گفت
  ».روم خويش مى
گفـت   از هر موضوعى با وى سخن كردم، از من پيش بود و فزونى داشت، از كار وى و آنچه مـى : گويد

 .شگفتى كردم
  » از كدام قومى؟«: گفتم
  » .از مسلمانان«: گفت
  » ه، از كدام قبيله آنها هستى؟بل«: گفتم
  » .بهتر است بيشتر نگويى«: گفت
  »كنم، تو كيستى؟ بله، چنين مى«: گفتم
 :بر خاست و شعرى خواند به اين مضمون: گويد

   كسى كه پاپوشش دريده«
 .با چند شعر ديگر... » .1نالد و از پا برهنگى مى

فته بود كه پشيمان شدم كه چرا او را نشناخته پس از آن برفت، به خدا هنوز از ديد من برون نر: گويد
آنگاه به جاى خويش رفتم، پس از . ام، و از پى وى رفتم كه از او بپرسم، گويى به زمين فرو رفته بود رها كرده

يك روز و شب نگذشته بود كه صبحگاهان در مدينه در نماز صبح حضور يافتم، يكى . آن به مدينه باز گشتم
چـون نمـاز را بسـر بـرد      .خواند شناختم و انا فتحنا لك فتحا مبينا را مى ه صداى او را مىپيشواى نماز بود ك

 .بن حسن بود  عبداهللاباالى منبر رفت، ديدم همان يارم بود، همو محمد بن 
اى نظيـر ايـن    اسماعيل بن حكم نيز از يكى كه نـام وى را آورد، قصـه  : ابن ابراهيم وابسته قريش گويد

اين را براى يكى از مردم انبار نقل كردم به نام ابو عبيـد و او گفـت كـه بـه     : اسماعيل گويدكرد،  حكايت مى
محمد يا ابراهيم يكى از مردم بنى ضبه را فرسـتاد كـه خبـرى دربـاره ابـو جعفـر       : گفته ابن ابراهيم بن هود

مسيب  .خن كردبگيرد، آن كس پيش مسيب رفت كه در آن وقت ساالر نگهبانان بود و از خويشاوندى وى س
از «: از او پرسـيد . پس او را به نزد ابو جعفر برد كه معترف شد. »ناچار بايد ترا پيش امير مؤمنان برد«: گفت

 »او چه شنيدى؟
                                                           

 .م. پيش از اين همين شعر به روايت ديگر آمده بود. 1
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 :مرد ضبى شعرى خواند به اين مضمون
   ترس او را سر گردان كرده و به زبونى انداخته«

  ».و هر كه از تيزى شمشير بترسد چنين شود
 :گوييم به او بگو كه ما نيز مى«: فتابو جعفر گ

   روش ذلتى هست كه از مرگ بدتر است«
  ».خويش آمدى و به جا: و به سبب آن به مرگ گوييم

 .پس مرد ضبى برفت و پيام را با وى بگفت: گويد
محمد در نخسـتين روز رجـب سـال صـد و     «: ازهر بن سعيد بن نافع كه در قيام حاضر بوده بود گويد

شب را با ياران خويش در مذاد بسر برد پس از آن بيامد و شبانگاه در زنـدان و بيـت   . يام كردچهل و پنجم ق
  .المال را بكوفت و بگفت تا رياح و ابن مسلم را با هم در خانه ابن هشام بداشتند

 .محمد دو روز مانده از جمادى االخر سال صد و چهل و پنجم قيام كرد: على گويد
دو روز مانده از جمادى االخر قيام كرد، شبى كه قيام كرد ديدمش كه يك  محمد: عمر بن راشد گويد

اى به كمر خويش بسته بـود، عمامـه ديگـرى بـه سـر پيچيـده بـود و         كاله زرد مصرى به سر داشت، عمامه
در مقابل ) حكومت(و چون خانه » .بكشيد، بكشيد«: گفت شمشيرى به دوش آويخته بود، به ياران خويش مى

  ».از در اطاقك در آييد«: مت كرد گفتآنها مقاو
. پس به زور وارد شدند و در كوچكى را كه در اطاقك بود آتش زدند كه كس عبور نتوانست كرد: گويد

رزام وابسته قسرى سپر خويش را بر آتش نهاد و از روى آن گذشت، كسان ديگر نيـز چنـان كردنـد و از در    
ند، كسانى كه با رياح در خانه بودند، از خانه عبد العزيز، از حمـام  بعضى ياران رياح به نزد در بود. وارد شدند
ويران كردند، سـوى وى   هاى آنرا اى پناه برده بود و بگفت تا پله رياح در خانه مروان به باال خانه. برون شدند

 .برادرش عباس بن عثمان را نيز با وى بداشتند. رفتند و پايينش آوردند و در خانه مروان بداشتند
اش نذير بن يزيد و رزام به زندان بودند كه محمد آنها را در آورد و به  محمد بن خالد و برادرزاده: گويد

 .نذير گفت كه مراقب رياح و ياران وى باشد
اش و پسر مسـلم بـن عقبـه را در خانـه مـروان       محمد، رياح و برادرزاده: عيسى به نقل از پدرش گويد

 .بداشت
  ».كرد رياح را به من واگذار كه ديدى مرا چگونه شكنجه مى«: م به نذير گفترزا: خالد بن راشد گويد

 .آنگاه بر خاست كه برود» .تو دانى و او«: گفت
  ».كردم اما از آقايى شما خبر داشتم اى ابو قيس، من با شما چنان مى«: رياح گفت

  ».ر ماستكنيم كه در خو آنچه در خور تو بود كردى ما نيز چنان مى«: نذير بدو گفت
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حقا كـه بـه   «: آنگاه رزام او را بگرفت اما رياح همچنان تقاضا كرد تا از وى دست بداشت و گفت: گويد
  ».هنگام قدرت گرد نفر از بودى و به هنگام بليه فرومايه

رياح، محمد بن مروان انصارى عوفى را بداشت و او در زندان به سپاس : موسى بن سعيد جمحى گويد
  :به اين مضمونرياح شعرى گفت، 

   بزرگوار قيس، حرمت را از ياد نبرد«
   رسند و اينكه مردان به همديگر مى

   وقتى سعيد در را به صدا در آرد
   چون جوجگان شتر مرغ سوى او رويم

  يا همانند مورچگان كه به پاى كوتاه
  ».رود و بى تكبر مى

: فت و ثناى او كرد، سـپس گفـت  محمد به منبر رفت و حمد خدا گ: اسماعيل بن يعقوب تميمى گويد
اما بعد، اى مردمان، كار اين طغيانگر دشمن خداى ابو جعفر چنان بود كه از شما نهان نمانده كه گنبد سبز «

: خدا فرعون را وقتى به عقوبت گرفت كه گفت. را از روى عناد با قدرت خداى و تحقير كعبه حرام بنيان كرد
ن كسان براى قيام به كار اين دين فرزندان مهاجران هستند و انصار كـه  تري پروردگار واالى شما منم شايسته

انـد و كسـى را كـه بـيم      اند و حالل ترا حرام كـرده  خدايا اينان حرام ترا حالل كرده. اند با آنها هميارى كرده
 .كسى از آنها را به جاى مگذار .اند اى بيم داده اند و كسى را كه امان داده اى امان داده داده

اى مردمان به خدا ميان شما قيام كردم نه از آن رو كه شما صاحبان قوت و صـالبتيد، بلكـه شـما را    «
پرسـتند،   براى خويشتن برگزيدم، به خدا به اين كار نپرداختم مگر وقتى كه در همه شهرها كـه خـدا را مـى   

  ».اند براى من بيعت گرفته
تى رياح مرا فرستاد، محمد خبر يافـت و همـان   وق: بن موسى به نقل از جدش گويد  عبداهللاموسى بن 

اگر كسى از جانب مدينه سـوى آنهـا رفـت    «: رياح به سپاهيانى كه همراه من بودند گفته بود. شب قيام كرد
  »موسى كجاست؟«: ، وقتى رياح را پيش محمد بردند گفت».گردن مرا بزنند

  ».ام دسترسى بدو نيست، به خدا او را سوى عراق فرستاده«: گفت
  ».كس از دنبال وى بفرست و او را برگردان«: گفت
رود،  اگر ديدند كسى از طرف مدينه سوى آنهـا مـى  : ام به سپاهيانى كه همراه وى هستند گفته«: گفت

  ».وى را بكشند
  »آورد؟ كى موسى را به نزد من مى«: محمد به ياران خويش گفت: گويد

  ».آورم من او را به نزد تو مى«: ابن خضير گفت
 ».بنگر و كسانى را برگزين و برو«: گفت
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ناگهان وى را مقابل خويش ديديم؟ گفتى از جانب عراق آمده بود و چون سپاهيان در او : موسى گويد
سـردار و يـارانش مـرا    . و چون با ما در آميختند سالح كشيدند» .فرستادگان امير مؤمنان«: نگريستند گفتند

  .بر گرفتند و مرا ببردند تا پيش محمد رسيديمبگرفتند و فرود آوردند و بند از من 
نوشت كه وى را به قيام دعوت  ابو جعفر به زبان سرداران خويش به محمد نامه مى: على بن جعد گويد

اگر تالقى كنيم همـه سـرداران سـوى مـا     « :گفت دادند كه با وى هستند، محمد مى كردند و بدو خبر مى مى
  ».آيند

قضاى مدينـه  . محمد مدينه را گرفت عثمان نواده زبير را عامل آنجا كرد وقتى: حارث بن اسحاق گويد
نگهبانى را به ابو القلمس، عثمان بن عبيـد اهللا، داد كـه نـواده    . را نيز به عبد العزيز بن مطلب مخزومى سپرد

د العزيز كس پيش محمد بن عب. نواده مسور بن مخرمه داد  عبداهللاها را به  ديوان مقررى. عمر بن خطاب بود
 .كنى و با ما خواهى بود فرستاد كه پنداشتم ما را يارى مى

، آنگاه از وى رو نهان كرد و سوى »كنم چنين مى«: محمد بن عبد العزيز پوزش خواست و گفت: گويد
 .مكه رفت

بودم تا وقتى كه مرا به طرفى فرستاد   عبداهللامن ساالر نگهبانان محمد بن : عبد الحميد بن جعفر گويد
 .و نگهبانى را به زبيرى سپرد

بن منذر و   عبداهللاهمه سران قوم پيرو محمد شدند بجز تنى چند كه ضحاك ابن : ازهر بن سعيد گويد
ابو سلمة بن عبيد اهللا هردوان حزامى، و ابو سلمه نواده عمر بن خطاب و حبيب بن ثابت زبيرى از آن جملـه  

 .بودند
عبد الوهاب زبيرى شوهر من  .كرد مردم مدينه كناره گرفتند وقتى محمد قيام: كلثم دختر وهب گويد

 .عباسى نهان شدم  عبداهللاجزو قيام كنندگان بود، من به نزد اسماء دختر حسين بن 
نوشـتم بـه ايـن     عبد الوهاب چند شعر را كه گفته بود براى من نوشت، مـن نيـز اشـعارى بـدو    : گويد

 :مضمون
   خدا جوانانى را كه«

   برد كردندبه روز ثنيه ن
  رحمت كند

   كه به دفاع از فرزندان و نسبهاى پاك
   نبرد كردند

   همه كسان بجز سواران اسدى
  ».از آنجا گريختند

 :اند و كسان بر اين اشعار چنين افزوده: گويد
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   خداى رحمان«
   عيسى كشنده نفس زكيه را

  ».بكشد
ه از مالك ابن انس در باره قيام بـا  مكرر از كسان شنيدم ك: سعيد بن عبد الحميد حكمى انصارى گويد

  ».بيعت ابو جعفر به گردنهاى ماست«: محمد استفتا كردند و بدو گفتند
  » .ايد و تعهد نا بدلخواه الزام آورد نيست شما نا بدلخواه بيعت كرده«: گفت
 .كسان سوى محمد شتابان شدند اما مالك در خانه خويش بماند: گويد

  عبـداهللا وقتى محمد قيام كرد كس به طلب اسماعيل بن : بن جعفر گويد  هللاعبداابن ابى مليكه وابسته 
 .بن جعفر فرستاد كه عمرى از وى گذشته بود و او را به بيعت خويش خواند

  »شوى، من چگونه با تو بيعت كنم؟ برادرزاده من، به خدا كشته مى«: اسماعيل گفت
جانبدارى محمـد شـتافته     د كه بنى معاويه بهكسان تا حدى از محمد دورى گرفتند و چنان بو: گويد

عمو جان، بـرادران مـن بـه جانبـدارى پسـر خالـه       « :حماده دختر معاويه پيش اسماعيل رفت و گفت. بودند
دارى و پسر خالـه مـن و بـرادرانم كشـته      اند اگر تو اين سخن را بگويى كسان را از وى باز مى خويش شتافته

  ».شوند مى
ر منع از جانبدارى محمد اصرار ورزيد و چنانكـه گوينـد حمـاده بـر جسـت و او را      اما پير مرد د: گويد

گـويى پـدر مـرا     مـى «: بن اسماعيل بر او جست و گفـت   عبداهللاخواست بر او نماز كند اما  محمد مى. بكشت
  »كنى؟ بكشند، سپس بر او نماز مى

 .ل نماز كردرا دور كردند و محمد بر مرده اسماعي  عبداهللاكشيكبانان، : گويند
عبيداهللا نواده حسين بن على را پيش محمد آوردنـد كـه چشـمان    : عيسى به نقل از پدر خويش گويد

  ».ام كه اگر او را ديدم بكشمش قسم ياد كرده«: خويش را فرو هشته بود و گفت
 .اما محمد وى را از اين كار بازداشت» .بگذار گردنش را بزنم«: عيسى بدو گفت

وقتى محمد قيام كرد من در حبس ابن حيان بودم كـه مـرا آزاد كـرد و    : ى گويدمحمد بن خالد قسر
اين دعوت حق است، به خدا به خاطر خـدا در راه  «: چون دعوت محمد را كه بر منبر كرده بود شنيدم گفتم

  ».آن كوششى نيكو خواهم كرد
از گـذرگاههاى آنـرا بگيرنـد    اى كه به خدا اگر يكى  اى امير مؤمنان در اين شهر قيام كرده«: بدو گفتم

  ».روز وى را با يكصد هزار شمشير بزنم هدبا من بيا كه از پس . مردمش از گرسنگى و تشنگى بميرند
از كاالى خوب، چيزى بهتر از آنچه «: يك روز كه پيش وى بودم به من گفت. اما از من نپذيرفت: گويد

 .كه ابن ابى فروه را غارت كرده بود» .ديمپيش ابن ابى فروه داماد ابى الخصيب بود به دست نياور
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و بدو خبر دادم كه   و به امير مؤمنان نوشتم» .اى بينم كه كاالى خوب نديده چنان مى«: گفتمش: گويد
همراهان وى اند كند، كه به من پرداخت و مرا بداشت و عيسى بن موسى از پس كشـته شـدن وى مـرا آزاد    

 .كرد
يك روز به نزد محمد بودم و پايش در كنـار  : ر به نقل از پدرش گويدبريكه دختر عبد الحميد بن جعف

من بود كه خوات بن بكير وارد شد و بدو سالم گفت كه سالمى به پاسخ وى گفت، نه چندان واضـح پـس از   
 .آن جوانى از قريش به نزد وى آمد و سالم گفت كه وى را جوابى نكو گفت

  »دارى؟ ش دست بر نمىهنوز از تعصب خوي«: به محمد گفتم: گويد
  » از چه روى؟«: گفت

سرور انصار به نزد تو آمد و سالم گفت كه پاسخى آهسـته بـدو گفتـى امـا يكـى از اوبـاش       «: گفتمش
  »قريش به نزد تو آمد و به جواب وى توجه كردى؟

  ».چنين نكردم، اما تو چنان در باره من كنجكاوى كه هيچكس در باره كسى نيست«: گفت
قاسم بن اسحاق را نيز همـراه وى  . محمد، حسن بن معاويه را عامل مكه كرد: اسحاق گويد بن  عبداهللا

 .فرستاد كه او را عامل يمن كرده بود
را عامل شام،   عبداهللامحمد، قاسم بن اسحاق را عامل يمن كرد و موسى ابن : محمد بن اسماعيل گويد

 .ه شدكه سوى وى دعوت كنند اما پيش از آنكه آنجا برسند كشت
  .وقتى محمد قيام كرد، عبد العزيز دراوردى را بر سالح گماشت: از هر بن سعيد گويد

وقتى محمد قيام كرد، ابن هرمه خطاب بـه ابـو جعفـر شـعرى گفـت بـه ايـن        : محمد بن يحيى گويد
 :مضمون
  بر آنكه آرزوى خالفت داشت«

 آور گمراه آرزومندش كرده بود و گمرهى

   تسلط يافتى
   فاهت و ترسوى از روى س

   خويش را به هالكت افكند
   كه از خالفت نصيبى براى وى مقرر نبود

   صاحبان طمع از وى پشتيبانى كردند
   اما سيل حادثه آنها را ببرد

   وقتى دروغ گفتند و ستم آوردند
   خواندند ابليس را مى

   اما گمراهى آور زبون پاسخشان نداد
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   مطيعان شيطان بودند كه پشت بكرد
   هى از آنها به دنبال وى روان شدندو گرو

  خالفت را كسان به تو ندادند
   بلكه خداى جليل آنرا به تو داد

   ميراث محمد از آن شماست
   هاى حق برفت كه وقتى ريشه

  ».هاى آن بوديد شما ريشه
بو وقتى محمد قيام كرد و عيسى به مقابله وى روان شد، ا: محمود بن معمر بن ابو الشدائد فزارى گويد
 :الشدائد خطاب به وى شعرى گفت به اين مضمون

 .آورد اسبان تندرو عيسى را سوى تو مى«
  » پس شتاب ميار

اش  چرده بود و تنومند و بزرگ جثه و به سبب رنـگ تيـره   محمد سبزه تيره رنگ و سياه: عيسى گويد
 .ناميد مى) سياه(وى را قيرى لقب داده بودند و ابو جعفر او را محمم 

 .كرد من آنجا نشسته بودم رفت، منبر زير وى صدا مى هر وقت محمد به منبر مى: بن زياد گويد ابراهيم
يكى كه به وقت سخن كردن محمد بر منبر حضـور داشـته بـود مـرا     : بن عمر بن حبيب گويد  عبداهللا

مـد كـه   بلغم گلويش را گرفت كه تنحنح كرد كه برفت و بازگشت، باز تنحنح كرد كه برفـت و بـاز آ  «: گفت
تنحنح كرد باز بيامد كه تنحنح كرد، آنگاه نگريست و جايى را نيافت و خلط خويش را به طاق مسجد افكند 

  ».كه به آنجا چسبيد
محمد گشاده زبان نبود ديدمش كه بر منبر بود و سـخن در  : ابراهيم بن على از خاندان ابو رافع گويد 

 .د كه سخن را از آن در آردز اش مانده بود و با دست به سينه خويش مى سينه
اى امير مؤمنان خدايت خرسـند  «: روزى عيسى بن موسى به نزد ابو جعفر در آمد و گفت: راوى گويد

  ».بدارد
  » براى چى؟«: گفت
  ».بن جعفر را از بنى معاويه، حسن و يزيد و صالح خريدم  عبداهللانماى خانه «: گفت
  ».به كمك بهاى آن بر تو بتازند بدين خرسندى؟ به خدا آنرا فروختند كه«: گفت

محمد در مدينه قيام كرده بود، منصور شهر خويش بغداد را در نيزار خط كشى : بن ربيع گويد  عبداهللا
به من بانگ زد كـه بـدو پيوسـتم، ديـر     . كرده بود، پس از آن سوى كوفه روان شد، من نيز با وى روان شدم

  ».محمد قيام كرده اى پسر ربيع،«: مدت خاموش ماند، آنگاه گفت
  » كجا؟«: گفتم
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 ».در مدينه«: گفت
اى . به خدا به هالكت رسيد و كسان را به هالكت داد به خدا بدون شمار و مـردم قيـام كـرده   «: گفتم

خواهى حديثى را كه سعيد بن عمرو بن جعده مخزومى براى مـن گفتـه بـراى تـو بگـويم؟       امير مؤمنان مى
كند  ايستاده بودم، به من گفت اى سعيد، اينكه همراه اين سپاه با من نبرد مىدر نبرد زاب با مروان : گفت مى

  »كيست؟
  ».بن عباس  عبداهللابن على بن   عبداهللا«: گفتم
  ».كدامشان است معرفى كن«: گفت
 .بله، مرديست زردگونه، نكو چهره كه ساقهاى دستش الغر است«: گفتم

: گفـت » .گفـت  بـود پـيش تـو آمـد و بـدو ناسـزا مـى        بن معاويه هزيمت شده  عبداهللامردى كه وقتى 
علـى و فرزنـدانش در   . كـرد  شناختمش، به خدا خوش داشتم به جاى وى على بن ابى طالب با من نبرد مى«

اين يكى از بنى هاشم است و پسر عموى پيمبـر خداسـت صـلى اهللا عليـه و سـلم، و      . اين كار نصيبى ندارند
و عبيـد اهللا پسـران     عبـداهللا دانى چرا براى  مى! اى پسر جعده. وى است فرزند عباس كه نيرو و نصرت شام با

  »مروان بيعت گرفتم و عبد الملك را كه بزرگتر از عبيد اهللا بود نديده گرفتم؟
  » .نه«: گفتم
، از عبد الملك نزديكتر بود  عبداهللارسد و عبيد اهللا به  نام مى  عبداهللاچنان يافتم كه اين كار به «: گفت

  » .اين رو براى وى پيمان گرفتماز 
  » ترا به خدا ابن جعده اين حديث را براى تو گفت؟«: ابو جعفر گفت: گويد
اگر اين حديث را كه با تو گفتم بمن نگفته باشد دختر سفيان بن معاويه به طور قطـع، طالقـى   : گفتم

  .باشد
يس ابن ابى سرح از بنى عامر در آن شب كه محمد قيام كرد يكى از خاندان او: حارث بن اسحاق گويد

پيمود تا شبانگاه بـه مقصـد رسـيد و بـر در شـهر        بن لوى به آهنگ ابو جعفر از مدينه روان شد و نه روز راه
در ايـن  «: ربيـع بـدو گفـت   . منصور بايستاد و چندان بانگ زد كه حضور وى را خبر دادند و به درونش بردند

  »چيست؟وقت كه امير مؤمنان به خواب است كار تو 
  » .ناچار بايد او را ببينم«: گفت
  » .به ما بگو تا با وى بگوييم«: گفت
از او بپـرس كـارش   « :پس ربيع به درون رفت و به ابـو جعفـر خبـر داد كـه گفـت     . اما نپذيرفت: گويد

  ».چيست و با من بگوى
  » .اين مرد اصرار دارد كه با تو روبرو شود«: گفت
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در   عبـداهللا اى امير مؤمنان، محمـد بـن   «: ه به نزد وى در آمد و گفتپس ابو جعفر اجازه داد ك: گويد
  » .مدينه قيام كرده

  » گويى او را به كشتن دادى به من بگو كى با اوست؟ به خدا اگر راست مى«: گفت
مرد اويسى كسانى از سران مدينه و مردم خاندان محمد را كه با وى قيام كرده بودند براى ابـو جعفـر   

 .نام برد
  » تو او را به چشم خود ديدى؟«: فتگ

او را با چشم خودم ديدم كه بر منبر پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم نشسـته بـود و بـا وى    «: گفت
  ».سخن كردم
ايى جاى داد و چون صبح شد، فرستاده سعيد بن دينار، غالم عيسـى بـن    ابو جعفر او را به خانه: گويد

سپرده بود بيامد و كار محمـد را بـدو خبـر داد و خبرهـاى وى مكـرر      موسى كه اموال عيسى در مدينه بدو 
و بگفت تا نه هزار بدو دادند » .كنم نيازت مى دهم و بى ترا برترى مى«: پس اويسى را بياورد و بدو گفت. رسيد

 .براى هر شب كه راه پيموده بود هزار
مـنجم بـه او همـى      شـد، حـارث   وقتى ابو جعفر از قيام محمد خبر يافت بيمناك: ابن ابى حرب گويد

  ».اى امير مؤمنان از او چه بيم دارى به خدا اگر همه زمين را بگيرد بيش از نود روز نماند«: گفت
مـن  «: وقتى ابو جعفر از قيام محمد خبر يافت شتابان به كوفه رفت و گفـت : عقيل بن اسماعيل گويد

  ».ابو جعفرم، روباه را از سوراخش بيرون كشيدم
بن على   عبداهللا، قيام كردند ابو جعفر به  عبداهللاوقتى محمد و ابراهيم، پسران : ن حوارى گويدتسنيم ب

كه به نزد وى محبوس بود پيام داد كه اين مرد قيام كرده اگر راى صوابى به نزد تو هست با ما بگوى كه وى 
  .به نزد عباسيان به اصابت رأى شهره بود

است، رأى وى نيز زندانى است مـرا آزاد كـن تـا رأى مـن نيـز آزاد       كسى كه به زندان«: گفت  عبداهللا
  ».شود

كنم من براى تو از او بهترم و ايـن   به خدا اگر بيايد و در مرا بزند ترا آزاد نمى«: ابو جعفر بدو پيغام داد
  ».شاهى خاندان تو است

گرهاشان بنشين كه آنها بدو پيام داد كه همين دم حركت كن و سوى كوفه رو و روى ج  عبداهللا: گويد
شيعيان و ياران اين خاندانند پس از آن اطراف كوفه پادگانها بگذار و هر كس از آنجا به جايى رود و هر كه از 

بـه مـردم شـام     -وى در رى بـود  -به سلم بن قتيبه بنويس كه سوى تو آيـد . جايى آنجا آيد گردنش را بزن
هـاى   وران چندان كه بريد تواند آورد سوى تو فرستد و جـايزه بنويس و دستورشان بده از مردان دلير و جنگا

 .و ابو جعفر چنان كرد. نيكوشان ده و آنها را همراه سلم بفرست
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بـن علـى بـه      عبـداهللا از پيران قوم خويش شنيدم كه وقتى محمد قيام كـرد،  : عباس بن سفيان گويد
يابـد   در باره جنگ به رأى درست دسـت مـى  اين احمق هنوز «: ابو جعفر به برادران خويش گفت. زندان بود

  ».ام پيش وى رويد و مشورت بخواهيد و نگوييد كه من به شما دستور داده
ايد كه از دير باز مرا  همه با هم براى كار مهمى آمده«: پيش وى رفتند و چون آنها را بديد گفت: گويد

 ».رها كرده بوديد
  ».ما اجازه داد از امير مؤمنان اجازه خواستيم كه به«: گفتند
  » اين درست نيست چه خبر شده؟«: گفت

  » .قيام كرده  عبداهللاپسر «: گفتند
 .منظورش ابو جعفر بود» پنداريد پسر سالمه چه خواهد كرد؟«: گفت

  » .دانيم به خدا نمى«: گفتند
فت خيلـى  دهد، بگوييد مالها را برون آرد و به سپاهيان دهد اگر ظفر يا بخل او را به كشتن مى«: گفت

  ».درم دست نيابد رسد و اگر مغلوب شد حريف به يك زود مال وى به دستش مى
وقتى محمد قيام كرد ابو جعفر، عيسـى ابـن موسـى را پـيش     : زيد وابسته مسمع بن عبد الملك گويد

  ».محمد قيام كرده به مقابله وى روان شو«: خواند و گفت
  ».اطراف تواند، بخوانشان و با آنها مشورت كناى امير مؤمنان، اينك عموهاى تواند كه «: گفت
 :شود كه گويد پس سخن ابن هرمه چه مى«: گفت

   مردى است كه قوم راز وى را ندانند
   كند و در مقاصد خويش با گوشها راز گويى نمى

   و چون به كارى پردازد آنرا به سر برد
   چنان كارى كه از آن دريغ ورزد

  ».كند ىكنم عمل م و وقتى گويد عمل مى
ابـو  . كـرد  ها را از نزد محمد بن بشير نسخه برداشتم كه آنرا تأييد مـى  اين نامه: محمد بن يحيى گويد

عبد الرحمان كه از دبيران عراق بود و حكم بن صدقه نيز آنرا براى من روايت كردند، ابن ابى حرب نيـز آنـرا   
بگذار مـن آنـرا جـواب    «: رسيد، ابو ايوب گفتگفت كه وقتى نامه محمد به نزد ابو جعفر  كرد و مى تأييد مى

  ».دهم
برخورد داريم مـرا بـا وى    دهم كه در باره حرمتها برخورد نه من خودم جواب آنرا مى«: ابو جعفر گفت

  ».واگذار
 :وقتى ابو جعفر منصور خبر يافت كه محمد در مدينه قيام كرد بدو نوشت: راويان گويند

 :به نام خداى رحمان رحيم«
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بـا خـدا و پيمبـر او     كسانى كه  عبداهللامير مؤمنان به محمد بن   عبداهللاه خدا، از بند
اين نيست كه كشته شوند يا بـرادر   كوشند سزايشان جز ستيزند و در زمين به فساد مى مى

پاهايشان بـه عكـس يـك ديگـر بريـده شـود يـا از آن        ) و يكى از(دستها ) يكى از(شوند يا 
مگـر  . واييشان در اين دنياست و در آخرت عذابى بزرگ دارندرس اين. سرزمين تبعيد شوند

رحـيم   بدانيد كـه خـدا آمرزگـار و   . كسانى كه پيش از آنكه بر ايشان دست يابيد توبه كنند
و سلم، در قبـال توبـه    به پيمان و قرار و تعهد خدا و تعهد پيمبر خدا، صلى اهللا عليه 1است

كنى و باز آيى ترا با همه فرزندانت و  ت يابم، توبهتعهد دارم كه اگر از آن بيش كه به تو دس
مالهايتان امان دهم و از هر خون و مالى كه بـه گـردن تـو     برادرانت و پيروانتان به خونها و

هزار درم به تو دهم و هر چه بخواهى انجام كنم و در هر واليتى كـه   است در گذرم و هزار
هر كه  خاندان تو در زندان منند رها كنم ومنزل دهم و همه كسانى را كه از مردم  بخواهى

كار تـو دخالـت كـرده     را پيش تو آمده يا با تو بيعت كرده و پيروى تو كرده يا در چيزى از
اگـر  . كـه از او سـرزده تعقيـب نكـنم     امان دهم و هرگز هيچكس از آنها را در مورد چيـزى 

رست تا امان و پيمان خواستى براى خويشتن اطمينان گيرى، هر كه را خواستى پيش من ف
  ».تو باشد بگيرد  و قرارى كه مورد اطمينان

 . عبداهللامير مؤمنان به محمد ابن   عبداهللاز بنده خدا : و به جاى عنوان نوشت: گويند
  :بدو نوشت  عبداهللاپس محمد بن : گويند

 :به نام خداى رحمان رحيم«
 :محمد بن  عبداهللابه   عبداهللاز بنده خدا، مهدى، محمد بن 

و فرعـون را درسـت    اى از خبر موسـى  شمه. هاى كتاب واضح است م اين آيه. س. ط
در آن سرزمين تفوق داشت و مـردم آنـرا    فرعون. خوانيم براى قومى كه باور دارند بر تو مى

بريـد و   شـمرد و پسرانشـان را سـر مـى     ايشان را زبون مـى  اى از ها كرده بود كه دسته فرقه
خواستيم بر آن كسان كـه   داشت كه وى از تبهكاران بود ولى ما مى گه مىزنانشان را زنده ن

 زمين زبون به شمار رفته بودند منت نهيم و پيشوايانشان كنيم و وارثانشان كنيم در آن سر
حـوادثى   و در آن سرزمين استقرارشان دهيم و به دست آنها به فرعون و هامان و سپاهشان

                                                           

لَّبوا أَو ُت إِنَّ. 1 صـي َقتَُّلوا أَوضِ َفساداً أَنْ ينَ في الْأَروعسي و وَلهسر ونَ اهللا وحارِبينَ يالَّذ زاءمـن     ما ج م ُلهـجأَر و يهِمد أَيـ ع َقطـَّ
لِ أَنْ َتقْـدروا علَـيهِم        خالف أَو يْنَفوا من الْأَرضِ ذلك َلهم خزْي في الدْنيا و َلهم في اْلĤخرَ وا مـن َقبـينَ تـابذ ا الـَّ ةِ عذاب عظيم إِلـَّ

 يمحر وا أَنَّ اهللا َغُفورَلم34 -33: 5فَاع. 
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اى به تو  به من عرضه كرده من نيز همانند امانى را كه 1يانيمكردند بنما را كه از آن حذر مى
ايـد و بـه كمـك     دعوى ايـن كـار كـرده    كنم كه حق، حق ماست و شما به نام ما عرضه مى
ايد، پدر ما علـى، وصـى بـود و     ما توفيق يافته ايد و به بركت درباره آن قيام كرده شيعيان ما

و نيـز  . انـد  ايـد در صـورتى كـه فرزنـدان وى زنـده      هبرد امام بود، چگونه واليت او را به ارث
به طلب اين كار بر نيامده كه به نسـبت و حرمـت و وضـع، و حرمـت      دانى كه هيچكس مى

شـدگان و طردشـدگان و آزادشـدگان نيسـتيم و      مـا از ابنـاى لعـن   . باشد نياكان همانند ما
ييم كه اعقـاب مـادر   بنى هاشم به قرابت و سابقه و فضيلت همانند ما نيست ما هيچكس از

 ايـم كـه در   خدا فاطمه دختر عمريم كه در جاهليت بود و اعقـاب دختـر وى فاطمـه    پيمبر
محمـد   نياى ما از جمله پيمبـران، . خدا ما را بر گزيد و براى ما بر گزيد. اسالم بود، نه شما

ملـه  على بود و از ج بود صلى اهللا عليه و سلم و از جمله گذشتگان نخستين مسلمان، يعنى
و از جملـه  . سـوى قبلـه نمـاز كـرد     زنان خديجه طاهره سرور زنان بود، نخستين كسى كه

بهشتى و از مواليد اسالم حسن و حسين سـروران   دختران بهترشان بود، فاطمه سرور زنان
  عبداهللارسد و نسب حسن از دو سوى به  على از دو سوى به هاشم مى نسب. جوانان بهشتى

از  رسـد صـلى اهللا عليـه و سـلم     ن از دو سوى به پيمبر خداى مىرسد، نسب م مى المطلب
از همـه   سوى حسن و از سوى حسين كه نسب من از همه بنى هاشم واالتر اسـت و پـدرم  

انـد، خـداى    نداشـته  خالصتر، كه از عجمان ريشه ندارم و كنيزان فرزنددار به من پيوستگى
در جهنم براى من برگزيـده   گزيده حتىپيوسته در جاهليت و اسالم پدران و مادران مرا بر 

بهترين مـردم بهشـت و زاده بهتـرين     كه من زاده بهترين نيكوانم و زاده بهترين بدان، زاده
كه اگر به اطاعت من آمدى و دعوت مـرا   كنم به نام خدا در قبال تو تعهد مى. 2مردم جهنم

مگر در باره حدى از حدود  اى امان دهم اى كه آورده حادثه پذيرفتى ترا به جان و مال و هر
 .دانى از اين گونه چه به گردن دارى اى باشد كه مى كه از آن مسلمانى يا ذمى خدا يا حقى

كه تو پيمـان و   كنم حق من از تو به اين كار بيشتر است و پيمان را بيشتر از تو رعايت مى

                                                           

ال فـي الْـأَرضِ و     و فرْعونَ بِاْلحقِّ لَقومٍ يؤْمُنونَ، إِنَّ  طسم، تْلك آيات اْلكتابِ اْلمِبينِ َنتُْلوا عَليك من َنبإِ موسى. 1 نَ عـورْعف
كانَ من اْلم إِنَّه مهساءيِي نَتحسي و مهناءأَب حذَبي مْنهَفةً مطائ فَتضْعسعاً ييَلها شلَ أَهعينَ جد ينَ     . ْفسـذ نَّ علَـى الـَّ أَنْ َنمـ ُنرِيـد و

ما كـاُنوا  ئمةً و َنجعَلهم اْلوارِثينَ و ُنمكِّنَ َلهم في الْأَرضِ و ُنرِي فرْعونَ و هامانَ و جُنودهما مْنهم اسُتضْعُفوا في الْأَرضِ و َنجعَلهم أَ
 .6 -1: 28يحذَرونَ 
عذاب آنهـا   پدر و ابو طالب عموى وى روايتها هست و غالبا جزو مجعوالت كه  درباره اسالف خاندان پيمبر چون عبداهللا. 2

عبارت نامه محمد اشاره بـه  . در جهنم اندك است از جمله اين روايت كه ابو طالب را در جهنم ديدم كه تا قوزكش در آتش بود
  .م. اين گونه روايات است
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دهى؟ امـان   من مى امانى به  چگونه. اى دهى كه به كسانى پيش از من داده امانى به من مى
  »؟ ابومسلم بن على يا امان  عبداهللابن هبيره يا امان عمويت 

 :ابو جعفر بدو نوشت: گويند
   به نام خداى رحمان رحيم،«

تو به قرابت زنـان بـود    ات را خواندم، همه افتخار اما بعد سخن تو به من رسيد و نامه
امـا خـدا زنـان را هماننـد عمويـان و       اى اوباش و غوغاييان را بدان گمراه كنـى،  كه خواسته

را همانند پدر كرده و در كتاب خويش آنـرا   پدران و نزديكان و دوستان نكرده كه خدا عمو
گزيده بود اميـه از همـه    خداى آنها را به سبب قرابتشان برمى بر مادر دور مقدم داشته، اگر

كـار   امـا . شـد  شـت مـى  حق وى بزرگتر، و نخستين كس بود كه فردا وارد به نزديكتر بود و
دانـد و   مـى  انتخاب خداى در باره بندگان به ترتيـب چيزهاسـت كـه از گذشـته اعمالشـان     

 .ها كه به آنها داده است فضيلت
خـدا هـيچكس از    آنچه در باره فاطمه مادر ابو طالب آورده بودى كه از اعقاب اويـى، 

سبب قرابـت نعمـت اسـالم     به اگر كسى. فرزندان او را نه دختر و نه پسر نعمت اسالم نداد
امـا كـار بـه دسـت     . در خور هر گونه نيكى بـود  يافته بود در دنيا و آخرت  عبداهللايافت  مى

 :گزيند كه خداى عز و جل فرموده را بخواهد برمى خداست كه براى دين خويش هر كه
»  أَع و هـ و شـاءي من يدهنَّ اهللا يلك و تببي من أَحدال تَه إِنَّك  ينَ «لَـمتَـده28 بِالْم :
56«  

هـر كـه را خواهـد     كنى بلكه خدا تو هر كه را دوست داشته باشى هدايت نمى: يعنى
 .هدايت كند و او اهل هدايت را بهتر شناسد

چنين نازل فرمود  خداى محمد را بر انگيخت عليه السالم و او را چهار عمو بود و خدا
  ».214: 26 ْقرَِبينَو أَنْذر عشيرَتَك اْلأَ«: كه

 .و خويشان نزديكت را بترسان: يعنى
كس پذيرفتنـد كـه    و او خويشاوندان بزرگ خويش را بيم داد و دعوتشان كرد كه دو

نياى تو بود و خدا رشته دوسـتى   يكيشان نياى من بود و دو كس دريغ آوردند كه يكيشان
 .ا ننهادبراى آنه خويش را از آنها بريد و پيمان و تعهد و ميراثى

سبكتر اسـت و زاده   گفته بودى كه فرزند كسى هستى كه عذابش از همه اهل جهنم
هست و نـه در عـذاب خـداى تخفيـف و      بهترين پدرانى، اما نه در كار انكار خداى تصغيرى
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مؤمن را نسزد كه به جهنم ببالد كه به زودى خواهى رفت و  .اى تسهيلى و نه در بدى، نيكى
 .1كنند مى اند بدانند كه به كجا بازگشت اشد كسانى كه ستم كردهزود ب. دانست خواهى

رسد و به فاطمه  مى اى كه نسب وى از دو سو به هاشم به فاطمه مادر على فخر كرده
رسد و اينكه نسب تو از دو سـوى   مى المطلب  عبداهللامادر حسين كه نسب وى از دو سو به 

نسب بهترين سلف و خلف پيمبر خدا صـلى اهللا  اما  رسد صلى اهللا عليه و سلم، به پيمبر مى
 .المطلب  عبداهللارسد و يكبار به  به هاشم مى عليه و سلم تنها يكبار

خالصـترند، عجمانـت    ترى و مادر و پدرت گفته بودى كه از همه بنى هاشم واال نسب
. اى ردهكه بر همه بنى هاشـم فخـر آو   بينمت ندارى، مى اند و از كنيزان فرزند دار ريشه نزاده

اى و بـر   گفت كه از حد خويش تجاوز كـرده  فردا به پيشگاه خدا چه خواهى! ببين، و اى تو
پدر و اول و آخر از تو بهتر بود، يعنى ابراهيم پسر پيمبر  اى كه به شخص و كسى فخر آورده

و  بهتـرين ابنـاى نياكانـت   . صلى اهللا عليه و سلم و هم بر پدرى كه وى را آورده بـود  خداى
از پس در گذشت پيمبر خداى صـلى اهللا  . اند وص فضيلت پيشگانشان كنيززادگان بودهبخص

كه كنيز زاده بود، وى از پدر بزرگ  عليه و سلم، كسى برتر از على بن حسين ميان شما نزاد
وى ميان شما كسى همانند پسرش، محمـد بـن علـى     تو حسن بن حسن بهتر بود، از پس

وى از پدرت بهتر بود، مانند پسرش جعفر نيـز ميـان شـما     .كنيز بود نبود كه مادر بزرگش
 .كه مادر بزرگش كنيز بود، وى از تو بهتر است نزاد

خـداى تعـالى در    گفته بودى كه شما فرزندان پيمبر خداييد، صلى اهللا عليـه و سـلم  
 :كتاب خويش گويد

»ُكممن رِجال دأَبا أَح دمح40: 33 ما كانَ م.«  
 .هيچيك از مردان شما نيست محمد پدر: يعنى

شود و  سبب ميراث مى اين قرابتى نزديك است اما نه. شما فرزندان دختر وى هستيد
پدرت از هر سـوى در پـى آن   ! ارث توانى برد نه موجب واليت و امامت، چگونه به سبب آن

فقط  و نهانى پرستارى كرد و شبانه به خاك سپرد اما كسان بود، فاطمه را به روز برون برد
و آنها را برترى دادند و سنتى كـه در بـاره آن ميـان مسـلمانان خـالف       دو پير را پذيرفتند

 .برند چنين است كه پدر بزرگ مادرى و دايى و خاله ارث نمى نيست
در رسيد، صـلى اهللا   به على و سابقه وى فخر كرده بودى اما وقتى وفات پيمبر خداى

يكى را پس از ديگرى گرفتند  ماز كند، آنگاه مردمانعليه و سلم، به ديگرى دستور داد كه ن
همگى او را واگذاشتند و از خالفت به دور كردنـد و   جزو شش كس بود، اما. و او را نگرفتند
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عبد الرحمان، عثمان را بر او تقدم داد، عثمان را كشـتند كـه   . نديدند  براى وى در آن حقى
سر بـاز زد و   ا وى نبرد كردند، سعد از بيعت اوطلحه و زبير ب. آن مورد بدگمانى بود در باره

پس از آن از هر طرف از . بيعت كرد در خويش را به روى وى بست اما پس از وى با معاويه
كرد كه يارانش از اطرافش پراكنده شـدند و شـيعيانش    پى خالفت بر آمد و بر سر آن نبرد

كـه   و حكم را حكميـت داد پس از آن، د. آوردند و اين پيش از حكميت بود در كارش شك
پـس از  . خلع وى اتفاق كردند به آنها رضايت داده بود و با آنها پيمان و قرار كرده بود كه بر

درم به معاويه فروخت و به حجاز رفـت و شـيعيان    آن حسن بود كه خالفت را به چند پاره
 نـاروا مـالى  معاويه رها كرد و كار را به غير اهلش سپرد و بـه نـا حـق و     خويش را به دست

پس از آن عموى . ايد ايد و بهاى آنرا گرفته ايد آنرا فروخته اگر حقى در خالفت داشته. گرفت
. تو حسين بن على بر ضد پسر مرجانه قيام كرد و كسان با ابن مرجانه بودند، و بر ضـد وى 

ديـد  پس از آن بر ضد بنى اميه قيـام كر . تا او را بكشتند و سرش را پيش ابن مرجانه بردند
هاى خرما بياويختند و بـه آتـش بسـوختند و از واليتهـا تبعيـد       را بكشتند و بر تنه كه شما

كشتند و كودكـان و   مى مردانتان را. كردند تا وقتى كه يحيى بن زيد در خراسان كشته شد
بردند  چون اسيران جلب شده سوى شام مى فرش كردند و در محملهاى بى زنان را اسير مى

قيام كرديم و انتقـام شـما را خواسـتيم و خونهـاى شـما را تالفـى كـرديم و         تا وقتى كه ما
آنها را به شما داديم و سلفتان را باال برديم و برترى داديم و تو اين را بر ضد  سرزمين و ديار

آن رو كه وى را بـر   ما حجت كردى و پنداشتى كه ما نياى ترا ياد كرديم و برترى داديم از
اينان از دنيا به سالمت . نبود پندارى ايم ولى چنانكه مى داده تقدم مى حمزه و عباس و جعفر

و همگان در مورد برتريشان اتفـاق داشـتند امـا     برون شدند و كسان از آنها بسالمت ماندند
 دچار شد و بنى اميـه وى را در نمـاز مقـرر، هماننـد كـافران لعـن       نياى تو به نبرد و پيكار

توبيخشان كرديم و بـه   آورديم و برترى وى را ياد كرديم و كردند، ما به سود وى حجت مى
اى كه اعتبار ما  تو دانسته. داشته بودند ستم منسوبشان داشتيم به سبب وهنى كه بر او روا

بود و تصدى زمزم كه از ميان برادران به عباس رسيد پـدر   در جاهليت، سقايت حج گزاران
و  بـاره آن بـه سـود مـا و ضـرر وى داورى كـرد و       آن منازعه كرد و عمر در تو با ما در باره

شدند عمر به  وقتى مردم مدينه دچار قحط. دار آن بوديم پيوسته در جاهليت و اسالم عهده
خـدا گشـايش آورد و    نام پدرم ما به پروردگار خويش توسـل كـرد و بـدو تقـرب جسـت و     

نى كه پس از پيمبـر صـلى   دا مى. نكرد نياى تو حاضر بود اما به نام وى توسل. بارانشان داد
المطلب جز نياى مـن بـه جـاى نمانـده بـود و        عبداهللا اهللا عليه و سلم هيچكس از فرزندان

پس از آن بنى هاشميان مكرر از پى خالفـت بـر آمدنـد امـا جـز       .عموى پيمبر وارث او بود
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فرزنـدان  در  سقايت از او بود، ميراث پيمبر از او بود، خالفـت . عباس بدان نرسيدند فرزندان
نماند مگر آنكه عبـاس وارث   ويست و حرمت و فضيلتى در جاهليت و اسالم و دنيا و آخرت

وقتى اسالم آمد، عباس خرج ابو طالـب و   1اما آنچه در باره بدر گفتى. و ميراث گزار آن شد
اگـر عبـاس را نـا بـه دلخـواه      . اى كه بدو رسيده بود به سبب سختى داد نانخوران وى را مى

 هـاى عتبـه و شـيبه را    نبرده بودند طالب و عقيل از گرسنگى مرده بودند و كاسه سوى بدر
برداشـت و خـرج    ليسيده بودند ولى وى از جمله اطعام كنان بود و ننگ و بدنامى را از شما

كنى كه بـه دوران   چگونه بر ما فخر مى .شما را تحمل كرد و به روز بدر فداى عقيل را بداد
حرمت نياكان از آن ما شد نـه از آن  . ايم اسيرتان فديه داده ايم و براى كفر برتر از شما بوده

 از پى انتقـام شـما بـوديم و آنچـه را    . ختم پيمبران از آن ما شد نه از آن شما شما و ميراث
بـا رحمـت و بركـات     سالم بر تو بـاد . نتوانسته بوديد و براى خويشتن نگرفته بوديد گرفتيم

  ».خداى
اى اميـر مؤمنـان،   « :ابن قسرى بر خيانت محمد يك دله شده بود بـدو گفـت  : دحارث بن اسحاق گوي

  ».را با رزام وابسته من به شام فرست كه سوى تو دعوت كنند  عبداهللاموسى بن 
محمد آنها را فرستاد، رزام با موسى سوى شام رفت آنگاه محمد معلوم داشت كه قسرى در بـاره  : گويد

او را با چند تن از كسانى كه با وى بودند در خانـه هشـام كـه در سـمت قبلـه      كار وى به ابو جعفر نوشته و 
 .نمازگاه اموات بود و اكنون از آن فرج خواجه است بداشت

: موسى به محمد نوشـت  .وقتى رزام با موسى به شام رسيد از وى جدا شد و پيش ابو جعفر رفت: گويد
بـه خـدا از   : گفـت  كه سخنش بهتر از همه بود چنين مىدهم كه شام و مردم آن را بديدم، آن به تو خبر مى«

گروهى نيز قسم . ايم، براى اين كار جايى ميان ما نيست و بدان نياز نداريم ايم و خسته شده بليه به تنگ آمده
وقتـى ايـن    .دهنـد  كردند كه اگر آن شب را صبح كنيم يا روز بعد را به شب رسانيم كار ما را خبر مى ياد مى

  ».ام و بر جان خويش بيمناكم نويسم روى نهان كرده نامه را مى
بن جعفر با گروهى سوى شام روان شدند و چون از تيماء   عبداهللابه قولى موسى و رزام و : حارث گويد

اى بخرد اما بر نشسـت و سـوى عـراق رفـت و موسـى و       كردند رزام به جاى ماند كه براى آنها توشه عبور مى
 .نديارانش سوى مدينه بازگشت

محمد من و رزام را با كسانى سوى «: كه در بغداد با رزام بود بمن گفت  عبداهللاموسى بن : عيسى گويد
الجندل رسيديم به گرماى سـخت دچـار شـديم و از     شام روانه كرد كه براى وى دعوت كنيم، وقتى به دومة

را برهنه كرد و بر سر مـن  رزام شمشير خويش . اى آب تنى كنيم هاى خويش پياده شديم كه در بركه مركب
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اى موسى پندارى كه اگر گردن ترا بزنم و سر ترا پيش ابو جعفـر بـر هـيچكس بـه نـزد وى       :بايستاد و گفت
  »منزلت مرا خواهد داشت؟

  ».شمشير خويش را در نيام كن، خدايت بيامرزد. دارى اى ابو قيس از شوخى دست بر نمى«: گفتم
 .در نيام كرد و ما سوار شديم پس رزام شمشير خويش را: موسى گويد
موسى پيش از آنكه به شام رسد بازگشت و با عثمان بن محمد به بصره رفت كـه آنهـا را   : عيسى گويد

 .نشان دادند و دستگير شدند
بن بير پـيش وى نرفـت     عبداهللاوقتى محمد قيام كرد پدر من نافع بن ثابت بن : بن نافع گويد  عبداهللا

بينمت كه پيش  مى  عبداهللاى ابو «: نزد وى رفت كه در خانه مروان بود و بدو گفت محمد كس فرستاد كه به
  ».ما نيامدى

  ».خواهى كارى از من ساخته نيست در باره آنچه مى«: گفت
  ».سالح به تن كن تا ديگران از تو تبعيت كنند«: اما محمد اصرار كرد و گفت

اى كه در آن نه مال هسـت،   ينم، در شهرى قيام كردهب اى مرد، به خدا كار ترا بى سر انجام مى«: گفت
  ».افكنم دهم و خون خويش را به خطر نمى من خويشتن را با تو به هالكت نمى. نه مرد، نه مركب، نه سالح

  ».برو كه از اين پس كارى از تو ساخته نيست«: گفت
شد در  ه وى كشته مىرفت تا وقتى كه محمد كشته شد و آن روز ك نافع همچنان به مسجد مى: گويد

 .مسجد پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم بجز وى كس نماز نكرد
قيام كرد حسن بن معاويه را سوى مكه فرستاد كه عامل   عبداهللاوقتى محمد بن : از هر بن سعيد گويد

بود تا وقتى بى خبر   عبداهللاسرى بن . عباس بن قاسم يكى از خاندان ابو لهب را نيز با وى فرستاد. آنجا باشد
  »راى تو چيست نزديك آنها رسيديم؟«: وابسته وى گفت. آنها برون شد  كه نزديك مكه رسيدند و به مقابله

  »گاه شما چاه ميمون به بركت خداى فرار كنيد و وعده«: گفت
 .فرار كردند و حسن بن معاويه وارد مكه شد: گويد
ون شد و نه روز تـا بـه نـزد ابـو جعفـر راه      حسين بن صخر، يكى از خاندان اويس همان شب بر: گويد

 .پيمود و بدو خبر داد
  ».كارى شايسته كردى و سيصد درم بدو داد«: ابو جعفر گفت

حسـن  . فرستاد به نزد وى بـودم  وقتى محمد، حسن بن معاويه را سوى مكه مى: صالح بن معاويه گويد
  »چه خواهد كرد؟به نظر تو اگر نبرد ميان ما و آنها در گرفت، سرى «: بدو گفت

كنـد و از آنچـه ابـو جعفـر كـرده       اى حسن، سرى پيوسته از آنچه ما خوش نداريم اجتناب مى«: گفت
متنفر است، اگر بدو دست يافتى او را مكش و كسان وى را جا به جا مكن و چيـزى از آن وى را مگيـر، اگـر    

  ».كناره گرفت از پى وى مباش
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  ».ن نداشتم در باره يكى از خاندان عباس چنين گويىاى امير مؤمنان، گما«: حسن گفت: گويد
  ».بله، سرى پيوسته از آنچه ابو جعفر كرده خشمگين بود«: گفت

در مكه بودم، وقتى محمد قيام كرد حسـن بـن معاويـه و قاسـم بـن      : عمر بن راشد وابسته غنج گويد
د كه ساالرشان حسـن بـن معاويـه    بن عنبسه ملقب به ابو جبره را سوى ما فرستا  عبداهللاسحاق و محمد بن 

، دبير خويش مسكين بن هالل را با يك هزار كس و يكى از وابستگان خويش را به نـام   عبداهللاسرى بن . بود
مسكين بن نافع با يك هزار، و يكى از مردم مكه را به نام ابن فرس كه مـردى دليـر بـود، بـا هفتصـد كـس       

اى كه سوى ذى طوى سرازير  خر ما بين دو تپه تالقى شد همان تپهدر دره اذا. فرستاد و پانصد دينار بدو داد
 .رفتند و داخل حرم است  شود و پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم و يارانش از آنجا سوى مكه مى

فرسـتادگان  . حسن به سرى پيام داد كه مكه را به ما واگذار كه در حرم خداى خونريزى نكنـيم : گويد
 .آمديم ابو جعفر در گذشته بود ند كه وقتى ما سوى تو مىبراى سرى قسم ياد كرد
اگـر از وقتـى كـه    . همانند چيزهايى كه به قيد آن قسم ياد كرديد به گـردن مـن  «: سرى به آنها گفت

چهار روز به من مهلت دهيد كه در انتظار . فرستاده امير مؤمنان پيش من آمده چهار روز بيشتر گذشته باشد
گوييد حق باشد مكـه   آنچه شما و اسبانتان را بايسته است به عهده من، اگر آنچه مى فرستاده ديگرى هستم،

  ».كنم تا بر من غلبه يابيد يا من غلبه يابم كنم و اگر نادرست باشد با شما نبرد مى را به شما تسليم مى
  ».رويم تا با تو نبرد كنيم نمى«: اما حسن نپذيرفت و گفت: گويد
هيچكس «: د بود و هفت اسب وقتى به سرى نزديك شدند حسن به آنها گفتبا حسن هفتاد مر: گويد

  ».از شما پيش نرود تا در بوق بدمند، وقتى در بوق دميدند حمله شما همانند حمله يك كس باشد
: وقتى آنها را به زحمت انداختيم و حسن بيم كرد كه وى و يارانش را احاطه كند بانـگ زد كـه  : گويد

م كه دميدند و يكجا به ما حمله آوردند كه ياران سرى هزيمت شدند و هفت كس از آنها واى تو در بوق بد«
  ».كشته شد

آنگاه حسن با تنى چند از سواران خويش بر آنها نمودار شد كه آن سوى تپه بودند با گروهـى از  : گويد
شـيان آنهـا را بديدنـد    قرشيان كه سرى آنها را آورده بود و تعهد گرفته بود كه وى را يارى كنند و چـون قر 

  ».اند اينك ياران تو كه هزيمت شده«: گفتند
  » .شتاب مياريد«: گفت

 »چه بايد كرد؟«: وقتى سواران و كسان در كوهها نمودار شدند بدو گفتند
  » .به بركت خداى فرار كنيد«: گفت
ديوار يكـى از سـپاهيان   پس به فرار برفتند تا وارد دار االماره شدند و ابزار جنگ بينداختند و از : گويد

حسن بن معاويه وارد مسجد شد و بـا  . كه كنيه ابو الرزام داشت باال رفتند و وارد خانه او شدند و آنجا ببودند
 .مردم سخن كرد و خبر مرگ ابو جعفر را بگفت و به سوى محمد دعوت كرد
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را گرفت و سرى فرار وقتى حسن بن معاويه مكه : عمر بن حمزه، وابسته عباس بن عبد المطلب، گويد
  ».دريغ از ابن ابى العضل«: كرد و خبر به ابو جعفر رسيد گفت

در مكه بودم، حسـن بـن معاويـه      عبداهللابا سرى بن : وابسته بنى نايله گويد  عبداهللابن ابى مساور بن 
مكـه   پيش از قيام محمد سوى وى آمد، در آن وقت سرى در طايف بود و ابى سراقه از مردم بنـى عـدى در  

 .جانشين وى بود
عتبة بن ابى خداش لهبى از حسن بن معاويه درباره قرضى كه به عهده داشت شكايت كرد كه او : گويد

اما بعد، در كار خوش بخطـا رفتـى و بـا خويشـتن بـد      : را بداشت، سرى درباره وى به ابن ابى خداش نوشت
 .اى وى گرفته كردى كه ابن معاويه را به زندان افكندى كه مال را از برادر

و هم او به ابن سراقه نوشت و دستور داد وى را رها كند و به ابن معاويه نوشت و دستور داد بمانـد تـا   
 .بيايد و دين وى را بپردازد

چيزى نگذشت كه محمد قيام كرد و حسن بن معاويه را به عاملى مكـه سـوى وى فرسـتاد بـه     : گويد
  ».آيد اينك ابن معاويه سوى تو مى«: سرى گفتند
آيند در صـورتى   كند كه بر او منت دارم، چگونه مردم مدينه به مقابله من مى هرگز چنين نمى«: گفت

  ».اى از من وارد آن نشده باشد اى آنجا نيست كه نيكى كه خانه
 ».فرود آمد و بيامد«: بدو گفتند

فت كه مردم آنجا اى مرد به خدا تو به مكه دست نخواهى يا«: ابن جريح سوى وى رفت و گفت: گويد
  »يابى؟ كنى و بر آن تسلط مى اش مقهور مى اند، پندارى كه قريش را در خانه با سرى فراهم آمده

كنم يـا در مقابـل    ترسانى، به خدايا شب را در آنجا به سر مى اى جوالزاده مرا از مردم مكه مى«: گفت
  ».دهم آن جان مى
يكـى از يـاران   . ى وى آمد و در فخ با او تالقـى كـرد  سرى سو. آنگاه با ياران خويش تاخت آورد: گويد

حسن ضربتى به سر مسكين بن هالل دبير سرى زد و او را زخمدار كرد و سرى و يارانش هزيمـت شـدند و   
ابو الرزام يكى از بنى عبد الدار از خاندان شيبه به سرى پرداخـت و وى را در خانـه خـويش    . وارد مكه شدند

 .د مكه شدآنگاه حسن وار .نهان كرد
داد پـيش   حسن بن معاويه اندكى در مكه بماند، پس از آن نامه محمد بدو رسيد كه دستور مـى : گويد

 .وى رود
وقتى حسن و قاسـم مكـه را گرفتنـد    «: گفتند مكرر از يارانمان شنيدم كه مى: بن اسحاق گويد  عبداهللا

تند محمد را بر ضـد عيسـى بـن موسـى     مجهز شدند و جمعى بسيار فراهم آوردند آنگاه برفتند كه قصد داش
و چون به قديـد رسـيدند از كشـته شـدن محمـد خبـر       . يكى از انصار را در مكه جانشين كردند. يارى دهند
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و آنرا بسقه . يافتند و كسان از اطرافشان پراكنده شدند، حسن راه بسقه گرفت كه سنگستانى است در ريگزار
 .در بصره ببود تا ابراهيم كشته شد قديد گويند و به ابراهيم پيوست و همچنان

قاسم بن اسحاق نيز به آهنگ ابراهيم برون شد و چون به بديع رسيد از سـرزمين فـدك، خبـر    : گويد
بن محمـد، همسـر     عبداهللاكشته شدن ابراهيم بدو رسيد كه به مدينه بازگشت و همچنان نهان بود تا دختر 

 .، كه بنى معاويه عيان شدند، قاسم نيز عيان شدعيسى بن موسى، براى وى و برادرانش امان گرفت
وقتى حسن بن معاويه بر سرى غلبه يافت اندك مدتى ببود آنگاه نامه : عمر بن راشد وابسته غنج گويد

گفت كه  داد كه عيسى نزديك مدينه رسيده و مى داد سوى وى رود و خبر مى محمد بدو رسيد كه دستور مى
 .در رفتن شتاب كند

اند همان روز  پنداشته -باريد از مكه برون شد بن معاويه به روز دوشنبه كه بارانى سخت مىپس ا: گويد
در امج كه آبيست از آن خزاعه ميان عسفان و قديد، پيك عيسى بـن موسـى    -بود كه محمد كشته شده بود

 .بدو رسيد با خبر كشته شدن محمد
 .پس ابن معاويه فرارى شد، يارانش نيز فرارى شدند

آيم ابـراهيم   از بصره مى« :شبانگاه سوارى پيش من آمد و گفت. من حاجب محمد بودم: سيار گويدابو 
  ».آنجا قيام كرده و شهر را گرفته

محمد به بانگ بلنـد   .سوى خانه مروان رفتم سپس به منزلى رفتم كه محمد آنجا بود و در زدم: گويد
  »كيست؟«: گفت

  » .ابو سيار«: گفتم
اى كه خيرى از  برم، مگر آينده قوة اال باهللا، خدايا از شر آيندگان شب به تو پناه مى ال حول و ال«: گفت

  ».سوى تو آرد
  » خير است؟«: آنگاه گفت

  » خير است«: گفتم
  » خبر چيست؟«: گفت
  » .ابراهيم بصره را گرفته«: گفتم
بـراى بـرادران   «: زد كـرد بـانگزنى بانـگ مـى     و چنان بود كه چون محمد نماز مغرب يا صبح مى: گويد

  ».بصريتان و حسن بن معاويه دعا كنيد و براى وى بر ضد دشمن يارى بخواهيد
عمرو داشت، پدرم بدو  يكى از مردم شام پيش ما آمد و در خانه ما جاى گرفت، كنيه ابو: عيسى گويد

  »بينى؟ اين مرد را چگونه مى«: گفت مى
  ».و با تو بگويم بايد او را ببينم و عمق كارش را بدانم«: گفت مى
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به خدا او مرد است، مرد كامل امـا  «: پس از آن پدرم وى را بديد و از او بپرسيد كه گفت: عيسى گويد
  ».پيه پشت وى را بسيار ديدم و مرد نبرد چنين نيست

 .پس از آن ابو عمرو با محمد بيعت كرد و همراه وى نبرد كرد: گويد
اى بـه اعمـش    ابو جعفر از زبان محمـد نامـه  : سته منصور گويدبن محمد ملقب به ابن بواب واب  عبداهللا

اى بنـى هاشـم شـما را    «: نوشت كه او را به يارى خويش دعوت كرده بود، وقتى اعمش نامه را خواند گفـت 
  ».ايم شما تريد را دوست داريد آزموده

ايـن سـخن از    دهم كـه  شهادت مى«: وقتى فرستاده بنزد ابو جعفر بازگشت و بدو خبر داد گفت: گويد
  ».اعمش است

بيـرون شـديم، همـه     .بر مدينه تسلط يافت و خبر به ما رسـيد   عبداهللامحمد بن : محمد بن عمر گويد
جوان بوديم، من آن وقت بيست و پنج ساله بودم، به نزد وى رسيديم، كسان به دور وى فراهم آمده بودند و 

، من نزديـك رفـتم و او را بديـدم و در او نگريسـتم، بـر      داشتند نگريستند و هيچكس را از او باز نمى او را مى
اى سپيد، شكمى بر آمده داشت، اثر آبله به صورتش بود،  اسبى بود، پيراهنى مغزى دار به تن داشت و عمامه

پس از آن كس سوى مكه فرستاد كه آنجا را براى وى گرفتند و سپيد پوشيدند، برادرش ابراهيم را نيز سوى 
 .آنجا را بگرفت و بر آن تسلط يافت و با وى سپيد پوشيدند بصره فرستاد كه

: امير مؤمنان ابو جعفر، عيسى بن موسى را براى نبرد محمـد فرسـتاد و گفـت   : حارث بن اسحاق گويد
چهار هزار كـس از سـپاهيان را بـه عيسـى پيوسـت،      » .دهم كه كدام يكيشان ديگرى را بكشد اهميت نمى«

 .مؤمنان، را نيز همراه وى فرستادمحمد پسر ابو العباس، امير 
با عموهاى «: وقتى ابو جعفر به عيسى بن موسى دستور حركت داد وى گفت: زيد وابسته مسمع گويد

  ».خويش مشورت كن
  ».اى مرد، حركت كن، به خدا جز من و تو كسى مورد نظر نيست يا من بايد بروم يا تو«: گفت
  ».كه در مدينه بوديم پس او راه پيمود تا به نزد ما رسيد: گويد

ابو جعفر، جعفر بن حنظله بهرانى را پيش خواند وى مردى پـيس و بلنـد   : عبد الملك بن شيبان گويد
اى جعفـر،  «: بـدو گفـت  . تر، كه در نبردهاى مروان حضور داشته بود قد بود و از همه كسان به كار نبرد آگاه

  »محمد قيام كرده راى تو چيست؟
  »كجا قيام كرده؟«: گفت
  » .در مدينه«: گفت
خدا را سپاس كن، جايى قيام كرده كه نه مال هست، نه مرد، نـه سـالح، نـه مركـب، يكـى از      «: گفت

وابستگان خويش را كه معتمد تو باشد بفرست كه برود و در وادى القرى جاى گيرد و آذوقه شام را از او بـاز  
  ».دارد تا در محل خويش از گرسنگى بميرد
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 .نان كردابو جعفر چ: گويد
گفتند كه ابو جعفر، كثير بن حصين عبدى را فرسـتاد كـه در فيـد     ياران ما مى: بن راشد گويد  عبداهللا

 .اردو زد و خندقى براى خويش زد تا عيسى بن موسى بيامد و او را سوى مدينه برد
 .دخندق را ديدم كه روزگارى دراز به جاى بود، آنگاه از ميان رفت و محو ش: گويد  عبداهللا

: على بن ابى طالب اين حديث را براى من گفت، من او را به صنعا ديدم، گفـت : يعقوب بن قاسم گويد
ابو العسكر، مسمع بن محمد، را همراه ببر، مـن  « :فرستاد بدو گفت وقتى ابو جعفر، عيسى را سوى محمد مى

فته بودند باز داشت، سعيد براى عمرو مخزومى كه وى را در ميان گر او را ديدم كه مردم بصره را از سعيد بن
  ».خورد كرد و به نزد ابو العسكر بود و مغز و طبرزد مى مروان دعوت مى

عيسى، ابو العسكر را همراه برد و چون به دره نخل رسيد او و مسعودى بن عبد الرحمان به جاى : گويد
چرا گـردنش  «: موسى گفت ماندند تا وقتى كه محمد كشته شد و چون خبر به ابو جعفر رسيد به عيسى بن

  »را نزدى؟
اى عيسى، من ترا «: كرد بدو گفت ابو جعفر وقتى با عيسى بن موسى وداع مى: بن محمد گويد  عبداهللا

اگر به آن مرد دست يافتى شمشـير خـويش را    -و به پهلوى خويش اشاره كرد -فرستم به ما بين اين دو مى
  ».رود دانند كجاها مى هد امان كن تا وى را پيش تو آرند كه مىغالف كن و همه را امان بده اگر نهان شد، تع

 .وقتى عيسى وارد مدينه شد چنان كرد: گويد
  عبـداهللا ابو جعفر، عيسى بن موسى را كه نواده عباس بود به مقابلـه محمـد بـن    : محمد بن عمر گويد

ران و سپاهيان خراسان همـراه وى  محمد پسر امير مؤمنان را نيز با گروهى از سردا. فرستاد كه در مدينه بود
حميد بن قحطبه طايى بر مقدمه عيسى ابن موسى بود، آنها را بـه اسـب و اسـتر و سـالح و آذوقـه      . فرستاد

ابو الكرام جعفرى را نيز با عيسى بن موسى فرستاد، وى از ياران ابو جعفر بود  .مجهز كرد كه چيزى كم نبود
  .1... و اعتماد داشت كه او را فرستاد وو طرفدار بنى عباس بود ابو جعفر به ا

هر كس از خاندان ابو طالب به : ابو جعفر به عيسى بن موسى نوشت: عيسى به نقل از پدر خويش گويد
 .نزد تو آمد نام وى را براى من بنويس و هر كه پيش تو نيامد، مالش را بگير

نهان كرده بـود، وقتـى ابـو جعفـر      عيسى چشمه ابو زياد را گرفت كه جعفر بن محمد از او روى: گويد
  ».از آن من است«: بيامد، جعفر با وى سخن كرد و گفت

  »مهدى شما آنرا گرفته بود«: ابو جعفر گفت
هاى حرير بـه كسـانى از مـردم مدينـه نامـه       وقتى عيسى به فيد رسيد بر پاره: حارث بن اسحاق گويد

هاى وى  وقتى نامه. حمد جمحى از آن جمله بودندنوشت كه عبد العزيز بن مطلب مخزومى و عبيد اهللا بن م
به مدينه رسيد بسيارى كسان از اطراف محمد پراكنده شدند كه عبد العزيز بن مطلب از آن جملـه بـود كـه    

                                                           

  .متن افتادگي دارد. 1
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بار ديگر كه او را پـس بردنـد، بـرادرش علـى بـن      . وى را بگرفتند و باز بردند كه اندكى بماند و باز برون شد
 .خت محمد بود درباره برادر خويش با محمد سخن كرد تا وى را از او بداشتمطلب كه از ياران سر س

عيسى بن موسى بر حريرى زرد به پدرم نامه نوشته بود كه يك بدوى آنرا بياورد كـه مـا   : عيسى گويد
 .بين رويه و آستر پاپوش خويش جا داده بود

ردسال بودم، نامه را به پـدرم داد  بدوى را ديدم كه در خانه ما نشسته بود، من كودكى خ: عيسى گويد
بدو نبخشيده و به چيزى دست يازيده كـه خـدا    محمد چيزى را گرفته كه خدا«: كه مضمون آن چنين بود

 :خويش گفته بدو نداده كه خدا عز و جل در كتاب
تُذلُّ من تَشاء  تَشاء و ُتعزُّ من تَشاء و قُلِ اللَّهم مالك الْملْك ُتؤْتي الْملْك من تَشاء و َتْنزِع الْملْك ممنْ«

  »26: 3ء قَديرٌ  كُلِّ َشي  ِبيدك اْلَخيرُ إِنَّك على
. ستانى از هر كه خواهى مى و ملك. دهى ملك به هر كه خواهى مى! بگو اى خداى صاحب ملك: يعنى

مه خوبيها به دست تو است كه تو بر همه ه. كنى ذليل مى كنى و هر كه را خواهى هر كه را خواهى عزيز مى
 .چيز توانايى

دعوت كن كـه بـا تـو     كند در جدايى از او شتاب كن و منتظر نمان و هر كس از قوم را كه اطاعتت مى
  ».برون شوند
 .وى برون شدند  ، نيز همراه عبداهللاپدرم برون شد و عمر بن محمد و ابو عقيل، محمد بن : گويد
 .لقب به افطس را دعوت كردند كه با آنها برود اما نپذيرفت و با محمد بماندحسن بن على م: گويد
عمر بن محمد پـيش  . محمد از برون شدن آنها خبر يافت و كس فرستاد و شتران آنها را بگرفت: گويد

خوانى و نابودى ستم، پس چرا شتران مرا كـه بـراى حـج يـا عمـره مهيـا        تو به عدالت مى«: وى آمد و گفت
  ».اند م گرفتها كرده

محمد شتران وى را بداد و همان شب برون شدند و در چهار يـا پـنج منزلـى مدينـه عيسـى را      : گويد
 .بديدند

هايى نوشت و به عيسى دستور داد  ابو جعفر به كسانى از قريش و ديگران نامه: عمرو بن ابى عمر گويد
ها را گرفتند، در آن  ن محمد فرستاده و نامهكشيكبانا. كه وقتى نزديك مدينه رسيد نامه را پيش آنها فرستد

محمد كس به طلب همه مـا  . اى يافت كه به عنوان ابراهيم بن طلحه بود و گروهى از سران قريش ميان نامه
 .بن ابى سبره و ما را در خانه ابن هشام كه در نمازگاه بود بداشت ابوبكرفرستاد بجز ابن عمر و 

 .ستاد كه ما را ببردند و به هر كدام سيصد زدكس به طلب من و برادرم فر: گويد
  »خواستى مرا بكشى؟ مى«: گفت زد مى وقتى مرا مى: گويد
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شدى ترا رها كـردم و چـون مدينـه بـه      اى مويين نهان مى وقتى پشت سنگى يا در خيمه«: بدو گفتم
ا نيرويم يا با مالم يـا بـا   كنم، ب كنم به چه وسيله قيام مى دست تو افتاد و كارت باال گرفت بر ضد تو قيام مى

  »ام؟ عشيره
 .ها و زنجيرها مقيد كردند كه هشتاد رطل وزن داشت آنگاه بگفت تا ما را به زندان بردند و به غل: گويد
سـختى زدم و چنـان در     اين دو كس را به«: محمد بن عجالن به نزد وى وارد شد كه بدو گفت: گويد

  ».بندشان كردم كه نماز نتوانند كرد
 .و همچنان محبوس بودند تا عيسى بيامد: وى گويدرا

شبى به نزد محمد بوديم، و اين به وقتى بود كه عيسى به مدينـه  : عبد الحميد بن جعفر حكمى گويد
  »به من بگوييد كه برون شوم يا بمانم؟«: نزديك شده بود، محمد گفت

  ».ا مشورت گوىاى ابو جعفر مر«: كسان اختالف كردند، روى به من كرد و گفت: گويد
دانى كه در جايى هستى كه از همه واليتهاى خدا اسب و خوردنى و سـالح كمتـر    مگر نمى«: گفتمش

  »دارد و مردانش ضعيفترند؟
  » .چرا«: گفت

كنى كه مردانش از همه واليتهاى خـدا نيرومندترنـد و    دانى كه با واليتى نبرد مى مگر نمى«: گفتمش
  »مال و سالح بيشتر دارد؟

  » .چرا«: گفت
كه به خدا هيچكس ترا از آن  -راى درست اينست كه با همراهان خويش بروى تا به مصر رسى«: گفتم

  ».و با اين مرد با همانند سالح و مركب و مردان وى نبرد كنى -دارد باز نمى
صلى و با وى گفت كه پيمبر » .پناه بر خدا اگر از مدينه برون شوى«: بانگ زد  عبداهللاحنين بن : گويد

  ».اى استوارم و مدينه را تأويل آن گرفتم به خواب ديدم كه در زره«: اهللا عليه و سلم گفته بود
وقتى محمد قيام كرد مردم مدينه و اطراف و بعضى قبايـل عـرب از جملـه    : محمد بن اسماعيل گويد

داشـت   نه را مقدم مىوى قبيله جهي. جهينه و مزينه و سليم و بنى بكر و اسلم و غفار دعوت وى را پذيرفتند
 .و قبايل قيس از اين خشمگين شدند

بنـى سـليم بـه نـزد محمـد      : بن معروف از بنى رياح بن مالك كه در حادثه حضور داشته گويد  عبداهللا
اى امير مؤمنان، مـا داييـان همسـايگان تـوايم و سـالح و      «: آمدند و سخنگويشان جابر بن انس رياحى گفت

سالم آمد ميان بنى سالم بيشتر از همه حجاز اسب بود و به نزد ما چندان اسـب  مركب داريم، به خدا وقتى ا
مانده كه اگر به نزد هر عربى باشد در صحرا آسوده خاطر باشد، خندق مزن كه پيمبر خداى خندق خـويش  

 اما اگر تو خندق بزنـى پيادگـان نبـرد نتواننـد كـرد و اسـب در ميـان       . را از آن روى زد كه خداى بهتر داند
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كسانى كه خندق مقابل آنها زده ميشود در آن نبرد توانند كرد، اما كسانى كه خندق را . ها به كار نيفتد كوچه
 .شود اند مانع نبرد كردنشان مى براى حفاظتشان زده

خـواهى راى   پيمبر خداى خندق زد، از راى وى تبعيت كن، مگر مـى «: يكى از بنى شجاع گفت: گويد
  »! عليه و سلم، به سبب راى خويش واگذارىپيمبر خدا را، صلى اهللا

به خدا اى پسر شجاع براى تو و يارانت چيزى از مقابله آنها گرانتر نيست اما بـراى مـن و   «: جابر گفت
  ».يارانم چيزى از نبرد با آنها خوشتر نيست

چكس كنم صلى اهللا عليه و سـلم، هـي   در خندق زدن از كار پيمبر خدا تبعيت مى«: محمد گفت: گويد
  ».مرا از آن باز ندارد كه آنرا رها نخواهم كرد

آيد خندق را بكند، خندق پيمبر را، صلى  وقتى محمد يقين كرد كه عيسى مى: حارث بن اسحاق گويد
 .اهللا عليه و سلم، كه در مقابل احزاب كنده بود
، قبـايى  كنـد سـواره سـوى آن رفـت     وقتى محمد خندق را مى: محمد بن عطيه وابسته مطلبيان گويد

سفيد به تن داشت با كمربند، كسان نيز با وى سوار شده بودند، و چون به محل رسيد فرود آمد و به دسـت  
خويش حفارى كرد و خشتى از خندق پيمبر در آورد، صلى اهللا عليه و سلم، و تكبير گفت، كسان نيز تكبيـر  

  ».عليه و سلم دا، صلى اهللابه فيروزى خوشدل باش كه خندق جد تو است رسول خ«: گفتند و گفتند
وقتى عيسى در اعوص فرود آمد، محمد به منبر رفت و حمد خدا گفت : مصعب بن عثمان زبيرى گويد

دشـمن خـداى و دشـمن شـما، عيسـى بـن موسـى در اعـوص فـرود آمـده،           «: و ثناى او كرد، آنگـاه گفـت  
  ».اند و ابناى انصار كه هميارى كرده ترين كسان براى به پا داشتن اين دين ابناى مهاجران نخستينند شايسته

از زبيرى كه ابو جعفر او را كشت يعنى عثمـان بـن   : ابو عمرو، ادب آموز محمد بن عبد الرحمان، گويد
. جمعى به دور محمد فراهم آمده بود كه مانند آن يا بيشـتر از آن نديـده بـودم   «: گفت محمد شنيدم كه مى

اى مردم : وقتى عيسى نزديك رسيد، محمد با ما سخن كرد و گفتچنان پندارم كه يكصد هزار كس بوديم، 
خواهد بماند و  كنم هر كه مى اين مرد نزديك شما رسيده با شما رو لوازم، من شما را از بيعت خويش رها مى

  ».و كسان برفتند و با گروهى به جاى ماند كه زياد نبود. خواهد برود هر كه مى
وقتى محمد قيام كرد مردم را فـراهم آورد و بـه يكجـا    : كالبى گويدرشيد بن حيان يكى از بنى قريط 

 .كرد و گذرگاهها را بست كه كس برون نشود
اى مردمان ما شـما را  «: آيند به منبر رفت و گفت وقتى شنيد كه عيسى و حميد بن قحطبه مى: گويد

شماسـت، بـا شـمار بسـيار،      براى نبرد فراهم آورديم و گذرگاهها را به رويتان بستيم، اينك دشـمن نزديـك  
تان دهم و گـذرگاهها را بـه رويتـان     بينم كه اجازه فيروزى از جانب خداست و كار به دست اوست، چنان مى

  ».خواهد برود، برود خواهد بماند، بماند و هر كه مى بگشايم، هر كه مى
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سه ميلى مدينـه  جمعى از كسان برون شدند كه من جزو آنها بودم، وقتى به عريض رسيديم كه : گويد
 .بود مقدمه عيسى بن موسى را ديديم، نرسيده به فراخناى و مردانشان را به گروه انبوه ملخان همانند كردم

 .ما برفتيم و آنها سوى مدينه رفتند: گويد
جمعى بسيار با فرزندان و كسان خويش سوى اطراف و كوهها رفتنـد، محمـد،   : حارث بن اسحاق گويد

اما بسيارى از آنهـا از دسـترس وى دور   . تا هر كس از آنها را كه توانست يافت پس آوردابو القلمس را بگفت 
 .شدند كه آنها را واگذاشت

  »به تو سالح بدهم كه همراه من نبرد كنى؟«: محمد به من گفت: غاضرى گويد
اى به من دهى كه بـا آن همچنـان كـه در اعـوص هسـتند ضربتشـان زنـم، يـا          آرى، اگر نيزه«: گفتم

  ».مشيرى دهى كه همچنانكه در هيفا هستند ضربتشان زنمش
  »در انتظار چيستى؟«: اندكى بعد، باز كس از پى من فرستاد و گفت: گويد

براى تو چه آسانست كه من كشته شوم و بر من بگذرند و گويند به خدا . خدايت باقى بدارد«: گفتمش
  ».تنومند بود
  ».اند سپيد پوشيده واى تو، مردم شام و عراق و خراسان«: گفت
بگذار دنيا چون كرده سپيد باشد، و مـن چـون پشـم دوات باشـم، وقتـى عيسـى در       «: گفتمش: گويد

  »اعوص است مرا از اين چه سود؟
ابو جعفر، ابن اصم را همراه عيسى ابن موسـى فرسـتاده بـود    : عيسى به نقل از پدر بزرگ خويش گويد

يامدند و به يك ميلى مسجد پيمبـر خـدا صـلى اهللا عليـه و سـلم      كه وى را در منزلگاهها فرود آرد و چون ب
رود، بيم دارم اگر عقبتان براننـد وارد   بدان كه سوار در مقابل با پيادگان به كار نمى«: رسيدند ابن اصم گفت

  ».اردوگاهتان شوند
مدينـه، و  عيسى آنها را سوى آبخورگاه سليمان بن عبد الملك برد كه در جرف بود، چهار ميلى : گويد

  ».دود كه سوار، او را بگيرد پياده بيشتر از دو ميل يا سه ميل نمى«: گفت
وقتى عيسى بر كنار قدوم جاى گرفت نيمشب از پـى مـن فرسـتاد، وى را    : محمد بن ابى الكرام گويد

 .ديدم كه نشسته بود و شمع جلو روى وى بود و مقدارى مال
نشينى كنـد،   اين مرد در حال ناتوانيست و بيم دارم عقب اند كه خبرگيران براى من خبر آورده«: گفت

پانصد كس همراه بردار و به دور از راه برو تا به شجره برسى . چنان گمان دارم كه راهى بجز سوى مكه ندارد
  ».و آنجا بمانى
من با آنها حركت كردم، تا به سنگستان سپيد رسيديم . پس مقررى آنها را در روشنى شمع بداد: گويد

بـاك مداريـد، مـن    «: گفـتم . مردم آنجا بيمناك شدند. به نزد بطحاء، بطحاى ابن ازهر، در شش ميلى مدينه
  »هستم، آيا سويق داريد؟  عبداهللامحمد بن 
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 .پس سويق براى ما آوردند كه بنوشيديم و آنجا ببوديم تا وقتى كه محمد كشته شد: گويد
قاسم بن حسن را به نـزد محمـد فرسـتاد و او را    وقتى عيسى نزديك رسيد : محمد بن اسماعيل گويد

 .دعوت كرد كه از كار خويش باز گردد و بدو خبر داد كه امير مؤمنان وى را با خاندانش امان داده است
زدم كـه از وقتـى    اگر نبود كه فرستادگان را نبايد كشـت گردنـت را مـى   «: محمد به قاسم گفت: گويد

  ».اى، بر ضد خير اند تو با گروه شر بوده و شر بودهاى هر جا دو گروه خير  نوجوان بوده
محمد به عيسى پيام فرستاد كه اى كس ترا با پيمبر خداى خويشاوندى نزديك هست مـن تـرا   : گويد

دهم به خدا من  خوانم و از خشم و عذاب خداى بيم مى به كتاب خدا و سنت پيمبر و عمل به اطاعت وى مى
كنـد و   به پيشگاه خدا روم، مبادا كسى ترا بكشد كه سـوى خـدا دعوتـت مـى    از اين كار باز نخواهم گشت تا 

 .بدترين مقتول باشى، يا او را بكشى و گناهت بزرگتر و خطايت بيشتر باشد
پيش يـار خـويش بـازگرد و بگـو     «: اين پيام را همراه ابراهيم بن جعفر فرستاد، عيسى بدو گفت: گويد

  ».ميان ما بجز نبرد نيست
سوى محمـد فرسـتاد،     وقتى عيسى نزديك مدينه رسيد مرا با امان خويش: الكرام گويد محمد بن ابى
شماريد در صـورتى كـه مـن كسـى      كنيد و خون مرا حالل مى براى چه با من نبرد مى«: محمد به من گفت

  ».ام هستم كه از كشتن گريزان بوده
ردشان مصر باشى به همان ترتيبى كه خوانند، اگر در كار نب اين قوم ترا سوى امان مى«: گفتمش: گويد

كنند، به سبب شكستن بيعتشـان و كارشـكنى    بهترين نياكان تو على با طلحه و زبير نبرد كرد با تو نبرد مى
  ».براى ملكشان و كوشش بر ضدشان

شدم كه اين را نگفته بودى و فالن و بهمان  به خدا خوشدل نمى«: اين را با ابو جعفر گفتم گفت: گويد
  ».ن من بوداز آ

وقتى به مدينه رسيديم ابراهيم بن جعفر به پيشتازى آمد و بـه  : ماهان بن بخت، وابسته قحطبه، گويد
 .دور اردوگاه ما گشت و همه را از نظر گذرانيد، آنگاه برفت

بخدا از او به سختى بيمناك شديم، چندان كه عيسى و حميـد بـن قحطبـه شـگفتى كردنـد و      : گويد
شود، و چون در انتهاى ديد ما قرار گرفـت ديـديمش كـه بـه      ار پيشتاز ياران خويش مىيك سو«: گفتند مى

  ».يكجا توقف كرده است
بيـنم اسـبش ايسـتاده و از جـا      واى شما بنگريد وضع اين مـرد چيسـت كـه مـى    «: حميد گفت: گويد

  ».رود نمى
ش به سردر آمده و او را آنگاه حميد دو كس از ياران خويش را سوى او فرستاد، و ديدند كه اسب: گويد

به زمين زده و جوشن بند گردنش را دريده بود، سالح و جامه او را بر گرفتند، جوشنى را پيش ما آوردنـد و  
 .مطال بود و نظير آن ديده نشده بود» .از آن ابن زبير بوده«: گفتند
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هم رمضان بود وقتى عيسى در قصر سليمان در جرف فرود آمد صبحگاه دوازد: حارث بن اسحاق گويد
را ببود، صبحگاه دوشنبه روى كوه سلع رفت و   روز شنبه و يكشنبه. از سال صد و چهل و پنجم، به روز شنبه

شدند بديد و همه جوانب آن را از سوار و پياده پر كرد،  مدينه را نگريست و كسانى را كه درون و برون آن مى
محمد نيز با . كه آنرا براى برون شدن فراريان واگذاشتبجز سمت مسجد ابو الجراح كه در ناحيه بطحان بود 

 .مردم به مقابله آمد
 .همراه عيسى بوديم، سه روز جمعه و شنبه و يك شنبه محمد را واگذاشت: محمد بن زيد گويد

زيد وابسته مسمع گويد وقتى عيسى اردو زد بر اسبى بيامد، در حدود پانصد كـس اطـراف وى پيـاده    
اى مـردم  «: ايسـتاد و بانـگ زد   1آوردند بر روى ثنيـه  وى پرچمى بود كه همراهش مى آمدند، پيش روى مى

مدينه، خداى خونهاى ما را بر يك ديگر حرام كرده، سوى امان آييد، هر كه زير پـرچم مـا بايسـتد در امـان     
يش را است، هر كه به خانه خويش رود در امان است، هر كه وارد مسجد شود در امان است، هر كه سالح خو

ما را با حريفمان واگذاريد كه يا بـه سـود مـا    . بيندازد در امان است، هر كه از مدينه برون شود در امان است
  ».باشد با به سود وى

  ».اى پسر بز، اى پسر فالن، اى پسر بهمان«: اما بدو دشنامهاى سخت دادند و گفتند: گويد
و او را دشنام دادند و چون روز سـوم رسـيد بـا     پس آن روز برفت و روز ديگر بيامد و چنان كرد: گويد

به خدا طولى نكشيد كه بر ما غلبه يافت . چندان سوار و پياده و سالح بيامد كه هرگز نظير آن را نديده بودم
 .و نداى امان داد و سوى اردوگاه خويش بازگشت

، امير مؤمنـان بـه   اى محمد«: وقتى تالقى كرديم عيسى شخصا ندا داد: عثمان بن محمد زبيرى گويد
به جان و كسان و فرزندان و ياران خويش امان  من دستور داده با تو نبرد نكنم تا امان را به تو عرضه كنم، تو

  ».كند كند و چنان و چنان مى دهد و قرضهايت را ادا مى فالن و فالن مقدار مال به تو مى. دارى
گرداند و طمع مرا  انستى كه ترس مرا از شما نمىد از اين بگذر، به خدا اگر مى«: محمد بانگ زد: گويد

  ».بود كند، اين سخن نمي به شما نزديك نمى
 .محمد پياده شد، پندارم كه در آن روز هفتاد كس را به دست خويش كشت. نبرد در گرفت: گويد

بـن    عبـداهللا اى از آن  وقتى روز دوشنبه شد عيسى بر ذباب بايستاد آنگاه وابسـته : محمد بن زيد گويد
دار  دوازده كس از يـاران زره «: دار وى بود پيش خواند و گفت معاويه را كه همراه وى بود و ساالر سواران زره

  ».اى خاندان ابو طالب ده كس از شما با وى بر خيزند«: و چون آنها را بياورد به ما گفت» .خويش را بيار

                                                           

اى هست به نام ثنية الوداع كه از كثرت استعمال، صـورت   اما بر كنار مدينه بلندى. به معنى بلندى و تپه كوچك است. 1
 .م. نام خاص پيدا كرده است
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و قاسـم بـن حسـن و      عبداهللامرو محمد بن و عمر، پسران محمد بن ع  عبداهللابا وى برخاستيم، : گويد
به نزد اين قوم رويد و دعوتشان كنيد و امانشان دهيد «: گفت. بن اسماعيل از جمله ده كس ما بودند  عبداهللا

  ».كه امان خداى به جاست
برون شديم تا به بازار هيزم فروشان رسيديم و دعوتشان كرديم كه دشناممان دادند و تير سوى : گويد

  ».اين پسر پيمبر خداست كه با ماست و ما با وى هستيم«: كندند و گفتندما اف
مـن نيـز فرزنـد پيمبـر خـدايم و بيشـتر اينـان كـه         «: قاسم بن حسن با آنها سخن كرد و گفت: گويد

بينيد فرزندان پيمبر خدايند ما شما را به كتاب خداى و سنت پيمبر وى و حفظ خونهايتان و اينكه امـان   مى
  ».كنيم يد دعوت مىداشته باش

» .اين تير را بـردار «: قاسم به غالم خويش گفت. بنا كردند به ما دشنام بدهند و تيراندازى كنند: گويد
منتظر چيستى؟ ببين با «: كه برداشت و قاسم آنرا به دست خويش گرفت و با آن به نزد عيسى رفت و گفت

 .ستادو عيسى حميد بن قحطبه را با يكصد كس فر» .ما چه كردند
قاسم بن حسن با يكى از خاندان ابو طالب : عثمان و محمد پسران سعيد كه با محمد بوده بودند گويند

آنگـاه  . روى ثنية الوداع ايستادند و محمد را سوى امان دعوت كردنـد كردنـد دشنامشـان داد و بـاز گشـتند     
ابى الصعبه نهاده بود، كثير بن حصـين  هزار مرد را به نزد حمام ابن  .عيسى بيامد كه سرداران را پراكنده بود

محمد بن ابى العباس را بر در بنى سلمه نهاده بـود و  . را به نزد خانه ابن افلح نهاده بود كه در بقيع غرقد بود
عيسى با ياران خويش باالى ثنيه ايستاد، مدتى تيراندازى  .ديگر سرداران را بر گذرگاههاى مدينه پراكنده بود

 .سنگ انداختند كردند و با فالخن
 .هاى ياران خويش كرده بود هاى مسجد را جبه محمد پرده: ازهر گويد

دو كـس از  . هاى ياران خـويش كـرده بـود    1محمد سايبان مسجد را خفتان: عمر، پيرى از انصار گويد
مردم جهينه پيش وى آمدند به يكيشان خفتانى داد و به ديگرى نداد، آنكه خفتان داشـت نبـرد كـرد و آن    

 :يگرى نبرد نكرد به هنگام نبرد تيرى به خفتان دار رسيد و او را بكشت و يار وى شعر گفت به اين مضموند
   اى پروردگارم مرا چون آن مكن«

   كه خيانت كرد و باقى زندگانى خويش را
  ».به خفتانى فروخت

ر بيامد كـه بجـز   به نزد خندق بنى غفار ايستاده بوديم كه يكى اسب سوا: اسماعيل بن ابى عمرو گويد
ميان شـما  «: و چون امانش دادند نزديك شد و به ما چسبيد و گفت» .امان«: چشمانش پيدا نبود و بانگ زد

  »كسى هست كه پيامى به نزد محمد ببرد؟
  ».آرى، من«: گفتم

                                                           

  . كلمه متن خفاتين جمع خفتان. 1
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بـه او  «: چهره خويش را بگشود و ديدم كه پيرى خضاب زده بود گفـت » .از من پيامش برسان«: گفت
به نشانى اين كه من و تو به سـال فـالن در كـوه جهينـه در سـايه سـنگ       : گويد تميمى به تو مى بگو، فالن

  ».اند نشستيم تا شب صبر كن كه عامه سپاهيان با تو
به نزد محمد رفتم از آن پيش كه در آيد، و اين به روز دوشنبه بود همان روزى كه كشته شـد،  : گويد

را از ميان دريده بودند و يكى از كف خـويش را پـر از عسـل    مشك عسل سپيدى پيش روى وى بود كه آن 
پيچيـد پيـام را بـه او     اى را بـه دور شـكم وى مـى    نهاد، يكى عمامـه  زد و به دهان او مى كرد و به آب مى مى

 .رسانيدم
  » .رسانيدى«: گفت
  » .دو برادرم پيش تو هستند«: گفتم
  » .جايشان خوب است«: گفت

 .كردم پرچم به نزد پدر من بود و من آنرا از جانب وى حمل مى: گويدمحمد بن خالد بن زبير 
حسن بن على بن حسين ملقـب بـه افطـس پرچمـى زرد رنـگ همـراه       : عيسى به نقل از پدرش گويد

. داشت كه تصوير يك مار بر آن بود و هر يك از ياران وى از خاندان على بن ابى طالب پرچمى همراه داشتند
 .دشعارشان احد احد بو

 .در نبرد حنين نيز شعار پيمبر صلى اهللا عليه و سلم چنين بود: گويد
روزى كه با ياران عيسى تالقى كرديم عبد الحميد بـن جعفـر   : جهم بن عثمان وابسته بنى سليم گويد

 .ما سيصد و چند كس بوديم: گويد» .امروز ما به شما را هل بدريم كه با مشركان تالقى كردند«: به من گفت
عيسى بن موسى به سال صد و سوم تولد يافـت  «: گفت از پدرم شنيدم كه مى: هيم بن موسى گويدابرا

محمـد  . حميد بن قحطبه بر مقدمـه وى بـود   .چهل و سه ساله بود كه در نبرد محمد و ابراهيم حضور يافت
. ر پهلوى چپ وى بودوى بود، داود بن كراز از مردم خراسانى ب  پسر ابو العباس، امير مؤمنان، بر پهلوى راست

  .دنباله دارش هيثم ابن شغبه بود
ابو القلمس در بازار هيزم فروشان با محمد بـن عثمـان بـرادر اسـد بـن      : عيسى به نقل از پدرش گويد

. مرزبان روبرو شد كه با شمشيرهاى خويش نبرد كردند تا در هم شكست، آنگاه به جاى خـويش بـاز رفتنـد   
زين نهاد و آنرا با زره خويش  1بو القلمس سنگ اجاقى بر گرفت و بر قرپوس برادر اسد شمشيرى بر گرفت، ا

بپوشانيد، آنگاه باز آمدند و چون نزديك شدند ابو القلمس در ركاب بايستاد با سنگ سـينه او را بكوفـت و از   
 .اسب بينداخت و پياده شد و سرش را بريد
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ردم مدينه به نام قاسم پسـر وايـل كـه وابسـته     با محمد بوديم، يكى از م: بن عمر عمرى گويد  عبداهللا
يكى كـه بـه كمـال و لـوازم هماننـد او نديـده بـودم بـه         . خاندان زبير بود به نبردگاه رفت و هماورد خواست

  .هماوردى وى آمد و چون ابن وايل او را بديد بازگشت
ش حركـت يكـى را   از اين حادثه به سختى دلگير شديم، در اين حال بوديم كه از پشت سر خوي: گويد

خـردان را لعنـت كنـد، اگـر      خداى امير بـى « :گفت شنيدم و چون نگريستم ابو القلمس بود و شنيدم كه مى
  ».اگر يكى سوى كارى رود شايد كه در خور آن نباشد. چنين كسى را رها كنند بر ما جرئت آرد

 .آنگاه به هماوردى آن كس رفت و او را بكشت: گويد
ن روز قاسم بن وايل از خندق برون شد و همـاورد خواسـت كـه هـزار مـرد بـه       آ: ازهر بن سعيد گويد

 .هماوردى وى آمد و چون قاسم او را بديد از وى بترسيد و بازگشت و ابو القلمس به هماوردى وى رفت
هرگز در چنين روزى از شمشير خويش كار نگرفته بود، ضربتى به شانه حريف زد و او را بكشت : گويد

  ».ر كه من پسر فاروقمبگي«: و گفت
  ».بود  كسى را كشتى كه بهتر از هزار فاروق«: يكى از ياران عيسى گفت: گويد

هنگام كشته شدن محمد در مدينه بودم از روى كوه، يعنى سلع، بر قـوم مشـرف   : مسعود رحال گويد
ود و پوشـيده از آهـن   و آنها را بنزد سنگهاى روغنى ميديدم يكى از ياران عيسى را ديدم كه بر اسبى ب. بودم

شد بيامد تا از صف ياران خويش جدا شد و ميان دو صف بايستاد و همـاورد   چنانكه جز ديدگانش ديده نمى
مـدتى بـا وى    .خواست، يكى از ياران محمد سوى وى رفت، قبايى سپيد داشت كه آستينش نيز سـپيد بـود  

سوار را ديدم كه پاى بگردانيد و پياده  .شود گفت پياده شود تا وضعشان برابر سخن كرد، پنداشتم كه بدو مى
شد، آنگاه مقابل شدند يار محمد ضربتى به خود آهنى زد كه بسر داشت و او را بر نشـيمنگاهش افكنـد كـه    

آنگاه بازگشت و ميان ياران خويش . آنگاه خود را بر گرفت و به سرش ضربت زد و او را بكشت. حركت ماند بى
مرد اولى به هماوردى وى آمد . ى از صف عيسى در آمد، گويى يار آن كس بودچيزى نگذشت كه ديگر. رفت

سومى به هماوردى وى آمد و او . و با وى چنان كرد كه با يارش كرده بود سپس سوى صف خويش بازگشت
و چون سومى را كشت روى بگردانيد كه آهنگ ياران خويش . را خواند كه با وى هماوردى كرد و او را بكشت

كرد و آهنـگ   يار محمد شتاب مى. اما ياران عيسى بدو پرداختند و به تيرش زدند و به جاى بداشتند داشت،
 .ياران خويش داشت اما به آنها نرسيده بود كه از پاى بيفتاد و او را مقابل يارانش كشتند

ن قحطبه افكنند به حميد ب وقتى به عيسى خبر داديم كه آنها تير به طرف ما مى: محمد بن زيد گويد
و او با يكصد كس پيش رفت كه همگى جز وى پياده بودند و تيـردان و سـپر داشـتند و    » .پيش برو«: گفت

چيزى نگذشت كه به ديوار مقابل خندق حمله بردند و كسانى از ياران محمد را كه آنجا بودند عقب راندند و 
 .يام فرستادبه نزد ديوار بايستادند و حميد براى ويران كردن ديوار به عيسى پ
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رسيدند و به عيسى پيام داد   عيسى به فعلگان پيام داد كه ديوار را ويران كردند و آنها به خندق: گويد
عيسى درهايى به اندازه خندق براى حميد فرسـتاد كـه از روى آن گذشـتند تـا آن     . ايم كه به خندق رسيده

 .سيدسوى خندق رسيدند و از صبحگاه نبردى سخت كردند تا پسينگاه ر
محمـد بـن   . عيسى بن موسى با همراهان خويش بيامد تا كنار مدينه فـرود آمـد  : محمد بن عمر گويد

تنى از مردم جهينه كـه آنهـا را   . با همراهان خويش سوى وى رفت و چند روز به سختى نبرد كردند  عبداهللا
 .ى با كفايت بودندجنگاوران. ثبات كردند تا كشته شدند  عبداهللاگفتند با محمد بن  بنى شجاع مى

عيسى به آنها گفت كه جهاز شتران را در خندق انداختند سپس گفت تا دو در خانه سعد : از هر گويد
بن مسعود را كه بر ثنيه بود روى خندق افكندند و سواران گذشتند، به نزد انبارهاى خشرم تالقـى كردنـد و   

 .تا پسينگاه نبرد كردند
ن روز پيش از نيمروز محمد بازگشت، به خانه مروان رفت و غسل كرد آ: عبد العزيز بن ابى ثابت گويد

 .و حنوط ماليد، سپس برون شد
پدرم فـدايت، بـه خـدا تـاب مقاومـت نـدارى و       «: به او نزديك شدم و گفتمش: بن جعفر گويد  عبداهللا

يه كه بيشتر هيچكس با تو نيست كه يك دله نبرد كند، هم اكنون برون شو و به مكه رو پيش حسن بن معاو
  ».ياران تو با وى هستند

گردم، مگر بكشـم يـا    به خدا باز نمى. شوند اى ابو جعفر به خدا اگر بروم مردم مدينه كشته مى«: گفت
  ».خواهى برو كشته شوم، تو از جانب من آزادى، هر جا مى

زار روغنفروشـان  با وى برفتم تا به خانه ابن مسعود رسيد در بـازار شـتر، و مـن دويـدم و راه بـا     : گويد
 .كسانى كه با وى بودند با تير كشته شدند، پسينگاه شد و او نماز كرد. گرفتم، او سوى ثنيه رفت

محمد را ما بين دو خانه بنى سعد ديدم جبه رنگينى به تن داشت، بر يـابويى  : ابراهيم بن محمد گويد
: گفت يا جاى ديگر رود، اما محمد مى  رهداد كه سوى بص بود، ابن خضير كنار وى بود و او را به خدا قسم مى

  ».به خدا دو بار به سبب من بليه نبينيد، تو هر كجا كه ميخواهى برو كه آزادى«
آنگاه برفت و ديوان را بسوخت و رياح را بكشت سپس در ثنيه » .از پيش تو كجا روم«: ابن خضير گفت

 .بدو پيوست و نبرد كرد تا كشته شد
قيـام    عبـداهللا خضير كه يكى از اعقاب مصعب بن زبير بود همراه محمد ابـن   ابن: محمد بن عمر گويد

شد وقتى آشفتگى كار ياران وى را بديد كه شمشير نابودشان كـرده بـود از    كرد، آن روز كه محمد كشته مى
 .دانست مقصود وى چيست محمد اجازه خواست كه وارد مدينه شود كه اجازه داد و نمى

ه نزد رياح بن عثمان مرى و برادرش رفت و آنها را كشت آنگـاه بازگشـت و بـه    پس ابن خضير ب: گويد
 .محمد خبر داد، سپس پيش رفت و نبرد كرد تا همانوقت كشته شد

 .وقتى ابن خضير بازگشت رياح و پسر مسلم بن عقبه را كشت: از هر گويد
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كوفـت تـا    ا به ديـوار مـى  ابن خضير، رياح را كشت، اما يكباره نكشت، سرش ر: حارث بن اسحاق گويد
. برادرش عباس را نيز با وى كشت كه مردى درست كردار بود و كسان اين را بـر او عيـب گرفتنـد   . جان داد

پس از آن سوى ابن قسرى رفت كه در خانه ابن هشام بود بدو خبر دادند كه دو در خانه را بـر روى خـويش   
دان بودند فراهم آمدند و درها را بسته نگهداشتند كه همه كسانى كه به زن. ابن خضير به درها پرداخت. بست

 .به آنها دست نيافت، پيش محمد بازگشت و پيش روى او نبرد كرد تا كشته شد
وقتى پسينگاه شد محمد در مسجد بنى دوئل كه در ثنيه بود نماز پسـينگاه  : مسكين بن حبيب گويد

: ى دختر ابـو شـاكر بـه او آب داد، سـپس گفـت     را بكرد و چون سالم نماز را بگفت آب خواست، ربيحه قرش
  ».فدايت شوم خويشتن را نجات بده«

 ».ماند كه بانگ بزند در اين صورت خروسى در مدينه نمى«: گفت
بنى شجاع نيـز  . آنگاه برفت و چون به دل مسيل سلع رسيد پياده شد و اسب خويش را پى كرد: گويد

 .يام شمشير خويش را نشكستاسبان خويش را پى كردند و هيچكس نماند كه ن
 .ها نزديك سيصد درم فراهم آوردم من كه نو سال بودم از زيور نيام: گويد
خواهـد   ايد، من نخواهم رفت تا كشته شوم هر كه مى شما با من بيعت كرده«: آنگاه محمد گفت: گويد
  »ديوان را سوختى؟«: سپس رو به ابن خضير كرد و گفت» .دهم اش مى برود اجازه

  » .آرى«: گفت
  ».بيم داشتم از روى آن كسان را بگيرند«: گفت
  » .حق داشتى«: گفت

آن روز دو بار يا سه بـار، يـاران عيسـى را هزيمـت كـرديم، امـا       : ازهر، به نقل از دو برادر خويش گويد
هزيمتشان كرديم، چه «: گفت شنيديم كه يزيد نواده جعفر ابن ابى طالب مى. شناختيم خودمان هزيمت نمى

  ».شد اگر مردانى بودند فتحى مى
از جمله كسانى كه آن روز هزيمت شدند و از نزد محمد فرار كردند عبد العزيز نواده عمر : عيسى گويد

: زدنـد  محمد از پى او فرستاد و چون او را بياوردند كودكان بنـا كردنـد پشـت سـر او بانـگ مـى      . خطاب بود
  ».ترين چيزى كه بر من گذشت بانگ زدن كودكان بود سخت« :گفت بعدها عبد العزيز مى» !فرارى! فرارى«

 .هشام بن عماره پيش وى رفت. ما طرفدار محمد بوديم: غالم هشام بن عماره گويد
بينى از يارى تو باز مانند، اين غالم من به خـاطر   بيم دارم كسانى كه مى«: من نيز با او بودم بدو گفت

  ».يابيم شوم، يا غلبه مى شوى و كشته مى م، يا كشته مىخداى آزاد باشد، اگر هرگز قصد رفتن كن
 .اش فرو رفت در زره  به خدا با وى بودم كه تيرى به سرش خورد و آنرا به دو نيم كرد، سپس: گويد
  » .فالنى«: به من نگريست و گفت: گويد
  » .آماده خدمتم«: گفتم
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بيشتر دوسـت دارى؟ جـان مـرا يـا      اى، اى فالن، كدام يك را واى تو هرگز چنين چيزى ديده«: گفت
  ».خودت را

  » .جان تو را«: گفتم
  » .به خاطر خداى آزادى، فرار كن«: گفت

نگريستيم، گروهى بدويان جهنى آنجا بودند، يكى به  روى سلع بوديم و مى: محمد بن عبد الواحد گويد
ها نيـز بـدان    لوگاه و كبد و رودهاى به دست داشت و سر يكى را بر آن زده بود كه گ طرف ما باال آمد كه نيزه

 .پيوسته بود
انگيز ديدم كه بدويان آنرا به فال بد گرفتند و به فرار برفتند تا پايين كوه رسيدند،  اى هول منظره: گويد

  1»!كوهبان«: مرد باالى كوه آمد و به ياران خويش بانگ زد و به فارسى گفت
سيدند و پرچمى سياه بـر آن نصـب كردنـد آنگـاه بـه      پس ياران وى بيامدند تا باالى كوه سلع ر: گويد

بن حسين عباسى بود   عبداهللاطرف مدينه سرازير شدند و وارد آن شدند اسما دختر حسن مطلبى كه همسر 
بگفت تا روسرى سياهى را بر مناره مسجد پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سـلم نصـب كردنـد و چـون يـاران      

 .كه وارد مدينه شدند و بگريختند محمد اين را بديدند بانگ بر آمد
هـر قـومى كـوهى دارنـد كـه      «: انـد و گفـت   محمد خبر يافت كه كسـان از راه سـلع وارد شـده   : گويد

  ».تازند دارد و ما كوهى داريم كه از آن به ما مى محفوظشان مى
بنـى  پسران ابى عمرو غفارى براى سياهپوشـان از محلـه   : محمد بن اسماعيل به نقل از معتمدى گويد

 .محمد در آمدند  غفار راهى گشودند كه از آنجا وارد شدند و از پشت سر ياران
آن روز محمد به حميد بن قحطبه بانگ زد كه اگر يكه سـوارى و بـه ايـن    : عبد العزيز بن عمران گويد

م شناسـم، كـري   ترا مى«: گفت» م عبداهللابالى به هماوردى من آى، من محمد پسر  سبب بر مردم خراسان مى
تا وقتى از اين اوباش يكى پيش روى مـن هسـت بـا تـو       عبداهللاپسر كريم، شريف پسر شريف، به خدا اى بو 

  ».كنم وقتى از آنها فراغت يافتم به دينم قسم با تو هماوردى مى. كنم هماوردى نمى
مـد  روزى كه محمد كشته شد روى سلع بودم، ابن خضيره نيز با مح: يكى از بنى ثعلبة بن سعد گويد

برد،  خواست بميرد اما او با شمشير خويش به كسان حمله مى خواند كه نمى بود، ابن قحطبه او را به امان مى
 .خواند پياده بود و به تمثيل شعرى مى

. پيش ياران خويش بازگشت .ميان حريفان افتاد، يكى ضربتى به كفل وى زد و آنرا زخمدار كرد: گويد
آنگاه به نبردگاه برگشت، يكى ضربتى به ابروگاه وى زد، شمشـير  . شت خود بستاى را دريد و آنرا به پ پارچه

 .در چشمش فرو رفت و از پاى بيفتاد، مخالفان سوى وى دويدند و سرش را بريدند
 .وقتى ابن خضير كشته شد محمد پياده شد و بر سر پيكر وى چندان نبرد كرد كه كشته شد: گويد
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كه يك برادر وى با محمد كشته شده بود به نقـل از بـرادر خـويش     فضل بن سليمان وابسته بنى نمير
و بـه سـبب آن    1»خضـير آمـد،  « :زدنـد  ديدند به همديگر بانگ مـى  خراسانيان وقتى ابن خضير را مى: گويد

 .شدند پراكنده مى
توانسـتيم   سر ابن خضير را به نزد ما آوردنـد، بـه خـدا آنـرا نمـى     : ماهان بن بخت وابسته قحطبه گويد

 .پيوستيم شكافته بود و استخوانهاى آنرا به هم مى 2به خدا گفتى بادنجانى. برداشت از بس كه زخم بر آن بود
. وقتى ياران محمد نشان سياه را بر مناره مسجد بديدند بازوهايشان سسـت شـد  : ازهر بن سعيد گويد

رش را بـر گرفـت و پـيش    حمير بن قحطبه از كوچه اشجع سوى محمد آمد كه غافل بود و او را بكشت و س
 .عيسى برد و بسيار كس با وى كشته شد

كرد، ديدمش كه يكى بـا شمشـير    آن روز محمد را ديدم كه به خويشتن نبرد مى: مسعود رحال گويد
كه » او را مكشيد،«: حميد بن قحطبه بانگ زد. زير نرمى راست گوشش زد كه به زانو افتاد و روى وى افتادند

 .بيامد و سرش را بريدحميد . دست بداشتند
واى شما من «: گفت كرد و مى آن روز محمد به زانو افتاد، از خويشتن دفاع مى: حارث بن اسحاق گويد

ابن قحطبـه بـا نيـزه بـه     : بن جعفر گويد  عبداهللا» .ام ام و ستم ديده پسر پيمبرتان هستم كه به محنت افتاده
 .ده شد و سرش را بريد و پيش عيسى بردسينه محمد زد و او را از پاى بينداخت آنگاه پيا

آن روز محمد را ديدم كه خلقت وى همانند آن بـود كـه از حمـزة بـن عبـد      : ابو الحجاج منقرى گويد
شد مگر آنكه وى  كرد و هيچكس بدو نزديك نمى كسان را با شمشير خويش متفرق مى. كنند المطلب ياد مى

بيـنمش   ى نبود تا وقتى كه يكى تيرى بدو زد گويى مىرا ميكشت، شمشيرى داشت كه به خدا در خور چيز
محمد به طرف ديوارى ايستاد، كسـان از او  . موى و كبود چشم بود، آنگاه سواران به ما هجوم آوردند كه سرخ

 .دورى گرفتند، مرگ را عيان ديد روى شمشير خود تكيه كرد و آنرا شكست
  ».، شمشير پيمبر صلى اهللا عليه و سلم با وى بودذو الفقار«: گفت از پدر بزرگم شنيدم كه مى: گويد

روزى كـه محمـد كشـته     :كرده بود گويد عمرو بن متوكل كه مادرش خدمت فاطمه دختر حسين مى
شد شمشير پيمبر صلى اهللا عليه و سلم با وى بود وقتى مرگ را عيان ديد شمشير خويش را بـه يكـى از    مى

اين شمشير را بگير كه پيش هر كـس از  «: گفت. دينار بدو دادنى بود بازرگانان داد كه با وى بود و چهار صد
  ».خاندان ابو طالب برى آنرا بگيرد و حق ترا بدهد

شمشير به نزد وى بود تا وقتى كه جعفر بن سليمان واليتدار مدينـه شـد و قضـيه را بـدو خبـر      : گويد
شمشير همچنان به نـزد  . د دينار بدو داددادند كه آن مرد را پيش خواند و شمشير را از او بگرفت و چهار ص
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وقتى كه مهدى پا گرفت و جعفر را واليتدار مدينه كرد خبر يافت كه شمشير به نـزد اوسـت و آنـرا    . وى بود
 .بگرفت پس از آن به موسى رسيد كه آنرا در باره سگى بيازمود و شمشير شكست

: كه شمشيرى آويخته بود و به من گفت امير مؤمنان رشيد را ديدم: عبد الملك بن قريب اصمعى گويد
  »اى اصمعى، ذو الفقار را به تو نشان بدهم؟«

  ».آرى، خدايم به فداى تو كند«: گفتم
  » .اين شمشير مرا از نيام در آر«: گفت 

 .شمشير را از نيام در آوردم و دوازده فرو رفتگى در لبه آن ديدم: گويد
بوديم چهل هزار كس ما را در ميان گرفتند و به دور مـا   با محمد: برادر فضل بن سليمان نميرى گويد
  ».اگر به آنها حمله برى از دور تو پراكنده شوند«: همانند سنگستانى سياه بودند، بدو گفتم

  ».ماند اى از او نمى كند كه اگر حمله كند بقيه امير مؤمنان حمله نمى«: گفت
 .ر ميانش گرفتند و او را كشتندپيوسته اين را تكرار كرديم كه حمله برد و د: گويد

رسيد اگر بـر   ابرى به ما مى«: كرديم به من گفت همراه محمد با عيسى نبرد مى: بن عامر گويد  عبداهللا
  ».يابيم و اگر از ما گذشت خون مرا بر سنگهاى روغنى بنگر ما باريد ظفر مى

بـارد آنگـاه از مـا     كه گفـتم مـى  به خدا چيزى نگذشت كه ابرى بر ما سايه افكند و ببود چندان : گويد
 .سنگهاى روغنى كشته ديدم  گذشت و به عيسى و ياران وى باريد و اندكى بعد، كه وى را در ميان

بينمت كه در كار اين مرد  مى«: هنگام پسين عيسى به حميد بن قحطبه گفت: ابراهيم بن محمد گويد
  ».كنى حمزة بن مالك را به نبرد وى گمار كندى مى

ام و نسيم فتح را  گذارم، اينك كه كسان كشته ه خدا اگر خودت نيز اين را بخواهى به تو وانمىب«: گفت
  »يابم؟ مى

  .آنگاه در كار نبرد بكوشيد تا محمد كشته شد: گويد
آن روز عيسى از حميد بن قحطبه كه ساالر سواران بود بـد  : حميد وابسته محمد بن ابى العباس گويد

  ».كنى بينمت كه تالش نمى د مىاى حمي«: گمان شد و گفت
زنم يـا پـيش روى وى كشـته     از من بدگمانى؟ به خدا وقتى محمد را ببينم او را با شمشير مى«: گفت

  ».شوم مى
پس از آن بر محمد گذشت كه كشته شده بود و او را با شمشير بزد كه به قسـم خـويش عمـل    : گويد
 .كرده باشد

سينگاه كشته شـد بـه روز دوشـنبه چهـارده روز رفتـه از مـاه       محمد بعد از پ: على بن ابى طالب گويد
 .رمضان
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مـا را پـيش وى بردنـد     .عيسى كس فرستاد و در زندان را بگشود: ايوب بن عمر به نقل از پدرش گويد
 .نبرد در گير بود و همچنان پيش روى وى افتاده بوديم تا سر محمد را به نزد وى آوردند

خواند، اما نبايـد وى را   هم اكنون ما را براى شناختن وى مى«: گفتممن به يوسف برادر خويش : گويد
  ».بدو نميشناسانيم كه بيم داريم خطا كنيم

  » شناسيد؟ او را مى«: وقتى سر را بياوردند گفت: گويد
  » .آرى«: گفتيم
  » بنگريد آيا همين است؟«: گفت
بينم به خدا مشخصش  مىذضربتهابينم و  خون بسيار مى: من بر يوسف پيشدستى كردم و گفتم: گويد

  ».دارم نمى
 .پس ما را از بند آهنين رها كرد، همه آن شب را به نزد وى به سر كرديم تا صبح در آمد: گويد
پس از آن مرا بر ما بين مكه و مدينه گماشت و همچنان عامل آنجا بودم تا جعفر بـن سـليمان   : گويد

 .بيامد و مرا پيش خود برد و مالزم خويش كرد
سر را پيش روى خويش نهاد و رو بـه يـاران   . وقتى محمد كشته شد پيش عيسى بودم: ابو كعب گويد

 .كه بد او گفتند» گوييد؟ در باره اين چه مى«: خود گفت
به خدا دروغ گفتيد و نادرست گفتيد، براى اين «: يكى از سرداران عيسى رو به آنها كرد و گفت: گويد

لكه از اين رو كه مخالفت امير مؤمنان كرده بود و ميان مسلمانان اخـتالف آورده  ب. چيزها با وى نبرد نكرديم
 .و قوم خاموش ماندند» .دار بود و شب زنده دار وى روزه. بود

  ».محمد گريخت«: يكى پيش ابو جعفر آمد و گفت: اسلمى گويد
  ».گريزيم دروغ گفتى ما خاندان نمى«: گفت

پرسيد كه خبر  بو جعفر ايستاده بودم و از من در باره قيام محمد مىباالى سر ا: ابو الحجاج جمال گويد
آوردند كه عيسى هزيمت شد، تكيه داده بود، بنشست و با چوبى كه همراه داشـت بـه سـجاده خـويش زد و     

پس بازى كودكان ما بر روى منبر در كار خالفت و مشورت زنان چه شد؟ هنوز وقت آن نشده ! هرگز«: گفت
  ».است

تيرى به ران ابو القلمس خورد و پيكان بماند بـه  : ن حسن به نقل از يكى از ياران خويش گويدمحمد ب
 .و آنرا واگذاشت» .بگذار تا چرك كند و در آيد«: مداواى آن پرداخت و در كار آن فرو ماند، بدو گفتند

بـه رانـش   سبب تيـرى كـه     وقتى پس از هزيمت از پى وى بر آمدند، سوى سنگستان رفت و به: گويد
رفت، همچنان به پيكان پرداخت تا آن را در آورد، آنگاه زانو زد و تيردان خويش را خـالى   خورده بود كند مى

 .كرد و به آنها تيراندازى كرد كه از پيش وى پراكنده شدند و او به ياران خويش پيوست و نجات يافت
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دم كه ابو القلمس نيز جـزو آنهـا بـود،    آن روز وقتى هزيمت شديم با جماعتى بو: بن عمر گويد  عبداهللا
 .خنديد بدو نگريستم، ديدمش كه به شدت مى

شدگان را ديدم  و چون فرو نگريستم، يكى از هزيمت» .به خدا اين جاى خنديدن نيست«: گفتم: گويد
كه پيراهنش دريده بود و جز يقه و چيزى كه سينه را تا پسـتانهايش بپوشـاند از آن بـه جـاى نمانـده بـود،       

 .خبر بود عورتش نمايان بود اما بى
 .من نيز به سبب خنده ابو القلمس خنده آغاز كردم: گويد

ابو القلمس همچنان در فرع نهان بود و مدتى ببود، آنگـاه غالمـى از آن   : عيسى به نقل از پدرش گويد
: رفت و گفـت  پس از آن پيش كنيز فرزند دار وى. وى بر او جست و سرش را با سنگى بكوفت و او را بكشت

  ».صاحب تو را كشتم، بيا زن من شو«
، آنگاه پيش حكومت رفت و خبر وى را بگفت كه غـالم را بگرفتنـد و   »مهلت بده تا آماده شوم«: گفت

 .سرش را بكوفتند
وقتى سواران عيسى از دره بنى فزاره وارد شدند و محمد كشته شـد چنـد   : معمر بن ابى الشدائد گويد

اى «: ناعمه دختر ابو الشدائد بانـگ بـر آورد   .تاختند و او را بكشتند و سرش را بر گرفتندكس به ابو الشدائد 
  »!مردان من

  » مردانت كيانند؟«: يكى از سپاهيان بدو گفت
  » .بنى فزاره«: گفت
شدم، بيم مدار من يكى از عشيره توام از تيـره باهلـه و    ات نمى دانستم وارد خانه به خدا اگر مى«: گفت

 .بياويخت  اش را بدو داد كه بر در خويش ى از عمامها پاره
سر ابو الشدائد را پيش عيسى بردند ابن ابى الكرام و محمد بن لوط مطلبى كه به نزد وى بودند : گويد

به خدا از مردم مدينه هيچكس نماند، اين سر ابو الشدائد فالح بن معمر است يكى از «: انا هللا گفتند و گفتند
  ».نابينا بودبنى فزاره كه 

  ».هر كه سرى به نزد ما بيارد سرش را بزنيم«: پس عيسى دستور داد كه بانگزنى بانگ زد: گويد
يكى از سرداران عيسى را ديدم كه با جمعى آمـده بـود، و خانـه ابـن هرمـز را      : بن برقى گويد  عبداهللا

 .پرسيد، وى را به آنجا هدايت كرديم مى
 .هنى نازك به تن داشتابن هرمز برون آمد، پيرا: گويد
پس سردار خويش را پياده كردند و ابن هرمز را بر يابوى او نشانيدند، و با شتاب ببردند تا به نزد : گويد

 .عيسى رسانيدند كه بدو خشم نياورد
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بن يزيد بن هرمز و محمد بن عجالن با محمد قيام كـرده بودنـد، وقتـى      عبداهللاقدامة بن محمد گويد 
خواهند به كسان وانماينـد كـه شايسـته ايـن      ر كدامشان كمانى بياويختند و پنداشتم كه مىنبرد آغاز شد ه

 .كارند
اى پيـر،  «: پس از كشته شدن محمد، ابن هرمز را پيش عيسى بردند كه گفـت : حسين بن يزيد گويد

  »چرا فقه تو از قيام با كسى كه قيام كرد، بازت نداشت؟
  ».گرفت ما را هم جزو آنها گرفتاى بود كه همه مردم را  فتنه«: گفت
  » .برو با كه قرين رشاد باشى«: گفت

گفت كه در را ببندد و پرده را بيندازد، آنگاه از  رفتم كنيز را مى پيش ابن هرمز مى: مالك بن انس گويد
 .شد گريست چندان كه ريشش تر مى كرد و مى آغاز اين امت سخن مى

  » .كارى از تو ساخته نيست«: ندپس از آن با محمد قيام كرد، گفت: گويد
 ».دانم، اما نادانى مرا ببيند و از من تقليد كند مى«: گفت

وقتى محمد كشته شد آسمان چنان سخت باريد كه هرگز نظير آنرا نديده بـودم،  : محمد بن زيد گويد
سـپاه   هيچكس از سپاهيان شب را در مدينه به سر نكند مگر كثيـر بـن حصـين و   «: بانگزن عيسى بانگ زد

  ».وى
عيسى به اردوگاه خويش در جرف رفت و آنجا ببود تا صبح در آمد، آنگاه خبر خويش را همـراه  : گويد

  .قاسم بن حسن بن زيد فرستاد و سر راه همراه ابن ابى الكرام فرستاد
و   عبـداهللا صبحگاه پس از روز كشـته شـدن محمـد، خـواهرش زينـب دختـر       : حارث بن اسحاق گويد

به عيسى پيام فرستادند كه شما اين مرد را كشتيد و كارتان را انجام داديد چه شود اگـر بـه   دخترش فاطمه 
 ما اجازه دهيد كه او را به خاك كنيم؟

انـد بـه خـدا مـن دسـتور       دختر عموهاى من در باره آنچه با وى كرده«: عيسى به آنها پيغام داد: گويد
  ».قرين رشاد باشيد ندادم و از آن خبر نداشتم، او را به خاك كنيد كه

به قولى در محل بريده شدن گردنش پنبه بسيار جا دادند و . پس كس فرستاد كه او را برداشتند: گويد
 .قبرش مقابل كوچه خانه على بن ابى طالب بود بر كنار راه يا نزديك آن. در بقيع به خاكش كردند

نهادند و يكى را بـر در    عبداهللابن  عيسى پرچمهايى فرستاد كه يكى را بر در اسماء دختر حسن: گويد
بن محمد بـن صـفوان و     عبداهللاو يكى را بر در محمد بن عبد العزيز زهرى و يكى را بر در   عبداهللاعباس بن 

هر كه زير يكى از اين پرچمها در آيد يا به يكى از اين «: يكى را بر در ابو عمرو غفارى، و بانگزن وى بانگ زد
  ».مانستها در آيد در ا خانه
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آسمان بارانى سخت باريد، صبحگاهان مردمان در بازارهايشـان آرام بودنـد، عيسـى بنـا كـرد از      : گويد
ببود، آنگاه صبحگاه نوزدهم رمضان برون شـد كـه آهنـگ      رفت، چند روزى در مدينه جرف سوى مسجد مى

 .مكه داشت
را داد و بگفت تا يـاران وى   روز پس از كشته شدن محمد، عيسى اجازه دفن وى: ازهر بن سعيد گويد

يكى را بـر در ابـن   . آنها را ديدم كه دو صف بودند .را ما بين ثنية الوداع و خانه عمر بن عبد العزيز بياويختند
خضيره گماشته بود كه كشيكبانى كند، جمعى شبانه او را ببردند و به خاك كردند و به آنهـا دسـت نيافـت،    

عيسـى بگفـت تـا آنهـا را در     . ند كه مردمان از آنها بـه زحمـت افتادنـد   ديگران سه روز همچنان آويخته بود
گردشگاه سلع افكندند كه گورستان يهودان بود و همچنان مدتى آنجا ببودند، سـپس آنهـا را در خنـدقى در    

 .كنار ذباب افكندند
مد بـن  فدايت شوم، كار مح«: به عمويم جعفر بن محمد گفتم: بن محمد گويد  عبداهللام حسين دختر 

  »شود؟ چگونه مى  عبداهللا
شـود و بـرادر پـدرى و     كشـته مـى   ايست كه در اثناى آن محمد به نزد خانه يـك رو مـى   فتنه«: گفت

  ».شود به وقتى كه دست و پاى اسبش در آبست مادريش در عراق كشته مى
كـرد امـا    با محمد قيام كرد، عمويش جعفر منعش مى  عبداهللاحمزة بن : عيسى بن نقل از پدرش گويد

و جعفـر از او  » .شـود  به خدا او كشته مى«: گفت جعفر مى. تر بود در طرفدارى محمد از همه كسان سرسخت
 .كناره گرفت

 .عيسى مرا با سر محمد فرستاد و يكصد سپاهى با من فرستاد: ابن ابى الكرام گويد
 .برفتم و چون به نزديك نجف رسيديم تكبير گفتيم: گويد
ابو جعفر به . عامر بن اسماعيل، هارون بن سعد عجلى را در واسط به محاصره داشتدر آن وقت : گويد

  »و اى تو اين تكبير چيست؟«: ربيع گفته بود
  ».را آورد  عبداهللاين ابن ابى الكرام است كه سر محمد بن «: گفته بود
 ».وى را با ده كس از همراهانش اجازه ورود بده«: گفته بود

 .ه داد سر را كه در سپرى بود پيش روى او نهادمپس به من اجاز: گويد
  » از خاندانش كى با وى كشته شد؟«: گفت
  » .نه به خدا، هيچكس«: گفتم
  » .سبحان اهللا، همينطور است«: گفت
  »ياورى كه پيش از اين بود چه گفت؟«: آنگاه به طرف ربيع نگريست و گفت: گويد
   ».گفت كه بسيار كس از آنها كشته شد مى«: گفت
  » .نه به خدا، هيچكس«: گفتم
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وقتى سر محمد را پيش ابو جعفر بردند، وى در كوفه بود، بگفت تـا سـر را در   : على بن اسماعيل گويد
 .گون و شب همانروز سر را سوى واليتها فرستاد گون بود و آبله طبق سپيدى بگردانيدند، ديدمش كه تيره

مردمـان  «: اى بنى شجاع را به نزد ابو جعفر بردند گفتوقتى سره: بن عمر از مردم ينبع گويد  عبداهللا
جا شـدند   جا كردند اينان نيز با وى جابه جستم، اينان بدو پيوستند، او را جابه را چنين بايد بود، محمد را مى

  ».آنگاه همراه وى نبرد كردند و ثبات كردند تا كشته شدند
 :ابن مصعب به رثاى محمد شعرى گفت به اين مضمون: گويد

   اى دو يار من مالمت را واگذاريد«
   و بدانيد كه من در اين باب

   بيش از شما در خور مالمت نيستم
   بر قبر پسر پيمبر بايستيد

   و سالم گوييد
   كه بر قبر وى ايستادن و سالم گفتن

  شايسته است
   قبرى كه بهترين مردم روزگار را
   به حرمت و خصال نيكو و كرامت

   در خود دارد
   كه با عدالت ستم را مردى

   از واليت ما ببرد
   و حوادث بزرگ را

   از پيش برداشت
   و در باره آن بكوشيد
   از راه اعتدال نگشت

   و هرگز به بدى دهان نگشود
   اگر پيش از او و از پس پيمبر

   حوادث چيزى را
   داشته بود حرمت مى

   ترا حرمت داشته بودند
   ده بوديا اگر كسى پيش از وى به سالمت مان

   ماند دست كم او نيز به سالمت مى
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   اى نكو بود ابراهيم را كه قربانى
   قربان كردند و روزگار وى

   به سر رسيد
   دليرى كه به خويشتن

   غرور و بيم تسليم بى
   شد با حادثات روبرو مى

 شمشير در او افتاد و اى بسا

 .كه مرگ آنها به شمشير بوده است
   ندحرمت فرزندان حسن را شكست

  هاشان را تقسيم كردند  و ربوده
   هاشان و زنانشان در خانه

   گر چون كبوتران نغمه
 .كنند نوحه سرايى مى

   با كشته شدن آنها به نزد پيشوا
   جويند توسل مى

   و كشته شدنشان را
   دانند غنيمت و شرف خويش مى

  به خدا اگر پيمبر، محمد صلى اهللا عليه و سلم
   ديد كه امت وى مى
   اند ها را سوى فرزندان او بلند كرده نيزه

   چكد و از نوك آن خون مى
   دانست به حق مى

   اند كه آنها قرابت وى را رعايت نكرده
  ».اند و حرام را حالل كرده

شبانگاه از منزلهايمان در سويقه برون شدم و ايـن پـيش از قيـام محمـد بـن      : گويد  عبداهللاموسى بن 
بر آنها غيرت آوردم به دنبالشـان رفـتم ببيـنم    . شدند كه گويى از ديار ما برون مى بود، زنانى را ديدم  عبداهللا

  روند؟ كجا مى
وقتى بر كنار حميرا رسيدم از سمت غرس يكيشان به مـن نگريسـت و شـعرى خوانـد بـه ايـن       : گويد

 :مضمون
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  سويقه از پس ساكن خود ويران است«
  ».و چنان شد كه ويرانى در آن افتاد

 .ه از ساكنان زمينند و باز گشتمو بدانستم ك
وقتى عيسى بن موسى، محمد را كشت همه اموال بنى حسن را بگرفت و ابو جعفر اين را : عيسى گويد

 .تأييد كرد
اى امير مؤمنان، ملك من، چشمه ابى «: جعفر بن محمد، ابو جعفر را بديد و گفت: ايوب بن عمر گويد

  ».ن بخورمزياد را به من باز پس ده كه از خرماى آ
  ».گيرم كنى، به خدا جانت را مى با من چنين سخن مى«: گفت
ام در اين سن پدرم و جدم على بـن ابـى    در باره من شتاب ميار، به شصت و سه سالگى رسيده«: گفت

اند، چنان و چنان به گردن من اگر هرگز مايه بدگمانى تو شوم يا اگر از پس تو ماندم، مايـه   طالب در گذشته
  ».ى كسى شوم كه از پس تو استبدگمان

 .پس ابو جعفر بر او رقت آورد و از او در گذشت: گويد
ابو جعفر چشمه ابو زياد را پس نداد، تا وقتى كه بمرد و مهدى آنرا به فرزندان : هشام بن ابراهيم گويد

 .جعفر بن محمد پس داد
بر مردم مدينـه بسـته شـد و از     وقتى محمد كشته شد ابو جعفر بگفت تا دريا: هشام بن ابراهيم گويد

آمد، تا وقتى كه مهدى بيامد و بگفت تا دريا را بر آنها گشودند و اجازه حمل  جانب دريا چيزى سوى آنها نمى
  .داد

عيسى و سليمان  :پسران زن مخزومى: گويد  عبداهللام سلمه دختر محمد بن طلحه و همسر موسى بن 
: منازعه كردند و گفتند  عبداهللادر كار ميراث   عبداهللازندان محمد بن بن حسن با فر  عبداهللاو ادريس، پسران 

نزاع را پيش حسن بن زيد بردند كه در باره آن بـه اميـر   » .ميراث خوار وى شد  عبداهللاپدرتان كشته شد و «
 :مؤمنان ابو جعفر نوشت كه بدو نوشت

راث بده كه به رعايت خويشاوندى و حفظ اما بعد، وقتى اين نامه من به تو رسيد، آنها را از جدشان مي«
 ».قرابتشان اموالشان را پس دادم

و حسـين و عيسـى     عبـداهللا از جمله بنى هاشم، حسن و يزيد و صالح پسران معاوية بـن  : عيسى گويد
 .پسران زيد بن على با محمد قيام كرده بودند

در شگفتم، كه ما قاتل پدرشـان را  از قيام پسران زيد «: گفته بود شنيدم كه ابو جعفر مى: عيسى گويد
كشتيم چنانكه وى را كشته بود و بياويختيم چنانكه وى را آويخته بود و بسـوختيم چنانكـه وى را سـوخته    

  ».بود
 .و على و زيد پسران حسن بن زيد نيز با محمد قيام كرده بودند  عبداهللاحمزة بن : گويد
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بينم كه شمشير به دست بـاالى   دو پسرت را مىگويى «: ابو جعفر به حسن بن زيد گفت: عيسى گويد
  ».اند و قبا به تن دارند سر محمد ايستاده

  ».اى امير مؤمنان از پيش، از نافرمانى آنها به تو شكايت آورده بودم«: گفت
  ».بله، اين از همان است«: گفت
 .قاسم بن اسحاق و على بن جعفر، ملقب به مرجى، نيز با محمد قيام كردند: گويد

  »اين مرجى كيست كه خدا چنين و چنانش كند؟«: ابو جعفر به جعفر بن اسحاق گفت: سى گويدعي
  ».رانم اى امير مؤمنان اين پسر من است، به خدا اگر خواهى او را از خويش برانم، مى«: گفت
 .عاصى، با محمد قيام كرده بود  عبداهللاز بنى عبد شمس نيز محمد بن : گويد

ابن عجالن با محمد قيام كرد، وى بـر اسـترى بـود، وقتـى جعفـر بـن سـليمان         :ابو عاصم نبيل گويد
راى مردم مردم را در باره كسى كه حسن را «: واليتدار مدينه شد و ى را به بند كرد، پيش و ى رفتم و گفتم

  »بينى؟ بند كرد چگونه مى
 ».به خدا، بد«: گفت
 .، پس او را رها كرد»است در آنجا به خدا ابن عجالن در اينجا همانند حسن«: گفتم: گويد
 .محمد بن عجالن وابسته فاطمه دختر عتبة بن ربيعه بود: گويد

عبيد اهللا بن عمر نيز با محمد قيام كرده بود، پس از كشته شدن محمد و : سعيد بن عبد الحميد گويد
  »تو بودى كه با محمد بر ضد من قيام كردى؟«: ى را پيش ابو جعفر بردند كه بدو گفت

اى نبود، مگر اينكه بدانچه خداوند بر محمد صلى اهللا عليه و سلم نازل كـرده بـود    جز اين چاره«: گفت
  ».كافر شوم

 .اين نادرست است: عمر گويد
روايت عبد العزيز بن ابى سلمه چنين است كه عبيد اهللا پذيرفته بود كه با محمد قيام كنـد امـا   : گويد

 .پيش از قيام محمد در گذشت
عامرى نيز با محمد قيام كرد، و نيز عبد الواحد ابن ابى عون وابسته ازد و   عبداهللابن  ابوبكر: گويدراوى 

بن عطا وابسته بنى سباع   عبداهللابن جعفر و عبد العزيز بن محمد درآوردى و عبد الحميد بن جعفر و   عبداهللا
و عطا   عبداهللام و اسحاق و ربيعه و جعفر و ابراهي: و ابن سباع از مردم خزاعه هم پيمان بنى زهره با پسرانش

 .و يعقوب و عثمان و عبد العزيز
در مر بوديم به دره اضم، زنم امينه دختر خضير نيز با من بود، يكى به ما : زبير بن حبيب زبيرى گويد

  »محمد چه كرد؟«: آمد، زنم گفت گذشت كه از مدينه مى
  » .كشته شد«: گفت
  » ابن خضير چه كرد؟«: گفت
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  » .كشته شد«: گفت
 »كنى كه برادرت كشته شده؟ سجده مى«: و او به سجده افتاد، گفتمش: گويد
  » .آرى، مگر نه اينكه فرار نكرده و اسير نشده«: گفت

  »كى محمد را يارى كرد؟«: ابو جعفر به عيسى بن موسى گفت: عيسى به نقل از پدرش گويد
  » .خاندان زبير«: گفت
  » ديگر كى؟«: گفت
  ».خاندان عمر« :گفت
  ».اى داشته باشد يا با وى و خاندانش محبتى داشته باشند به خدا بدون اينكه با آنها دوستى«: گفت
اگر هزار كس از خاندان زبير را بيابم كه همگـى نكـو كـار باشـند و يـك      : گفته بود ابو جعفر مى: گويد

اندان عمر را بيابم كه همگى بدكار باشند كشم و اگر هزار كس از خ بدكار در ميانشان باشد، همگيشان را مى
 .بخشم و يك نكو كار در ميانشان باشد، همگى را مى

فرار كردند، من و ابو   عبداهللاوقتى محمد كشته شد پدر من و موسى بن : محمد بن عثمان زبيرى گويد
ه نام حكيم كرايه كرديم، هبار مزنى نيز با آنها بوديم به مكه رفتيم، آنگاه سوى بصره سرازير شديم و از يكى ب

وقتى و ارد بصره شديم و اين به وقتى بود كه يك سوم شب رفته بود درها را بسته يافتيم بنزد درها نشستيم 
اى براى  تا فجر دميد كه و ارد شديم و در مربد جاى گرفتيم و چون صبح شد حكيم را فرستاديم كه خوردنى

وى را پيش ما آورد و دسـتمزد و ى  . رد كه آهنى به پاى داشتما بخرد خوردنى را بر دوش مرد سياهى بياو
كه نپذيرفت، » .واى تو دو برابرش ده: گفتيم .را بداد كه او خشم آورد، گفتيم بيشترش ده كه باز خشم آورد

هاى ما نگريستن گرفت، آنگاه برفت، چيزى نگذشت كه سواران، محل ما را  سياه از ما بدگمان شد و در چهره
  »اند؟ اين سواران براى چه آمده«: به صاحب منزل گفتم. گرفتند در ميان

  ».قيام كرده بود  جويند به نام غيله پسر مره كه با ابراهيم مهم نيست، يكى از بنى سعد را مى«: گفت
اش پوشانيده بود، و چون او را بياوردند پوشـش از   ناگهان سياه را پيش ما آوردند كه سر و چهره: گويد
  »همينانند؟«: تند و گفتندسرش برگرف
است و اين عثمان بن محمد است و اين نيز پسر اوست،   عبداهللاآرى، همينانند، اين موسى بن «: گفت

  ».شناسم جز اينكه از ياران آنهاست چهارمى را نمى
: همه ما را گرفتند و پيش محمد بن سليمان بردند و چون ما را بديد رو به موسى كـرد و گفـت  : گويد

كه اگر تـرا رهـا كـنم اميـر     ! خويشاونديت را رعايت نكند، همه واليتها را رها كردى و سوى من آمدىخدا «
  ».ام مؤمنان تعرض كند و اگر بگيرمت خويشاوندى ترا رعايت نكرده

 .پس از آن خبر ما را به امير مؤمنان نوشت: گويد
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و چون به بطيحه رسيديم،  .كردند جواب آمد كه آنها را به نزد من فرست، ما را سوى و ى روانه: گويد
گذشتيم تـا بـه    آنگاه پيوسته در راه بر پادگانهاى سپاه مى. سپاهى ديگر را آنجا يافتيم كه در انتظار ما بودند

هى، بـا محمـد بـر ضـد مـن قيـام       «: بغداد رسيديم و ما را پيش ابو جعفر بردند كه چون پدر مرا بديد گفت
  »كردى؟

  » .چنين بود«: گفت
سپس بگفت . ابو جعفر با وى درشتى كرد كه مكرر بدو پاسخ داد، آنگاه بگفت تا گردنش را زدند :گويد

ببريدش و بر سر پـدرش نگهداريـد و   «: تا موسى را تازيانه زدند، سپس بگفت تا مرا نزديك وى بردند و گفت
  ».چون در او نظر كرد بر جثه پدرش، گردنش را بزنيد

  ».به خدا گمان ندارم بالغ شده باشد«: كرد و گفت عيسى بن على با وى سخن: گويد
  ».اى امير مؤمنان جوانى نورس و غافل بودم، پدرم دستور داد و اطاعتش كردم«: گفتم
يعقوب بن داود نيز آنجا   در آن وقت. پس بگفت تا مرا پنجاه تازيانه زدند، آنگاه در مطبق بداشت: گويد

، از غذاى خـويش بـه مـن خورانيـد و از نوشـيدنى خـويش بـه مـن         بود و بهترين رفيقى بود كه با وى بودم
بدين گونه ببوديم تا ابو جعفر درگذشت و مهدى پا گرفت و يعقوب را برون برد كه با وى در باره . نوشانيد مى

 .من سخن كرد كه مرا برون برد
ثمان بن محمـد را  اينك ع«: به نزد ابو جعفر بودم كه بيامدند و گفتند: محمد بن عروة بن هشام گويد

  »مالى كه به نزد تو بود كجاست؟«: و چون ابو جعفر او را بديد گفت» .اند آورده
  » آنرا به امير مؤمنان دادم كه خدايش رحمت كناد«: گفت
  » امير مؤمنان كى بود؟«: گفت
  » . عبداهللامحمد بن «: گفت
  » با او بيعت كرده بودى؟«: گفت
  » .بيعت كرده بودى آرى، چنانكه تو نيز با وى«: گفت
  » .اى پسر زن بوگندو«: گفت
  » .كسى چنين است كه كنيزانش زاده باشند«: گفت
  » .گردنش را بزن«: گفت
 .پس او را ببردند و گردنش را بزدند: گويد

وقتى محمد قيام كرد يكى از خاندان كثير بن صـلت نيـز بـا و ى قيـام     : محمد بن عثمان زبيرى گويد
ه شد و يارانش هزيمت شدند روى نهان كردنـد، پـدر مـن و مـرد كثيـرى از جملـه       كرد و چون محمد كشت

شدگان بودند، و چنين بود تا جعفر بن سليمان به واليتدارى مدينه آمد و در جسـتجوى يـاران محمـد     نهان
خبر به جعفـر  . پدرم شترى از مرد كثيرى به كرايه گرفت كه برون شديم و راه بصره گرفتيم. سخت بكوشيد
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يد و به برادر خويش محمد نوشت و خبر داد كه سوى بصره روانيم و دستور داد مراقب ما باشـد و بيـدار   رس
 .كار ما و آمدنمان باشد

و چون رسيديم، محمد و رود و محل ما را بدانست و كس فرستاد كه ما را گرفتنـد و پـيش وى   : گويد
ايه دار ما از خداى بترس كه يك بدوى است و از اى فالن در باره اين كر«: پدرم روى بدو كرد و گفت. بردند

او را پيش ابو . تو. كرد دانست چنين نمى كار ما خبر ندارد، به طلب روزى كرايه دار ما شده اگر گناه ما را مى
  ».گيرى شوى و گناه آنرا به گردن مى دانى، پس قاتل او مى فرستى و او چنانست كه مى مى. جعفر

  ».برم به خدا ابو جعفر است و من خويش را به معرض او نمى«: د، آنگاه گفتمحمد دير بينديشي: گويد
پس همه ما را ببردند كه به نزد ابو جعفر رفتيم، هيچكس به نزد وى نبـود كـه مـرد كثيـرى را     : گويد

اى دشمن خـدا، كرايـه دار دشـمن اميـر     «: پس روى به مرد كثيرى كرد و گفت. بشناسد بجز حسن بن زيد
  »كنى؟ كنى و گاهى نمودارش مى برى، گاهى نهانش مى شوى و او را از شهرى بشهرى مى مؤمنان مى
از روى غفلـت  » دانستم؟ اى امير مؤمنان از خبر وى و گناه وى و اينكه دشمن تو است چه مى«: گفت

عيب، اگـر از حـال وى    كرايه دار او شدم و پنداشتم يكى از مسلمانان است كه ساحتش مبراست و كارش بى
  ».كردم خبر داشتم نمى

 .داشت نگريست و سر بر نمى حسن بن زيد پيوسته به زمين مى: گويد
ابو جعفر مرد كثيرى را بترسانيد و تهديد كرد، آنگاه بگفت تا او را رها كنند كـه برفـت و نهـان    : گويد

 .شد
ؤمنـان قيـام   هى اى عثمان، تو بودى كه بر ضد امير م«: پس از آن روى به پدر من كرد و گفت: گويد

  »!كردى و بر ضد ما كمك دادى
من و تو در مكه با يكى بيعت كرديم، من به بيعت خويش و فا كردم و به تو به بيعـت خـويش   «: گفت

  ».خيانت كردى
 .پس بگفت تا گردن او را بزدند: گويد

گريسـت و  عمرى را پيش ابو جعفر بردند كـه در او ن   عبداهللاگفت عبد العزيز بن  پدرم مى: عيسى گويد
 .سپس او را آزاد كرد» .اگر چنين كسان از قرشيان را بكشم پس كى را به جا گذارم«: گفت

عيسى . اما كسانى از قرشيان را رها كرد. عثمان بن محمد را نيز پيش وى بردند كه او را بكشت: گويد
  »ز شد؟اى امير مؤمنان چرا اين يكى از اين ميانه به سبب تو تيره رو«: بن موسى بدو گفت

  » .اين از خاندان من بود«: گفت
روزى صبحگاه به نزد ابو جعفر رفتم، ديدمش كه گفته بود سكويى بسازند و خالد : حسن بن زيد گويد

را پاى آن بداشته بود، على بن مطلب را پيش آوردند و بگفت تا پانصد تازيانه بدو زدند، آنگاه عبد العزيز بـن  
 .ا پانصد تازيانه بدو زدند، هيچكدامشان حركت نكردندابراهيم را بياوردند و بگفت ت
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اى؟ به خدا كسانى را كـه خشـونت و رنـج     هرگز صبورتر از اين دو، كسى را ديده«: به من گفت: گويد
  ».اند و متنعم اند پيش ما ميارند و چنين صبورى ندارند اما اينان مرفه و محفوظ بوده زندگى را تحمل كرده

  » ر مؤمنان، اينان قوم تواند، اهل حرمت و منزلتاى امي«: گفتم: گويد
  » .در كار تعصب اصرار دارى«: روى از من بگردانيد و گفت: گويد
 :پس از آن عبد العزيز بن ابراهيم را بياوردند كه باز او را بزند كه گفت: گويد

ام و براى خدا نمـاز   دهاى امير مؤمنان در باره ما خدا را، خدا را كه من از چهل روز پيش به رو در افتا«
  ».ام نكرده

  » .خودتان با خودتان چنين كرديد«: گفت
  » اى امير مؤمنان پس بخشش چه شده؟«: گفت
 .سپس او را آزاد كرد» .به خدا بخشش بايد«: گفت

مـاه رمضـان سـال      بر محمد فزونى گرفتند و در كار نبرد اصرار كردند تا در نيمه: محمد بن عمر گويد
پنجم محمد كشته شد و سر او را پيش عيسى بن موسى بردند كه ابو الكرام را پيش خوانـد و  صد و چهل و 

. سر را بدو نمود كه آنرا بشناخت، پس عيسى بن موسى سجده كرد و وارد مدينه شد و همه مردم را امان داد
 .بودن محمد از وقتى قيام كرد تا وقتى كشته شد دو ماه و هفده روز بود

رفـت كثيـر بـن     از مدينـه مـى    عبداهللاسى بن موسى كه پس از كشته شدن محمد بن در اين سال عي
ابن ربيع حارثى از جانـب منصـور بـه      عبداهللاسپس . حصين را جانشين كرد و او يك ماه واليتدار مدينه بود

 .واليتدارى آنجا آمد
 .ريختبن ربيع بشوريدند، كه از آنجا گ  عبداهللادر اين سال، سياهان در مدينه بر 

 سخن از خبر شورش سياهان مدينه به سال صد و چهل و پنجم و سببى كه انگيزه آن بود

بن ابى سيره را عامل زكات قبيله اسد و طى   عبداهللابن  ابوبكررياح بن عثمان، : حارث بن اسحاق گويد
وقتـى  . بكوشـيد هر چه را گرفته بود پيش وى آورد و با وى سـخت   ابوبكركرده بود و چون محمد قيام كرد، 

را بگرفـت و هفتـاد تازيانـه زد و برهنـه كـرد و       ابوبكرعيسى، كثير بن حصين را بر مدينه جانشين كرد وى 
بن ربيع حارثى از جانب ابو جعفر به واليتدارى آمد، به روز شنبه پنج روز مانـده شـوال     عبداهللابداشت آنگاه 

 .سال صد و چهل و پنجم
خريدنـد منازعـه كردنـد، جمعـى از      در باره بعضى چيزهـا كـه از آنهـا مـى    سپاهيان با بازرگانان : گويد

بازرگانان روان شدند و به خانه مروان رفتند كه ابن ربيـع آنجـا بـود و در آن بـاب بـدو شـكايت كردنـد كـه         
 .توبيخشان كرد و ناسزا گفت كه سپاهيان در آنها طمع بستند و بد رفتارى افزودند

به يكى از صـرافان بـه     چيزى از كاالى بازار را غارت كردند و صبحگاهان سياهيان: عمر بن راشد گويد
نام عثمان پسر زيد تاختند و كيسه او را ربودند، وى استغاثه كرد و مال خويش را از آنها بگرفت پـس سـران   
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و از آن  مردم مدينه فراهم آمدند و در اين باب به ابن الربيع شكايت كردند، اما او بر اين كـار اعتـراض نكـرد   
پس از آن يكى از سپاهيان به روز جمعه بيامد و از قصابى گوشت خريد، اما نخواسـت بهـاى    .جلوگيرى نكرد

قصاب كاردى از زير پيشخوان در آورد و با آن ضـربتى بـه تهيگـاه    . آنرا به وى بدهد و براى او شمشير كشيد
آنگاه سياهان كه به نمـاز جمعـه   . را بكشتند سپاهى زد كه از اسب خويش بيفتاد و قصابان بر او ريختند و او

رفتند همديگر را بر ضد سپاهيان ندا دادند و از هر سوى آنها را با گرزها بكشتند و بر اين كـار ببودنـد تـا     مى
 .شب در آمد و چون فردا شد ابن الربيع گريخت

ناحيه باال بوده بـود   يكى از كسانى كه در. سياهان در بوقى كه داشتند دميدند: حارث بن اسحاق گويد
ديدند كه مشغول كار خويش بود،  و يكى كه در ناحيه پايين بوده بود به من گفتند كه سياه ساكن آنجا را مى

شد و بـه طـرف    داد تا يقين كند آنگاه با هر چه در دست داشت روان مى شنيد و گوش مى صداى بوق را مى
 .رفت تا به آنجا برسد صدا مى

 .ز جمعه، هفت روز مانده از ذى حجه سال صد و چهل و پنجم بودو اين به رو: گويد
مـردم در  . وثيق و يعقل و رمقه صبحگاهان سوى ابن ربيع رفتنـد : سران سياهان سه كس بودند: گويد

ابن ربيع به مقابله آنها برون شد كه از جلو وى پس رفتنـد  . مراسم جمعه بودند كه غاز را با شتاب بسر بردند
كردند و با كسان خويش بـه آنهـا حملـه     رفت و به پنج مستمند رسيد كه در راه مسجد گدايى مىتا به بازار 

اى بودند و پنداشت كه قوم از  برد كه آنها را بكشتند آنگاه به چند دختر خردسال گذشت كه زير طاقك خانه
آنگاه برفت و به  .اشان را بزدآنهايند آنها را فرود آورد، فريبشان داد و ايمنشان كرد و چون فرود آمدند، گردنه

 .نزد حنوط فروشان بايستاد، سياهان بدو حمله بردند كه گريزان برفت
به تعقيب وى برفتند تا به بقيع رسيد كه اطرافش را گرفتنـد، درهمهـايى ميـان آنهـا پراكنـد و بـدان       

 .مشغولشان كرد و راه خويش گرفت تا به دره نخل دو منزلى مدينه فرود آمد
سياهان بر ضد ابن الربيع قيام كردند سرانشان وثيق و حديا و عنقود و ابو قيس بودند، با : يدعيسى گو

 .آنها نبرد كرد كه هزيمتش كردند، و برفت و در دره نخل دو منزلى مدينه فرود آمد
 اى از آن ابو جعفر كه سـويق و آرد و  وقتى ابن الربيع گريزان شد سياهان به آذوقه: عمر بن راشد گويد

 .روغن و خرما بود دست انداختند و آنرا به غارت بردند، كيسه آرد به دو درم بود و ظرف روغن به چهار درم
اى بود كه از  سياهان به خانه مروان و خانه يزيد حمله بردند كه در آنجا آذوقه: حارث بن اسحاق گويد

 .راه دريا براى سپاهيان آورده بودند و چيزى در آنجا نگذاشتند
 .در آن روز سليمان بن فليح سوى ابو جعفر روان شد و به نزد وى رسيد و خبر را با وى بگفت: گويد

سياهان تنى چند از سپاهيان را كشتند و سپاهيان از آنهـا بيمنـاك شـدند تـا     : حارث بن اسحاق گويد
تحقيـر پشـت   رسيد كه جز دو خرقه به عورت وى نبود و يك پيـراهن، و از روى   آنجا كه سوار به سياهى مى
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ايـن  «: گفتنـد  كشـت و كسـان مـى    برد و او را مـى  كرد اما سياه با يكى از گرزهاى بازار بدو حمله مى بدو مى
  ».سياهان جادوگرانند يا شياطين

بن ابى سبره را بداشت، به سبب آنكـه وى وصـولى    ابوبكروقتى ابن الربيع، : مسور بن عبد الملك گويد
و چون سـياهان  . به محمد داده بود، قرشيان بر ابن ابى سبره، بيمناك شدند قبيله طى و اسد را آورده بود و

بر ضد ابن الربيع قيام كردند، ابن ابى سبره از زندان در آمد و با كسان سخن كرد و آنها را به اطاعت خواند و 
 .كرد تا ابن الربيع باز آمد با كسان نماز

آمد، همچنان آهن بر او بود، سـوى مسـجد رفـت و     ابن ابى سبره از زندان در: حارث بن اسحاق گويد
كس به طلب محمد بن عمران و محمد بن عبد العزيز و ديگران فرستاد كه به نزد وى فراهم آمدند و به آنها 

دهم، به خدا اگر از پس آن كار پيشين اين قضيه به نزد  شما را در باره اين بليه كه رخ داده قسم مى«: گفت
شما را به خـدا قسـم   . مسجل شود موجب نابودى شهر و مردم و همگى بردگان بازار استامير مؤمنان بر ما 

دهم پيش آنها رويد و با آنها سخن كنيد كه باز آيند و به رأى شما تسليم شوند كه اين جماعت را نظـام   مى
  ».اند اند، جماعتى هستند كه به سبب تعصب قيام كرده نيست و براى دعوتى قيام نكرده

اى موالهاى ما خوش آمديد به خـدا  «: پس سوى بردگان رفتند و با آنها سخن كردند كه گفتند: گويد
ايم دست ما با شـما يكـى اسـت و كـار مـا بـا        اند قيام كرده به رعايت شما و به سبب اعمالى كه با شما كرده

 .پس آنها را سوى مسجد آوردند» .شماست
و ابن الربيع گريخـت، مـن و جمـاعتى سـوى آنهـا      وقتى سياهان قيام كردند : حسين بن مصعب گويد

رفتيم، در بازار اردو زده بودند، از آنها خواستيم كه پراكنده شوند و به آنها گفتيم كه ما و آنها براى كارى كه 
 .اند، نيرو نداريم بدان پرداخته

مانـد،   نمـى  بينيد، و بـراى مـا و شـما بـاقى     كار بدين صورت رخ داده كه مى«: وثيق به ما گفت: گويد
  ».بگذاريدمان كه دلتان را خنك كنيم دلهاى خويش را نيز خنك كنيم

 .ولى ما نپذيرفتيم و همچنان اصرار كرديم تا پراكنده شدند: گويد
 .سر سياهان وثيق بود و جانشين وى يعقل قصاب بود: عمر بن راشد گويد

  »گذارى؟ ى وا مىاى وثيق، اين كار را به ك«: ابن عمران پيش وى رفت و گفت: گويد
و چهار كـس از غالمـان   انصار به چهار كس از بنى هاشم و چهار كس از قريش و چهار كس از «: گفت

  ».سپس كار ميان آنها به شورى باشد
  ».ور كند خواهم كه اگر چيزى از كار ما را به تو سپرد ما را از عدالت تو بهره از خدا مى«: گفت
  ».رده استبه خدا، خدا آنرا به من سپ«: گفت

سياهان همراه ابن ابى سبره در مسجد حضور يافتند، وى با بند آهنين به منبر : حارث بن اسحاق گويد
تـر   محمد بن عمران به دنبال وى رفت و پايين. رفت تا در نشيمنگاه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم نشست
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از پـى آنهـا     عبـداهللا ز آنها نشست سليمان بـن  تر ا محمد ابن عبد العزيز از پى آنها رفت و پايين. از او نشست
ابـن  . مردمان به سختى همهمه كردند، ابن ابى سبره نشسته بود و خـاموش بـود  . تر از همه بود رفت و پايين
ابـن  . تر از وى بودند پـايين آمدنـد   پس پايين آمد و آنها نيز كه پايين» .روم من سوى بازار مى«: عمران گفت

  عبـداهللا و سخن كرد و به اطاعت امير مؤمنان سخن ترغيب كرد و از كار محمـد بـن    ابى سبره به جاى ماند
 .سخن آورد و نكو گفت

. از پالسهاى گندم بايستاد و كرد و كسان باز آمدند 1ابن عمران سوى بازار رفت و بر روى پالسى: گويد
. قرشيان در اطاقـك فـراهم آمدنـد    .به هنگام نماز عشا كسان باز آمده بودند. آن روز مؤذن با كسان نماز كرد

كـى پيشـواى نمـاز    «: آنگاه به قرشيان گفـت . محمد بن عمار مؤذن كه لقب كساكس داشت اقامه نماز گفت
 .اما كسى بدو پاسخ نداد» ميشود؟

 .باز جوابش ندادند» شنويد؟ مگر نمى«: گفت
 .اما كسى جوابش نداد» !اى ابن عمران، اى ابن فالن«: گفت
و » .شـوم  من پيشواى نماز مـى «: برخاست، اصبغ بن سفيان مروانى نيز بر خاست و گفتپس او : گويد

  ».مرتب شويد«: به جاى امام ايستاد و به كسان گفت
شنويد، من اصـبغ بـن    مگر نمى«: و چون صفها مرتب شد روى به آنها كرد و با صداى بلند گفت: گويد

و اين را دو يا سه بـار گفـت آنگـاه    » .ابو جعفر  م بر اطاعتكن عاصم بن عبد العزيز بن مروان با كسان نماز مى
 .تكبير گفت و نماز كرد

دانيد آنچه را در خانه عاملتان  ايد كه مى ديروز چنان كرده«: و چون صبح شد ابن ابى سبره گفت: گويد
را   داهللاعبـ ايد، هر كه چيزى پيش وى هست پس آرد، حكـم بـن    بوده با آذوقه سپاه امير مؤمنان غارت كرده

  ».ام براى اين كار معين كرده
كسان آنچه را غارت كرده بودند پيش وى آوردند و چنانكه گويند معـادل يـك هـزار دينـار بـه      : گويد
 .دست آورد

سپس با وى . قرشيان همسخن شده بودند كه بگذارند ابن الربيع برون شود: مسور بن عبد الملك گويد
دينه جانشين كند كه آنچه نسبت به وى در خاطر اميـر مؤمنـان بـود از    سخن كنند كه ابن ابى سبره را بر م

كنى،  روى و واليتدارى را جانشين نمى مى«: وقتى سياهان او را بيرون كردند، ابن عبد العزيز گفت. ميان برود
  ».يكى را بر مدينه برگمار

  » كى؟«: گفت
  » .قدامة بن موسى«: گفت

                                                           

 .بالس: كلمه متن. 1
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اى «: يامد و ما بين ابن الربيع و ابن عبد العزيز نشست كه بدو گفـت نام قدامه را بانگ زدند كه ب: گويد
  ».ام قدامه بازگرد كه ترا بر مدينه و توابع آن گماشته

به خدا كسى كه اين را به تو گفتـه نيكخـواه تـو نبـوده و عواقـب كـار را نديـده و جـز فسـاد          «: گفت
 -ش نشسـته بـود و بـه كـار مـردم پرداخـت      تر از من و او كسى است كه در خانه خـوي  خواسته، شايسته نمى

  .و ابن الربيع بازگشت» .اى براى رفتن ندارى اى مرد بازگرد كه بهانه -مقصودش ابن ابى سبره بود
ابن عبد العزيز با تنى چند از قرشيان سواره پيش ابن الربيع رفتند كـه در دره  : حارث بن اسحاق گويد

 .گردد اما او نپذيرفت نخل بود و قسمش دادند كه به كار خويش باز
آرام شـدند و قـرار     ابن عبد العزيز با وى خلوت كرد و همچنان اصرار كرد تا بـاز گشـت و مـردم   : گويد

 .گرفتند
ابن عمران و ديگران سواره پيش ابن الربيع رفتند كه در اعوص بود و با وى سخن : عمر بن راشد گويد

 .ل و مسعر را ببريدكردند كه بازگشت و دست وثيق و ابو النار و يعق
 .شد در اين سال شهر بغداد بنياد گرفت و همان بود كه شهر منصور خوانده مى

 سخن از اينكه چرا منصور بغداد را بنياد كرد؟

چنانكه گويند سبب آن بود كه وقتى كار به ابو جعفر منصور رسيد هاشميه را در مقابل شهر ابن هبيره 
بود، شهر ابن هبيره كه شهر هاشميه ابو جعفر مقابل آن بود بر كنـار كوفـه   بنياد كرد كه راه در ميانه فاصله 

 .منصور شهر ديگرى نيز بيرون كوفه بنياد كرد و آنرا رصافه ناميد. بود
وقتى راونديان در شهر هاشميه كه مقابل شهر ابن هبيره بود دبر ابو جعفر بشوريدند سـكونت آنجـا را   

از راونديان آمده بود و هم به سبب نزديكى كوفه كه از مردم آنجا بـر  اى كه  ناخوش داشت به سبب آشفتگى
 .خواست از مجاورت آنها دور شود خويشتن ايمن نبود و مى

ابو جعفر به خويشتن برون شد كه براى شهر محلى بجويد كه آنرا محل سكونت خويش و سپاه : گويند
پس از آنجـا سـوى بغـداد رفـت، سـپس سـوى       كند و آنجا شهرى بنياد كند، در آغاز سوى جرجرايا رفت، س

اينك دجلـه كـه ميـان مـا و     » .اينجا اردوگاهى شايسته است«: موصل رفت و باز سوى بغداد برگشت و گفت
رسد و از جزيره و ارمينيه و اطراف آن آذوقه به ما  چين مانعى نيست، در اينجا هر چه به دريا هست به ما مى

 .آيد ام ورقه و اطراف بر آن مىرسد اينك فرات كه همه چيز از ش مى
ناحيه آن سردارى  پس فرود آمد و به نزد صراة اردو زد و شهر را خط كشيد و به هر يك از چهار: گويد

  .گماشت
 .مردم كوفه سپاه منصور امير مؤمنان را تباه كرده بودند: سليمان بن مجالد گويد
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ود، از راه ساباط برفتيم، يكى از ياران من سوى جبل رفت كه منزلگاهى بجويد، آن وقت راه از مداين ب
: به سبب درد چشمى كه گرفته بود عقب افتاد و بماند كه ديدگان خويش را مداوا كند، طبيـب از او پرسـيد  

  »امير مؤمنان آهنگ كجا دارد؟«
  ».جويد منزلگاهى مى«: گفت
ن دجلـه و صـراة شـهرى    يابيم كه يكى به نام مقالص ميا ما در كتابى كه به نزدمان هست مى«: گفت

كند به نام زورا، و چون شهر را بنياد نهد و رديفى از آن را بسازد شكافى از جانب حجاز رخ دهد كه  بنياد مى
بناى شهر را رها كند و به اصالح آن شكاف پردازد و چون التيام گيرد، شكافى از جانب بصره پديد آيد كه از 

هر دو شكاف التيام يابد، آنگاه به بنيان شهر بازگردد و آنـرا بـه    شكاف حجاز بزرگتر باشد و چيزى نگذرد كه
  ».سر برد، پس از آن عمرى دراز يابد و ملك در اعقاب وى بماند

امير مؤمنان در اطراف جبال به جستجوى منزلگاهى بود كه يارم به نزد من آمد و ايـن  : سليمان گويد
فتم آن مرد را پيش خواند كه حديث را با وى بگفت و او از خبر را با من بگفت و چون آنرا با امير مؤمنان بگ

به خدا وقتى من كودك بودم مرا مقالص نام داده بودند، سپس اين «: همان راه كه آمده بود بازگشت و گفت
  ».نام متروك ماند

خواست از هاشميه جا به جا شود جوينـدگانى فرسـتاد تـا محلـى      وقتى ابو جعفر مى: ابن عياش گويد
 .ند كه آنرا منزلگاه كند كه ميانجاى باشد و در خور عامه و سپاهبجوي

جايى را به نزديك بار ما براى وى وصف كردند كه خوردنيهاى خوب دارد پس به خويشتن برفت : گويد
و آنجا را محلى خوش يافت و به جمعـى از يـاران    تا آنجا را ببيند و شب را آنجا ببود و مكرر در آن نظر كرد

  »شما در باره اين محل چه راى داريد؟«: يگران گفتخويش و د
  ».ايم، خوش است و شايسته سازگار همانند آن نديده«: گفتند
خـواهم كـه    راست گفتيد، چنين است اما تاب سپاه و مردمان و انبوه كسان را ندارد، جايى مى«: گفت

نجا نرخها برايشان گران نباشد و خرج در آ. مردم در آنجا آسوده باشند و موافق حالشان باشد و موافق من نيز
سنگين نشود، اگر در جايى بمانم كه از خشكى و دريا چيزى سوى آن نيارند، نرخها گران شود و آذوقه كـم  

در راه خويش به جايى گذشتم كه ايـن صـفات را   . باشد و خرج سنگين شود و اين براى مردمان سخت باشد
خواهم از خوش بودن شـب و سـازگارى و تـاب     كنم، اگر آنچه مى ىمانم و شبى سر م فراهم دارد در آنجا مى

  ».سازم سپاهيان و مردمان در آنجا فراهم باشد آنجا را مى
به من گفتند كه بر كنار پل آمد و از محل قصر السـالم عبـور كـرد، آنگـاه نمـاز      : هيثم بن عدى گويد

شى بود، شب را ببود تا صـبح شـد، و شـبى    در محل قصر، دير كشي. پسين بكرد و اين به هنگام تابستان بود
اين محلى است «: خوش و سازگار در آن زمين گذرانيد، روز را نيز ببود و جز آنچه خوش داشت نديد و گفت
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رسـد و جـز چنـين جـايى تـاب       كنم كه از فرات و دجله و گروهى رودها آذوقـه بـدان مـى    كه در آن بنا مى
  ».سپاهيان و مردمان ندارد

را خط كشيد و مقدار بنا را معين كرد و نخستين خشت آن را به دست خويش نهاد و  پس شهر: گويد
زمين از آن خداست كه به هر كس از بندگان خويش كـه خواهـد   . حمد، خاص خدا است. به نام خدا«: گفت

  ».1دهد و سر انجام از آن پرهيزكاران است
ت، از خبر سردارى كه حديث طبيب را وقتى منصور از ناحيه جبل باز گش: بشر بن ميمون شروى گويد

كرد و در ديرى كه نزديك جاى قصر وى   در باره مضمون كتابهايشان و خبر مقالص با وى گفته بود پرسش
به نام قصر الخلد بود فرود آمد، صاحب دير را پيش خواند، بطريق، صاحب آسياى بطريق و نيز صاحب بغداد 

ن القـس و صـاحب عتيقـه را احضـار كـرد و از آنهـا در بـاره        و صاحب مخرم و صاحب دير موسوم بـه بسـتا  
جاهايشان پرسيد، كه از لحاظ گرما و سرما و باران و گل و پشه و حشرات چون است، و هر كدامشان آنچه را 

 .دانستند با وى بگفتند مى
آنجـا  هاى  پس از آن كسانى را از جانب خويش فرستاد و به هر كدامشان دستور داد در يكى از دهكده

 .هاى آنجا به سر كردند و خبر آن را بياوردند شب را سر كنند، هر كدامشان شب را در يكى از دهكده
همگيشـان  . آنگاه منصور با كسانى كه احضارشان كرده بود مشورت كرد و خبرهاشان را بدانست: گويد

از او پرسـش كـرد، وى   در برگزيدن صاحب بغداد همسخن شدند كه او را احضار كرد و با وى مشورت كرد و 
اش در چهار گوش معروف به نام ابو العباس طوسى به جاست و بنـاى   همان دهقانى است كه تاكنون دهكده

 .گنبدهاى دهكده تا كنون به پاست و خانه وى چنانكه بوده استوار است
زيـد،  اى امير مؤمنان، مرا از اين مكانهـا و خـوش بـودنش و جـايى كـه بايـد از آن برگ      «: دهقان گفت

اى امير مؤمنان راى من اين است كه در چهار بلوك جاى گيرى كه دو بلوك بر سمت غربى است . پرسيدى
كه قطر بل است و با دور يا و دو بلوك بر سمت شرقى است كه نهر بـوق اسـت و كلـواذى كـه ميـان نخـل       

تـو اى   .آبـادانى باشـد   خواهى بود و نزديك آب، اگر بلوكى خشك شود و آبادانى آن پس افتد در بلوك ديگر
هاى مصر و شام به  آيد، تحفه امير مؤمنان بر كنار صراة هستى، كشتيهاى آذوقه از مغرب بر فرات سوى تو مى

رسـد، از ارمينيـه و    هاى آذوقه از چين و هند و بصره و واسط از راه دجله بـه نـزد تـو مـى     رسد كشتى تو مى
رسد، از روم و آمد و جزيره و موصل نيز، از راه  از آنجا به زاب مى آيد و واليتهاى مجاور آن آذوقه به تا مرا مى

و چـون پلهـا را    رسـد  ميان رودها هستى كه دشمن جز از روى پل به تو نمى. رسد دجله آذوقه به نزد تو مى
 بايـد از رود  يابد، ميان دجله و فراتى و هر كه از مشرق يا از مغرب آيد مى ويران كنى دشمن به تو دست نمى

  ».به دشت و دريا و كوه نزديكى. بگذرد، ما بين بصره و واسط و همه سرزمين عراقى
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 .تصميم منصور راسختر شد كه در آنجا كه بر گزيده بود منزلگاه كند: گويد
اى امير مؤمنان، با وجود اين، خدا به امير مؤمنان منت نهـاده و سـپاهها و سـرداران بسـيار و     «: دهقان گفت

دارد و هيچكس از دشمنانش طمع نزديك شدن بدو نيارد، تدبير شهرها باينست كه براى آن سپاهيان فراوان 
  ».ها نهند اما دجله و فرات، خندقهاى شهر امير مؤمنان است ديوار و خندق و قلعه

منصور به سال صد و چهل و پنجم كسانى را فرستاد كه جايى را بـراى وى بجوينـد   : حماد ترك گويد
ر آن بنياد كند، برفتند و جستجو كردند اما جايى را نپسنديد تـا وقتـى كـه برفـت و در     كه شهر خويش را د

پسندم كه از فرات و دجله و از همين صراة آذوقـه   اينجا را مى«: ديرى كه بر كنار صراة بود فرود آمد و گفت
  ».رسد بدان مى

راهبى را ديـد و وى را بانـگ   خواست شهر خويش را در بغداد بنياد كند  وقتى ابو جعفر مى: جابر گويد
  »شود؟ يابيد كه در اينجا شهرى بنياد مى در كتب خويش مى«: زد كه پاسخش داد، بدو گفت

  ».كند بله، مقالص آنرا بنياد مى«: راهب گفت
  » .گفتند در نوجوانى مرا مقالص مى«: ابو جعفر گفت

  » .در اين صورت تو صاحب آن شهرى«: گفت
خواست رافقه را به سرزمين روم بنياد كند مردم رقه مقاومـت كردنـد و    مى به همين گونه وقتى: گويد

برى  دهى و منبع معاش ما را از ميان مى بازارهاى ما را به تعطيل مى«: خواستند با وى نبرد كنند، گفتند مى
  ».كنى مى  و منزلهايمان را تنگ

: اى بـود و پرسـيد   تاد كه در صومعهخواست با آنها نبرد كند، يكى را پيش راهبى فرس منصور مى: گويد
  »شود؟ آيا اطالعى به نزد تو هست كه اينجا شهرى بنياد مى«

  » .كند به من رسيده كه مردى به نام مقالص آنرا بنيان مى«: بدو گفت
و شهر را فقه را به ترتيب بناى بغداد بنيان كـرد بجـز حصـار و درهـاى آهـن و      » .من مقالصم«: گفت

 .خندق جداگانه
منصور كسان فرستاد كه از شام و موصـل و جبـل و كوفـه و واسـط و بصـره      : ان بن مجالد گويدسليم

بگفت تا جمعى از مردم صاحب فضيلت و عـدالت و فقـه و امانـت و    . بيارند كه بياوردند 1صنعتگران و فعلگان
ى بودنـد كـه بـدين    مطلع از هندسه را برگزينند، حجاج بن ارطاة و ابو حنيفه، نعمان بن ثابت، از جمله كسان

ها را بكنند و خشت بزنند و آجر بپزند و اين كارها را  بگفت تا خط شهر را بكشند و پايه .منظور احضار شدند
 .آغاز كردند، آغاز كار به سال صد و چهل و پنجم بود

ـ   وقتى منصور در كار بناى بغداد يك دله شد، مى: گويند ا خواست آن را معاينه ببيند و بگفت تا آنـرا ب
گذشـت   خاكستر خط كشى كردند، آنگاه بيامد و از هر درى در آمد و در فواصل و طاقها و ميدانهاى آن مـى 
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كرد و خنـدقها را كـه خـط كشـى شـده بـود        گذشت و نظر مى كه با خاكستر خط كشى شده بود، بر آن مى
و چون آتش شعله و رشد ديد و چون چنين كرد بگفت تا بر آن خطها پنبه دانه نهند و نفت بر آن ريزند،  مى

ها را از روى طرح بكنند سپس كار آنرا آغاز  بر آن نگريست و نيك بفهميد و طرح آنرا بدانست و بگفت تا پايه
 .كردند

محمـد بـن     به سال صد و چهل و چهارم، يك سال يا حدود يك سال پـيش از قيـام  : حماد ترك گويد
 .ى بجويند كه شهر را در آن بنياد كندمنصور كسانى را فرستاد كه براى وى محل  عبداهللا

اى بود بر كنار صراة، در محل قصر الحلد ديرى بود  جستجو كردند و محل بغداد را برگزيدند كه دهكده
اى بود با ديرى بزرگ به نـام سـوق    بر سمت شرق نيز دهكده. بر كنار شاخه صراة كه مجاور قصر الخلد است

 .بود كه مثنى بن حارثه شيبانى آنرا گشوده بود دهكده عتيقه نام داشت و همان. البقر
منصور بيامد و در ديرى كه در محل قصر الخلد بود بر كنار صراة منزل كرد و آنجا را كـم پشـه   : گويد

رسد و شايستگى دارد كه در آن شهرى  پسندم كه از فرات و دجله آذوقه بدان مى اينجا را مى«: يافت و گفت
  ».خواهم در اينجا شهرى بنياد كنم اى راهب مى«: در دير بود گفتبه راهبى كه » .بنياد شود

  ».گويند 1كند كه او را ابو الدوانيق شود، شاهى در اينجا بنيان مى نمى«: گفت
و بگفت تا شهر را خط كشى كردنـد و چهـار   » .من ابو الدوانيقم«: منصور در دل بخنديد و گفت: گويد

 .ناحيهسردار بر آن گماشت هر سردارى بر يك 
خواست ابو حنيفه نعمان را به كار قضا گمارد كه از اين كار امتنـاع   منصور مى: سليمان بن مخلد گويد

 .منصور قسم ياد كرد كه بايد براى وى كارى را عهده كند و ابو حنيفه قسم ياد كرد كه نكند. كرد
 .فتن كسان بر گماشتپس او را به نظارت بنيان شهر و خشت زدن و خشت شمردن و به كار گر: گويد
 .منصور چنين كرد تا از قيد قسم خويش رها شود: گويد
ختم . رفت ابو حنيفه عهده دار كار بود هنگامى كه بناى ديوار شهر در مجاورت خندق به سر مى: گويد

 .بناى ديوار به سال صد و چهل و نهم بود
ه كرد كه نپذيرفت، منصور قسم ياد منصور كار قضا و مظالم را بر ابو حنيفه عرض: هيثم بن عدى گويد

اين را به ابـو حنيفـه خبـر دادنـد، پـس نيـى خواسـت و        . دارد تا كارى را عهده كند كرد كه از او دست نمى
ابو حنيفه نخستين كس بود كه خشت را به كمـك نـى   . ها را براى كسى كه خشت زده بود شمار كرد خشت

 .زاد كرد، پس از آن بيمار شد و در بغداد بمردبدين سان ابو جعفر را از قيد قسم آ. شمار كرد
ها را محكم كنند بگفت تا  وقتى ابو جعفر دستور داد كه خندق را بكنند و بنا را آغاز كنند و پايه: گويند

هاى نى  به جاى چوب در فاصله رديفها، دسته. پهناى ديوار را در پايين پنجاه ذراع كنند و در باال بيست ذراع

                                                           

ى يك ششم درم و منصور را از بـس كـه تنـگ نظـر بـود و حسـاب خـرده پـول را         جمع دانق، دانگ فارسى است يعن. 1
 .م. پارسى است» دو غازى«و » دو پولى«گفتند كه معادل  داشت بدين لقب خوانده بودند دوانيقى و دوانقى نيز مى مى
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چون ديوار به مقدار يك قامت رسيد، و اين به سال صد و چهل و پنجم بود، خبر قيـام محمـد    در بنا نهاد و
 .بود رسيد و كار بنا را رها كرد

شـهر ابـو جعفـر از آن پـيش كـه بنيـان شـود        : احمد بن حميد بن جبله به نقل از جد خويش گويـد 
 .شان كرد كه عوضشان داد و راضى به نام مباركه كه در آن شصت كس بود 1اى بود از آن بغداديان مزرعه

 .جد من جبله قسمتى از آن عوض را گرفته بود: احمد گويد
بـه سـمت در شـام،    : هـا بـود   به دور شهر ابو جعفر از آن پيش كه بنيان شود دهكده: حماد ترك گويد

مخلـوع در   اى بود به نام خطابيه از در درب النوره تا درب االقفاص بعضى نخلهـاى آن تـا بـه روزگـار     دهكده
خطابيه از آن جمعى از دهقانان بود كـه آنهـا را بنـى    . خيابان باب الشام بود، در راه، و در ايام فتنه بريده شد

 .گفتند كه اسماعيل بن دينار و يعقوب بن سليمان و يارانشان از آن جمله بودند مى فروه و بنى قنورا
باس هست، دهكده جد مادرى وى بـوده و  اى كه در چهار گوش ابى الع دهكده: محمد بن موسى گويد

اند به نام بنى زرارى و نام دهكده وردانيه بوده، دهكده ديگرى نيـز تـا كنـون بـه      آنها از جمله دهقانانى بوده
 .پاست كه مجاور چهار گوش ابى فروه است

انيه و اى بود به نام شرف جايى كه به نام خانه سعيد خطيب شهره است دهكده: ابراهيم بن عيسى گويد
ابو الجون از جمله دهقانان بغـداد بـوده و از   . نخلستانها داشته كه اكنون در مجاورت پل ابو الجون به جاست

 .مردم اين دهكده
 .اى به نام بناورى از روستاى فروسيج بادوريا تيول ربيع، كشتزارهايى بوده از آن مردم دهكده: گويند

يكـى از  : گفتـه بـود   كـه مـى  ) ترديد از راويست(بود  محمد بن موسى گويد كه از پدر يا جدش شنيده
 .دهقانان بادوريا پيش من آمد كه عبايش پاره شده بود

  » كى عبايت را پاره كرده؟«: گفتمش
به خدا امروز در ازدحام مـردم پـاره شـد، در جـايى كـه بارهـا خرگوشـان و آهـوان را دنبـال          «: گفت

 .مقصودش در كرخ بود» .كردم مى
بيع كه در بيرون است تيولى است كه مهدى به ربيع داده و منصور تيول درونى را به او تيول ر: گويند

 .داده بود
اى را  نهر طابق، خسروانى است و نهر بابك بن بهرام بن بابك است، بابك كسى بوده كـه محلـه  : گويند

 .كه اكنون قصر عيسى بن على بر آن است پديد آورده و اين نهر را حفر كرده
بگاه جعفر تيولى است كه ابو جعفر به پسر خويش جعفر داده و پـل عتيـق از بنـاى پارسـيان     آ: گويند

 .است

                                                           

 .م. اى بوده بود به نام بغداد، يعنى داده بغ، يا باغ داد در نزديك محل شهر بغداد، دهكده. 1



 خ طبرييترجمه تار     178

محلى كه به نام خلد شهره  منصور در ديرى كه بر كنار دجله بود فرود آمده بود، در: حماد ترك گويد
و يـاران وى  است، روزى بود تابستانى و سخت گرم، به سال صد و چهل و پنجم، من برون شـدم و بـا ربيـع    

نشستم بكى بيامد و از كشيكبانان گذشت و سوى اطاقك آمد و اجازه خواست به منصور خبر داديم، سلم بن 
هم اكنـون بـه مصـر    «: ابى سلم به نزد وى بود، اجازه داد و او قيام محمد را به منصور خبر داد، منصور گفت

آذوقـه و لـوازم مصـر از آنهـا ببـرد بـه سـختى        وقتـى  «: ، آنگاه گفت»نويسم كه آذوقه را از حرمين ببرند مى
  ».افتند مى

سـپس  . بگفت تا به عباس بن محمد كه عامل جزيره بود بنويسند و خبر محمد را با وى بگفـت : گويد
روم، هر روز هـر چـه توانسـتى مـرد از مـردم       نويسم سوى كوفه مى من هم اكنون كه اين نامه را مى«: گفت

هر روز يك مرد پيش من آيد كه بـه مـردم خراسـان كـه پـيش مننـد        جزيره به كمك من فرست، و گرچه
  ».بيفزايم كه چون خبر به كذاب رسد شكسته شود

 .به اميران شام نيز چنين نوشت: گويد
هماندم نداى حركت داد، در گرماى سخت برون شديم تا به كوفه رسيد و همچنان آنجا ببود تـا  : گويد

 .سر رفت و چون از كار آنها فراغت يافت به بغداد بازگشتنبرد ميان وى و محمد و ابراهيم به 
وقتى بريد خبر آورد كـه محمـد در   «: گفت از يكى از پيران قريش شنيدم كه مى: احمد بن ثابت گويد

و ابو جعفر از بغداد در آمد و راه كوفه گرفت عثمان بن عماره و اسحاق بن مسلم عقيلـى و  . مدينه قيام كرده
رفت و پسران پدرش بـه   مدانى كه از ياران وى بودند در او نگريستند كه بر اسب خويش مى بن ربيع  عبداهللا

 .دورش بودند
شـود، درون   چنان پندارم كه محمد و كسانى از خاندانش كه با وى هستند نوميـد مـى  «: عثمان گفت

چنان اسـت كـه    جامه اين عباسى از مكارى و هوشيارى و دها پر است و در جنگى كه محمد با وى انداخته
 :ابن جدل طغان گويد

   ها و گروه سواران اى بسا حمله«
   كه بران رسيد بوقتى كه نبرد گرم شده بود

   انحنا و آنرا با شمشير بى
  ».پس راند

بخدا وى را آزمودم و خشـنش يـافتم، دسـت بـه وى زدم و اسـتوارش      «: اسحاق بن مسلم گفت: گويد
م، وى و فرزندان پدرش كه اطراف ويند چنانند كه ربيعـة بـن مكـدم    يافتم، با وى دمخور بودم و تلخش يافت

 :گويد
   سوارانى بنزد من آمدند كه گفتى«

   ها بود هاشان چراغ چهره
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  درخشيد كه در تاريكى مى
   و دليرى عبوس چهره

   كه اثر آفتاب بر چهره داشت
  ».برد آنها را براه مي

و سركش كه همگنان را بدرد و جانها را بگيـرد و در  بن ربيع گفت وى شيرى است دلير   عبداهللا: گويد
 :كار جنگ چنان است كه ابو سفيان بن حارث گويد

   ما را پيرى هست كه چون پيكار شود«
  ».پيش از آمدن كسان اقدام كند

ابو جعفر برفت تا به قصر ابن هبيره رسيد و در كوفه فرود آمد و سپاهيان فرستاد و چون پيكـار  : گويد
 .به بغداد بازگشت و بناى آنرا بسر بردبسر رسيد 

در بصره قيام كرد و با ابو جعفر منصور نبرد كرد   عبداهللابرادر محمد بن   عبداهللادر اين سال ابراهيم بن 
 .و هم در بصره كشته شد

 سخن از سبب قيام ابراهيم و كشته شدن وى كه چگونه بود؟

بن حسن را گرفت، محمد و ابراهيم از   عبداهللار، وقتى ابو جعف: محمد بن حفص به نقل از پدرش گويد
اين بيمناك شدند و سوى عدن رفتند، آنجا نيز بيمناك بودند و به دريا نشستند و سوى سند رفتند، حضـور  

 .آنها را به عمر بن حفص خبر دادند، پس برون شدند و سوى كوفه آمدند كه ابو جعفر آنجا بود
هيم در محله بنى ضبيعه در خانه حارث بن عيسى جاى گرفت، روزهـا  ابرا: منة دختر ابو المنهال گويد

وقتى كه . دانستم آنها كيستند كردم و نمى شد، كنيز فرزنددارش همراهش بود، من با وى سخن مى ديده نمى
  »تو همان يار منى؟«: ابراهيم قيام كرد پيش آن زن رفتم و گفتم

ايم، يكبار به فارس، يكبار بـه كرمـان،    يكجا آرام نگرفتهبله، همانم، به خدا از پنج سال پيش به «: گفت
  ».ايم يكبار به جبل، يكبار به حجاز و يكبار به يمن بوده

با ابراهيم از مكه در آمديم كه آهنگ بصره داشتيم، ده كس بوديم، در قسـمتى  : مطهر بن حارث گويد
  »نامت چيست؟«: از راه يك بدوى همراه ما شد بدو گفتيم

  » .ن، پسر ابو مصاد كلبىفال«: گفت
 .از ما جدا نشد تا نزديك بصره رسيديم: گويد
  »نيست؟  عبداهللاين ابراهيم بن «: يكى از روزها رو به من كرد و گفت: گويد
  » .نه، اين يكى از مردم شام است«: گفتم
روز بعـد وارد  عقب افتـاديم و    و چون به يك منزلى بصره رسيديم، ابراهيم جلو افتاد و ما از وى: گويد

 .شديم
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ابراهيم در آغاز سال صد و چهل و سوم به بصـره رسـيد، بـه    : ابو صفوان نصر، نواده نصر بن سيار گويد
وقتى كه مردمان از حج بازگشته بودند، كسى كه او را برد و كرايـه دارش بـود و در كجـاوه معـادل وى بـود      

جاى داد، در محله بنى ليث و يك كنيز عجمى يحيى بن زياد بن حسان نبطى بود كه وى را در خانه خويش 
 .سندى براى او خريد كه در خانه يحيى فرزندى براى وى آورد

 .ابو صفوان گويد كه در جنازه، اين مولود حضور داشته بود و يحيى بن زياد بر او نماز كرده بود
قاع بن خليد عبسـى  ابو جعفر در خيار شام به نزد خاندان قع: محمد بن معروف به نقل از پدرش گويد

جاى گرفت فضل بن صالح كه عامل قنسر بود، رقعه كوچكى به ابو جعفر نوشت و آنرا زير نامه خويش جـاى  
 .داد كه خبر ابراهيم را با وى ميگفت و اينكه از پى وى بر آمده اما او پيشى گرفته و سوى بصره رفته است

نامه را پيش ابـو  . جز خبر سالمت چيزى در آن نديدنامه به ابو جعفر رسيد و آغاز آنرا بخواند و : گويد
هاى واليتداران را پاسخ دهند،  وقتى خواستند نامه. ايوب موريانى انداخت كه او نيز در ديوان خويش انداخت

ابان بن صدقه كه در آن وقت دبير ابو ايوب بود نامه را گشود كه در تاريخ آن بنگرد و به رقعه دست يافـت و  
شود، آنرا در مكتوب نهاد و پيش ابو جعفر رفـت كـه    آغاز مى» دهم امير مؤمنان را خبر مى«ا چون ديد كه ب

 .نامه را بخواند و بگفت تا خبر گيران فرستند و ديدگاهها و پادگانها نهند
در موصل از زحمت جستجو گران، ناچـار بـر   : گفت شنيدم كه ابراهيم مى: عبد الرحمان بن فضال گويد

فر نشستم و اين چنان بود كه وى به جستجوى من به موصل آمده بود و من حيـران مانـدم،   خوانهاى ابو جع
كسـان را بـه غـذاى خـويش     . جستجوگران و ديدگاهها نهاده بود  يافتم كه زمين برايم تنگ بود و مقرى نمى

 .زمانده بودخوانده بود، من نيز با كسان برفتم و با آنها غذا خوردم، پس از آن در آمدم كه از جستجو با
ابـراهيم از بصـره گذشـت و تـو او را     «: يكى به مظهر بـن حـارث گفـت   : ابو نعيم فضل بن دكين گويد

  »نديدى؟
نه به خدا هرگز وارد آن نشد، در موصل بود، سپس از انبار گذشت و سپس از بغداد، سـپس از  «: گفت

  ».مداين و نيل و واسط
وهى از مردم اردو كه شيعه بودند نامه نوشـت و آنهـا بـدو    ابراهيم به گر: نصر، نواده نصر بن سيار گويد

پـس وى بـرون شـد و بـه     . نوشتند و خواستند كه به نزد آنها رود و وعده دادند كه بر ضد ابو جعفر بشـورند 
اردوگاه ابو جعفر رفت، در آن وقت ابو جعفر در بغداد بود، در دير، خط كشى بغداد را كرده بود و به كـار بنـا   

 .ه بوديك دله شد
ديد، يكى پندارد  نگريست و دشمن و دوست خويش را مى اى داشت كه در آن مى ابو جعفر آيينه: گويد

اى مسيب به خدا ابراهيم را در اردوگاه خويش ديدم، روى زمين دشمنى «: كه وى در آيينه نگريست و گفت
 .بدتر از او ندارم، ببين چه خواهى كرد
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ر بر بناى پل عتيق صراة گذشت و چشمش به ابراهيم افتاد اما ابراهيم ابو جعف: بن محمد گويد  عبداهللا
 .اى از آن خويش كرد نهان شد و ميان مردمان رفت و به نزديك نانوا رسيد و بدو پناه برد كه وى را وارد غرفه

ابـراهيم در جـاى خـويش     .ابو جعفر در طلب وى سخت بكوشيد و در همه جا مراقبان گماشـت : گويد
 .بو جعفر در جستجوى وى نهايت تالش كرد اما كار ابراهيم از او نهان ماندبماند، ا

يكى از بنى عم . بيمناك بود  وقتى ابراهيم به جاى خويش بماند كه از مراقبان: محمد بن معروف گويد
تالف داشت، يا نامش سفيان بود پسر حيان، به اخ  عبداهللابا وى بود كه روح نام داشت پسر ثقف، يا كنيه ابو 

 .راويان
بينـى ناچـار بايـد تحمـل خطـر       چنين پيش آمده كه مى«: به ابراهيم گفتم: گفت مرد عمى مى: گويد

  ».كرد
  ».تو دانى و اين«: گفت
 .پس مرد عمى پيش ربيع رفت و از او خواست كه اجازه بگيرد: گويد
  »تو كيستى؟«: گفت
  » .ام من سفيان عمى«: گفت
 .برد كه چون او را بديد دشنامش گفتپس او را پيش ابو جعفر : گويد
ام، اگـر   گويى اما به تو بـه و پشـيمانى بنـزد تـو آمـده      اى امير مؤمنان، من شايسته آنم كه مى«: گفت

  ».خواهى بنزد من است تقاضاى مرا بپذيرى آنچه مى
  » نزد تو چيست؟«: گفت
ام و چيزى بنزد آنها  ش را آزمودهآرم كه من او را و مردم خاندان ابراهيم بن حسن را بنزد تو مى«: گفت

  »ام، اگر او را بيارم چه بزد تو دارم؟ نديده
  » هر چه بخواهى، ابراهيم كجاست؟«: گفت
  » .شود وارد بغداد شده يا به زودى وارد مى«: گفت

ام، جوازى بـراى   وى در عبدسى است او را در منزل خالد بن نهيك واگذاشته«: گفت: راوى ديگر گويد
  ».مم و يك بلد بنويس و مرا با اسبان بريد بفرستمن و غال

سپاهى همراه من بفرست و براى من و غالمم جوازى بنويس تا او را بنـزد  «: به گفته راوى ديگر، گفت
  ».تو بيارم

  ».اين هزار دينار است از آن كمك بگير«: پس جوازى براى او نوشت و سپاهى بدو داد و گفت: گويد
اى  رسيد كه در خانـه   و سيصد دينار بر گرفت و برفت تا به نزد ابراهيم» .ندارمبه همه آن نياز «: گفت

 .قبايى چون قباى غالمان به تن داشت: اى، به قولى بود و پيراهنى پشمين به تن داشت و عمامه
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كرد تـا   وقتى رسيد بدو بانگ زد كه برخيز و او بيم زده بر خاست و مرد عمى بدو امر و نهى مى: گويد
  »غالمت كجاست؟«گفت . پلدار آنجا مانع وى شد كه جواز خويش را بدو داد. ا به مداين رسانيدوى ر

  ».اين است«: گفت
است، ولى   عبداهللاين ابراهيم بن . به خدا اين غالم تو نيست: پلدار در چهره وى نگريست و گفت: گويد

 .و آنها را رها كرد و گريخت» .برو كه قرين و شاد باشى
گفته يكى از راويان، بر اسبان بريد نشستند تا از عبدسى گذشتند، آنگاه به كشتى نشستند تا  به: گويد

 .به بصره رسيدند و آنجا نهان شدند
به قولى مرد عمى از نزد ابو جعفر در آمد و تا بصره رفت و چنان شـد كـه سـپاهيان را بـه نـزد      : گويد

» .نرويد تا من بيايم«: گفت نشانيد و مى بر يكى از درها مىبرد كه دو در داشت، ده كس از آنها را  اى مى خانه
كرد تا وقتى كه سپاهيان را از خويشتن جـدا كـرد و تنهـا مانـد و      شد و آنها را رها مى و از در ديگر برون مى

وقتى كه خبر به سفيان بن معاويه رسيد كس به طلب سپاهيان فرستاد و فراهمشان آورد و عمـى  . نهان شد
 .كه بدو دست نيافت جست را مى

كسى كه براى ابراهيم تدبير كرد و او را نجات داد عمـرو  «: گفت ابن عايشه به نقل از پدرش مى: گويد
  ».بن شداد بود

اى از آن  ابراهيم نهـانى از مـداين گذشـت و مـن او را در خانـه     : عمرو بن شداد به نقل از پدرش گويد
به عامل مداين رسانيدند كه صد تازيانه بـه مـن زد امـا اقـرار      خويش جا دادم كه بر كنار دجله بود، خبر مرا

 .كه روان شد. نكردم وقتى مرا رها كرد پيش ابراهيم رفتم و خبر را با وى بگفتم
پسرى پنج سـاله بـودم از     وقتى ابراهيم قيام كرد من: عباس بن سفيان وابسته حجاج بن يوسف گويد

رفته بود، عبد الرحيم بن صـفوان از جملـه وابسـتگان     ى بصره مىگفتند از شام سو پيران قوم شنيدم كه مى
 .حجاج كه از اردوگاه قطرى اسير شده بود بدو رسيد و با وى برفت تا او را از مĤصر عبور داد

عبد الرحيم را ديدم كه با يكى مرد شـاطر كـه روپوشـى    «: يكى كه او را ديده بود بيامد و گفت: گويد
  ».انداخت و كمانى گل انداز داشت كه با آن گل مى گلى رنگ به كمر بسته بود

وقتى عبد الرحيم بيامد در اين باب از او پرسيدند كه انكار كرد و چنان بود كه ابـراهيم در ايـن   : گويد
 .شد زى نهان مى

وقتى ابراهيم از بغداد بيامد در محله كنده به نزد ابن فروه فـرود آمـد و   : نصر، نواده نصر بن سيار گويد
 .ان شد و كس پيش مردم فرستاد كه براى قيام آماده شوندنه

ابراهيم به نزد من نهان بود بر ساحل دجيل بـر كنـار شـهر اهـواز، محمـد بـن       : حسن بن حبيب گويد
امير مؤمنان براى من نوشته و خبر داده كه منجمان بدو خبر «: حصين در جستجوى وى بود، يك روز گفت
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اى ميان دو رود، اما من او را در جزيره جستم و اطمينـان يـافتم    است، در جزيره اند كه ابراهيم در اهواز داده
  ».كه آنجا نيست

 .اى بود كه ما بين رود شاهگرد و دجيل بود مقصود وى جزيره: گويد
قصد دارم فردا او را در شهر بجويم، شايد امير مؤمنان مـا بـين دجيـل و مسـرقان را     «: گفت مى: گويد
  ».منظور دارد

  ».جويند فردا در اين ناحيه ترا مى«: بنزد ابراهيم رفتم و گفتم: دگوي
 1»دشت اربك«باقى روز را با وى ببودم و چون شب در آمد، وى را ببردم و در نزديكترين محل : گويد

همان شب بازگشتم و منتظر بودم كه محمد صبحگاهان به جستجوى وى بر آيـد  . نرسيده به كث جاى دادم
پس برون شدم و به نزد ابراهيم رفـتم و وى را  . غروب رسيد  ا روز به سر رفت و خورشيد نزديكاما بر نيامد ت

بياوردم تا شبانگاه به شهر رسيديم، برد و خر بوديم، وقتى وارد شهر شديم و به نـزد كـوه مقطـوع رسـيديم،     
سواران رسيدند از مـن  ابراهيم خويشتن را از خر بينداخت، و دور شد . نخستين سواران ابن حصين را ديديم

ابـو محمـد، در   «: كه به من گفـت  .گذشتند و هيچكدامشان به طرف من راه كج نكردند، تا پيش ابن حصين
  »آيى؟ چنين وقتى از كجا مى

  » .روز را پيش يكى از كسانم به شب رسانيدم«: گفتم
  » يكى را همراهت بفرستم كه ترا برساند؟«: گفت
 .ام نه نزديك كسانم رسيده«: گفتم
آنگاه سـوى ابـراهيم   . او به جستجو برفت و من به راه خويش برفتم تا آخرين ياران وى گذشتند: گويد

 .بازگشتم و خر او را جستم تا بيافتم و بر نشست و برفتيم و شب را ميان كسان خويش به سر برديم
  ».دانى؟ به خدا ديشب خون ادرار كردم كس بفرست كه ببيند مى«: ابراهيم گفت: گويد
 .من به محلى رفتم كه ادرار كرده بود و ديدم كه خون ادرار كرده بود: گويد

هاى بصره رسيد كار وى از مـن   وقتى ابراهيم به كناره«: گفت ابو جعفر مى: فضل بن عبد الرحيم گويد
  ».نهان ماند

خـادم    عبـداهللا وقتى ابراهيم به بصره رسيد كسان را دعوت كرد، موسـى نـواده   : محمد بن مشعر گويد
اين فرسـتاده ابـراهيم   «: برد و گفت دعوت او را پذيرفت، سپس ابراهيم را نهانى بنزد نصر بن اسحاق خاز مى

  ».است
اى فالن چگونه با يار تو بيعـت كـنم در صـورتى كـه جـد مـن       «: نصر با وى سخن كرد و گفت: گويد

 »و جزو مخالفانش بود؟ بن خازم با جد وى على بن ابى طالب مخالف بود و بر ضد وى  عبداهللا
  ».خوانم روش و طرق نياكان را بگذار، اين كار دين است و من ترا سوى حق مى«: ابراهيم گفت

                                                           

  .كلمه متن. 1
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به خدا آنچه را به تو گفتم از سر مزاح گفتم اين نيست كه مانع من از نصرت يار تو است بلكـه  «: گفت
  ».پسندم و آنرا خوش ندارم من نبرد را نمى

 .اين خود ابراهيم بود«: و موسى به جاى ماند و بدو گفتابراهيم برفت: گويد
قسم به دين خدا رفتار بدى كردى، اگر او را به من شناسانيده بودى، سخنى جـز ايـن بـا    «: نصر گفت

  ».گفتم وى مى
ابراهيم كسان را دعوت كرد، وى در خانه ابو فروه بود، نخستين كسـانى  : نصر، نواده نصر بن سيار گويد

يعت كردند نميلة بن مره بود و عفو اهللا بن سفيان و عبد الواحد بن زياد و عمر بن سلمه هجيمـى  كه با وى ب
 .بن يحيى بن حصين  عبداهللاو 

اين كسان مردم را سوى وى دعوت كردند و گروهى از جوانان عرب و از جمله مغيرة بن فـرع و  : گويد
كه ديوان وى چهار هزار كس را شـمار كـرد و كـارش     اند امثال وى دعوت او را پذيرفتند، تا آنجا كه پنداشته

 .آيند آسوده باشند بدو گفتند چه شود اگر ميان بصره آيى تا كسانى كه سوى تو مى. باال گرفت
 .پس جا به جا شد و در خانه ابو مروان وابسته بنى سليم جا گرفت كه يكى از مردم نيشابور بود: گويد

له بنى راسب جاى داشت به نزد عبد الرحمان ابن حرب با جمعى ابراهيم در مح: يونس بن نجده گويد
بن سفيان و برد بن لبيد يكى از بنى يشكر و مضاء تغلبى و طهوى و مغيـرة    عبداهللاز ياران خويش از جمله 

از خانه عبد الرحمان در آمـد از گـودال بنـى عقيـل     : گويد. بن فرع و نميلة بن مره و يحيى بن عمرو همانى
تا به طفاوه رسيدند، سپس از خانه كرزم و نافع ايلين گذشتند و وارد خانه ابو مروان شـدند كـه در   گذشتند 

 .گورستان بنى يشكر بود
روزى پيش ابراهيم رفتم كه بيمناك بود به من گفت كه نامه برادرش به نزد : عفو اهللا بن سفيان گويد

 .ه كه قيام كند كه از اين، انديشناك و غمين بودوى آمده و خبرش داده كه قيام كرده به او نيز دستور داد
كار تو فراهم شده مضاء و طهوى و مغيره «: گفتم من بنا كردم كار را براى وى آسان وانمايم، مى: گويد

و من و جماعتى با توايم، بايد شبانه سوى زندان رويم و به زور وارد آن شويم و چون صبح در آيد يـك دنيـا   
 .او خوشدل شد و» .مردمان با تواند

وقتى محمد قيام كرد ابو جعفر كس پيش جعفر بن حنظله بهرانـى فرسـتاد   : عقيل بن اسماعيل گويد
  ».راى خويش را بيار، محمد در مدينه قيام كرده«: كه مردى صاحب راى بود و گفت

  ».سپاهيان را سوى بصره فرست«: گفت
  » .برو تا كس به طلب تو فرستم«: گفت
ابراهيم سـوى بصـره   « :يم سوى بصره رفت ابو جعفر كس به طلب وى فرستاد و گفتوقتى ابراه: گويد

  ».رفته
  » .از بصره بيمناك بودم، زودتر سپاه سوى او فرست«: گفت
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  » چگونه از بصره بيمناك بودى؟«: گفت
ى براى آنكه محمد در مدينه قيام كرده و آنها اهل نبرد نيستند، آنها را همين بس كه به كارها«: گفت

خودشان برسند، مردم كوفه نيز زير قدم تواند، مردم شام دشمنان خاندان ابو طالبند و جز بصره باقى نمانده 
  ».بود

پس ابو جعفر دو پسر عقيل را كه دو سردار خراسانى بودند از قبيله طـى، روانـه كـرد كـه آنجـا      : گويد
 .رسيدند، عامل بصره سفيان بن معاويه بود كه آنها را جاى داد

و عبد الملـك بـن حميـد      وقتى محمد قيام كرد، ابو جعفر به ابو ايوب: حيى بن بديل بن يحيى گويدي
  ».آيا مرد صاحب رايى هست كه او را بشناسيد و راى خويش را با راى وى فراهم كنيم«: گفت

ز كرده بـود، كـس ا   بديل پسر يحيى بن بديل در كوفه هست كه ابو العباس با وى مشاوره مى«: گفتند
  ».پى او فرست
  ».محمد در مدينه قيام كرده«: ابو جعفر كس از پى بديل فرستاد و گفت: گويد
  » .اهواز را از سپاه پر كن«: گفت
  » .او در مدينه قيام كرده«: گفت
  ».روند فهميدم، ولى اهواز در آنهاست كه از آنجا بنزدشان مى«: گفت
 .پس ابو جعفر راى او را پذيرفت: گويد
  ».ابراهيم به بصره رفته« :ى ابراهيم به بصره رفت ابو جعفر كس از پى بديل فرستاد و گفتوقت: گويد
  ».با شتاب سپاه سوى او فرست و زودتر از ابراهيم بصره را بگير«: گفت

وقتى محمد قيام كرد، ابو جعفر با پيرى صـاحب رأى از  : محمد بن حفص دمشقى وابسته قريش گويد
  ».چهار هزار كس از سپاه شام را سوى بصره فرست«: فتمردم شام مشورت كرد كه گ

  ».پير خرف شده«: ابو جعفر روى از او بگردانيد و گفت: گويد
  ».ابراهيم در بصره قيام كرده«: با ديگر از پى او فرستاد و گفت: گويد
  ».سپاهى از اهل شام سوى وى فرست«: گفت
  » .واى تو از كجا بيارم«: گفت
  ».در شام بنويس كه هر روز ده كس را بوسيله بريد سوى تو فرستدبه عامل خويش «: گفت
 .ابو جعفر اين را به شام نوشت: گويد

مـن چـراغ را بـراى او     داد، ياد دارم كه پـدرم در آن وقـت مقـررى سـپاه را مـى     : عمر بن حفص گويد
  .داد، من در آن وقت جوانى نو سال بودم گرفتم و او شبانه مقرريشان را مى مى

وقتى جعفر بن حنظله به ابو جعفر مشورت داد كـه سـپاه شـام را سـوى خـويش      : ن فرقد گويدسلم ب
خواست به وسيله آنها مردم كوفه را بترساند و چـون   رسيدند، مى سرازير كند، دسته دسته از پى همديگر مى
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آمدنـد و   د مـى شـ  گشتند و چون صبح مى گفت كه از بيراهه بازمى بردند مى در اردوگاه وى روز را به شب مى
 .كردند كه آنها سپاهى ديگرند بجز سپاهيان پيشين مردم كوفه ترديد نمى

محمد بن يزيد از سرداران ابو جعفر بود و يك اسب : عبد الحميد كه از خدمه ابو العباس بوده بود گويد
ابـل سـر   گذشت كه بر اسب خويش بود و سر اسب مق تيره رنگ داشت، وقتى در كوفه بوديم گاهى بر ما مى

ابو جعفر او را سوى بصره فرستاد و همچنان آنجا بود تا وقتى كه ابراهيم قيام كرد و او را بگرفـت و  . وى بود
 .بداشت

ابو جعفر، مجالد و محمـد پسـران يزيـد را كـه از مـردم ابيـورد بودنـد بـه         : سعيد بن نوح ضبعى گويد
كرد آنجا رسيد اما  مانشب كه ابراهيم قيام مىسردارى فرستاد، مجالد پيش از محمد آنجا رسيد، محمد نيز ه

سفيان آنها را از كار بازداشت و به نزد خويش در دار االماره نگهداشت تا ابراهيم قيام كرد و هر دو را بگرفـت  
 .ابو جعفر سردارى از عبد القيس را نيز به نام معمر با آنها فرستاده بود. و به بند كرد

يزيد ضبعى از جانب ابو جعفر با هـزار و پانصـد سـوار و پانصـد پيـاده       مجالد بن: يونس بن نجده گويد
 .پيش سفيان آمد

ابـو جعفـر در كـار ابـراهيم     : گفتند از بسيار كس از ياران خويش شنيدم كه مى: سعيد بن حسن گويد
مردم كوفه شيعيان ويند، كوفه ديگى جوشان است كه تو سـرپوش آنـى، بـرو و در    «: مشورت كرد كه گفتند

 .و او چنان كرد» .وفه جاى گيرك
در . و چند سال داشتم  وقتى كار ابراهيم رخ داد من ده: مسلم خواجه، وابسته محمد بن سليمان گويد

. آن وقت از آن ابو جعفر بودم، در هاشميه كوفه جاى گرفتيم، ابو جعفر در رصافه كه بيرون كوفه بـود بمانـد  
ه يك هزار و پانصد كس بود، مسيب بن زهير ساالر كشـيكبانان  همه سپاهى كه در اردوگاه وى بود نزديك ب

گشـتند و بـانگزنى را گفتـه     وى بود، سپاه را سه قسمت كرد، پانصد پانصد، كه هر شب به دور همه كوفه مى
و چنان بـود  » .هر كه را پس از تاريكى شب بگيريم خويشتن را به عقوبت افكنده است«: زد بود كه بانگ مى

برد و شب به نزد خويش نگـه   پيچيد و مى گرفت وى را در عبايى مى س تاريكى شب يكى را مىكه وقتى از پ
كرد و گر نـه   داشت آزادش مى كرد، اگر برائت وى را معلوم مى شد از او پرسش مى داشت و چون صبح مى مى

 .كرد او را به زندان مى
هاى خويش  ديدمشان كه جامه كرد، مىابو جعفر مردمان را به سياهپوشى وادار : ابو الحسن حداء گويد

 .كردند را با مركب رنگ مى
چنان بود كه وقتى امير مؤمنان ابو جعفر يكى از مردم كوفه را به : عباس بن سلم وابسته قحطبه گويد

كرد تا وقتى شب  كند ابو سلم صبر مى. گفت كه او را تعقيب داشت، ابو سلم را مى طرفدارى ابراهيم متهم مى
كشيد  رفت و برونش مى نهاد و به خانه او مى گرفتند نردبانى بر خانه آن مرد مى شد و مردم آرام مى تاريك مى
 .گرفت كشت و انگشترش را مى و او را مى
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به خدا «: گفت شنيدم كه جميل غالم محمد بن ابى العباس به عباس بن سلم مى: ابو سهل جواد گويد
ه كه آنها را كشت ميراثى براى تو نهاده بود، توانگرترين پسـران  اگر پدرت بجز انگشترى كسانى از مردم كوف

  ».بودى
اى «: در كوفه دوستى داشت كه پيش من آمد و گفـت : سلم بن فرقد، حاجب سليمان بن مجالد گويد

تـوانى كسـان خـويش را در محـل      اند كه بر ضد يار شما بپاخيزند، اگـر مـى   فالن، بدان كه مردم كوفه آماده
  ».دهى چنان كنمحفوظى جاى 

ابو جعفـر خبـر   . خبر داد پيش سليمان بن مجالد رفتم و خبر را با وى بگفتم، او نيز به ابو جعفر: گويد
 .گيرى از مردم كوفه داشت از صرافان به نام ابن مقرن

  ».اند و اى تو مردم كوفه به جنبش آمده«: ابو جعفر كس از پى ابن مقرن فرستاد و گفت: گويد
  »كنم؟ دا اى امير مؤمنان من آنها را عهده مينه به خ«: گفت
 .پس به گفته وى اعتماد كرد و از آنها چشم پوشيد: گويد

: گفتنـد  از تنى چند از مردم قادسـيه شـنيدم كـه مـى    : يحيى بن ميمون كه از مردم قادسيه بود گويد
ار قادسيه شد كه مردم يكى از مردم خراسان كه كنيه ابو الفضل داشت و نامش فالن بود پسر معقل واليتد«

كوفه را از رفتن پيش ابراهيم بدارد، و چنان بود كه كسان در راه بصـره مراقبـت ميشـدند، آنهـا نيـز سـوى       
پيچيدند تـا   رفتند، از آنجا سوى عذيب، آنگاه سوى وادى السباع، آنگاه در دشت به طرف چپ مى قادسيه مى

  ».به بصره برسند
ه برون شدند و چون به وادى السباع رسيدند يكى از وابستگان بنـى  گروهى، دوازده كس، از كوف: گويد

اسد به نام بكر از مردم شراف در دو ميلى مسجد موالى نرسيده به واقصه آنها را بديد و پيش ابن معقل رفت 
 .و بدو خبر داد كه به تعقيبشان رفت و در خفان چهار فرسخى قادسيه به آنها رسيد و همگى را بكشت

خواست در كوفه به پا خيزد اما خوددارى كرد كـه ابـو جعفـر     فرافصه عجلى مى: بن سلم گويدابراهيم 
 .گرفت و چنان بود كه ابن ماعز اسدى در آنجا نهانى براى ابراهيم بيعت مى. آنجا بود

غزوان از آن خانـدان قعقـاع   «: گفت از اسماعيل بن موسى بجلى شنيدم كه مى: بن راشد گويد  عبداهللا
ها از موصل سرازير شده و  اى امير مؤمنان اينك كشتى: روزى بدو گفت. ر بود كه ابو جعفر او را خريدبن ضرا

  ».خواهند به بصره پيش ابراهيم روند سفيد پوشان در آنند كه مى
به آنها رسيد و همگيشان   پس ابو جعفر سپاهى بدو پيوست كه در باجمشا ما بين بغداد و موصل: گويد

ى بازرگان بودند و جمعى از عابدان و نيكان و ديگران جزوشان بود، از جمله مردى به نام ابـو  گروه. را بكشت
شناسـى؟ مـن ابـو العرفـانم،      و اى تو اى غزوان مگر مـرا نمـى  «: گفت العرفان از خاندان شعيب سمان كه مى

  ».ات، بردگانى آورده بودم و آنها را فروختم همسايه
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را بكشت و سرهاشان را به كوفه فرستاد كه ما بين خانـه اسـحاق ازرق   اما نپذيرفت و همگيشان : گويد
 .تا كنار خانه عيسى بن موسى تا شهر ابن هبيره نصب كردند

 .هاى خاك نصب شده بود من سرها را بديدم كه روى كپه: بن راشد گويد  عبداهللا
حرب راوندى با دو هـزار   ما در موصل بوديم،: داود بن سليمان و نيبخت و جمعى از تير تراشان گويند

داد بـه نـزد وى رود كـه     سپاهى آنجا مقيم بود كه خوارج در جزيره بودند نامه ابو جعفر بيامد كه دستور مى
گـذاريم كـه از پـيش مـا      نمى«: حركت كرد و چون به با باجمشا رسيد مردم آنجا راه وى را گرفتند و گفتند

  ».ىبگذرى كه ابو جعفر را بر ضد ابراهيم يارى ده
  ».واى شما، من قصد بدى در باره شما ندارم، من رهگذرم مرا واگذاريد«: گفت

  ».نه به خدا هرگز از پيش ما عبور نخواهى كرد«: گفتند
پس با آنها نبرد كرد و نابودشان كرد و پانصد سر از آنها برداشت و پيش ابو جعفر آورد و حكايت : گويد

 .آنها را براى وى بگفت
  ».اين آغاز فتح است«: ابو جعفر گفت

گفتند كه دفيف بن راشد وابسـته   جمعى از پيران ما مى: خالد بن خداش، وابسته عمر بن حفص گويد
چند «: بنى يزيد را ديده بودند كه يك شب پيش از قيام ابراهيم پيش سفيان بن معاويه رفته بود و گفته بود

  ».پيش تو بيارم سوار به من بده تا ابراهيم يا سر وى را
  ».مگر كارى ندارى، به دنبال كارت برو«: گفته بود

 .دفيف همان شب برون شد و پيش يزيد بن حاتم رفت كه در مصر بود: گويد
از تنى چند از ازديان شنيدم كه از جابر بن حماد ساالر نگهبـانى سـفيان   : و نيز خالد بن خداش گويد

گذشـتم   من از گورستان بنى يشكر مى«: گفته بود كردند كه يك روز پيش از قيام ابراهيم به سفيان نقل مى
  ».كه به من بانگ زدند و سنگ سوى من افكندند

  »مگر راه نداشتى؟«: بدو گفت
عاقب ساالر نگهبانان سفيان به روز يك شنبه يك روز پيش از : ابو عمرو حوضى، حفص بن عمر، گويد

  ».ينك ابراهيم آهنگ قيام داردا« :گذشت، بدو گفتند قيام ابراهيم از گورستان بنى يشكر مى
 .و بدان نپرداخت» .گوييد دروغ مى«: گفت

بيعت كردن خـويش را  « :زدند ياران ابراهيم به سفيان كه محصور بود، بانگ مى: ابو عمرو حوضى گويد
  ».در خانه مخزوميان به ياد بيار

ابـو جعفـر از قصـر    گذشـت   اى مى پس از كشته شدن ابراهيم، سفيان در كشتى: محارب بن نصر گويد
  »اين سفيان است؟«: كرد و گفت خويش نظر مى

  » .آرى«: گفتند
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  ».رود به خدا شگفت آور است كه پسر زن بدكاره چگونه از چنگ من مى«: گفت
به نزد من بمان، همـه يـاران تـو آنچـه را     «سفيان به يكى از سرداران ابراهيم گفته بود : حوضى گويد

  ».دانند ميان من و ابراهيم بوده نمى
رفت  گفت و شب مى را مى  رفت و خبر ابراهيم كرزم سدوسى صبح پيش سفيان مى: نصر بن فرقد گويد

  .آمد شد و از پى او بر نمى داد كه كى پيش وى رفته است اما سفيان متعرض او نمى و خبر مى
در باره كارش   بداهللاعسفيان بن معاويه در آن ايام از جانب منصور عامل بصره بود با ابراهيم بن : گويند

 .كرد همدل بود و براى يار خويش نيكخواهى نمى
اند رسـيدن وى بـه آنجـا در     ها گفته بعضى. اند در اين كه ابراهيم چه وقت به بصره رسيد اختالف كرده

 .آغاز رمضان سال صد و چهل و پنجم بود
و سالم خالفت به او گفتنـد  وقتى محمد قيام كرد و بر مدينه و مكه تسلط يافت : محمد بن عمر گويد

را به بصره فرستاد كه در نخستين روز ماه رمضان سال صد و چهل و پـنجم    عبداهللابرادر خويش ابراهيم بن 
 .آنجا رسيد و بر شهر تسلط يافت و سپيد پوشيد، مردم بصره نيز با وى سپيد پوشيدند

ن يوسف ازرق و معاوية بـن هشـام و   عيسى بن يونس و معاذ بن معاذ و عباد بن عوام و اسحاق ب: گويد
جمع بسيارى از فقيهان و عالمان با وى قيام كردند و ماه رمضان و شوال را در بصره ببود و چون خبر كشته 

 .خواست به كوفه به مقابله ابو جعفر رود شدن محمد برادرش به او رسيد آماده شد و برون شد كه مى
و چهل و سوم به بصره رسيد و نهانى آنجـا مقـيم بـود و     گفته كسى را كه گويد ابراهيم اول سال صد

 .ايم خواند از پيش ياد كرده مردم بصره را محرمانه به بيعت محمد برادر خويش مى
پيش از قيام ابراهيم، سفيان كس از پى دو سردارى كه از پيش : سهل بن عقيل به نقل از پدرش گويد

كند،  وقتى ابراهيم بدو وعده داد كه قيام مى .بودند با وى مى فرستاد كه ابو جعفر به كمك وى آمده بودند مى
كس از پى دو سردار فرستاد و آن شب آنها را به نزد خويش نگهداشت تا ابراهيم قيام كـرد و وى را بـا آنهـا    

 .محاصره كرد و دو سردار را بگرفت
د سه سـردار را كـه بـرادر    پيش از قيام ابراهيم، ابو جعفر مجالد و محمد و يزي: معروف بن سويد گويد

ابراهيم بيم كرد . شدند بودند فرستاد كه سپاه خويش را ببودند و به تعاقب، يكى از پس ديگرى وارد بصره مى
  .كه در بصره فزونى گيرند و قيام كرد

ابراهيم شب دوشنبه اول ماه رمضان سال صد و چهل و پـنجم  : نصر بن قديد نواده نصر بن سيار گويد
 .با ده و چند سوار و از جمله عبيد اهللا بن يحيى رقاشى سوى گورستان بنى يشكر رفتقيام كرد و 
 .آن شب ابو حماد ابرص با دو هزار كس به كمك سفيان آمد و در ميدان جاى گرفت تا بيايند: گويد
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صبح . ابراهيم روان شد و نخستين چيزى كه به دست وى افتاد اسبان و سالحهاى اين سپاه بود: گويد
سفيان در خانه متحصن شد، جماعتى از فرزندان پدرش بـه نـزد   . ز بعد در مسجد جامع با كسان نماز كردرو

 .رفتند چندان كه بسيار شدند وى بودند، كسان به يارى يا نگريستن سوى ابراهيم مى
و چون سفيان چنين ديد امان خواست و مطهر بن جويريه سدوسى را نهانى پيش ابراهيم فرستاد كـه  

ى سفيان امان گرفت، آنگاه در را گشود و ابراهيم وارد خانه شد و چون وارد شد بـراى وى حصـيرى جلـو    برا
مـا فـال   «: ابـراهيم گفـت  . ايوان افكندند، باد وزيد و حصير را وارونه كرد و كسان اين را به فـال بـد گرفتنـد   

 .شد اش ديده مى و بر حصير وارونه نشست اما ناخوشدلى از چهره» .زنيم نمى
اند همه كسانى را كه آنجا بودند رها كرد بجـز سـفيان    وقتى ابراهيم وارد خانه شد، چنانكه گفته: گويد

خواست با اين كـار بـه    ابراهيم مى: چنانكه گويند. بن معاويه كه او را در قصر بداشت و بندى سبك بر او نهاد
 .ابو جعفر چنين وانمايد كه سفيان به نزد وى زندانى است

خبر يافتند كه ابراهيم بـه   عفر و محمد دو پسر سليمان بن على كه در آن وقت به بصره بودندج: گويد
دار االماره رفته و سفيان را زندانى كرده، پس، چنانكه گويند با ششصد سوار و پياده و تير انداز به آهنگ وى 

له آنها فرستاد كـه مضـاء آنهـا را    ابراهيم، مضاء بن قاسم جزرى را با هيجده سوار و سى پياده به مقاب. برفتند
فـرارى را  : بـانگزن ابـراهيم بانـگ زد   . هزيمت كرد و يكى از ياران وى به محمد رسيد و با نيزه به ران وى زد

دنبال نكنيد و او بخويشتن برفت تا بر در زينب دختر سليمان بايستاد و براى خاندان سليمان نداى امان داد 
 .و اينكه كسى متعرض آنها نشود

وقتى ابراهيم بر جعفر و محمد غلبه يافت و بصره را بگرفت، سيصـد هـزار در بيـت    : بكر بن كثير گويد
به قولى در بيت المال دو هزار درهـم يافـت و از آن نيـرو گرفـت و     . المال يافت و بگفت تا آنرا محفوظ دارند

 .براى هر كس پنجاه مقرر كرد
نكه گويند يكى را به نام حسين پسـر ثـوالء سـوى اهـواز     وقتى ابراهيم بر بصره تسلط يافت چنا: گويد

 .فرستاد كه آنها را به بيعت دعوت كند، وى برفت و از آنها بيعت گرفت و پيش ابراهيم بازگشت
پس از آن ابراهيم مغيره را با پنجاه كس فرستاد و چون مغيره به اهواز رسيد دويست كـس بـه   : گويد

بن حصين عامل اهواز بود از جانـب ابـو جعفـر و چـون ابـن حصـين از        در آن وقت محمد. نزد او فراهم آمد
نزديك شدن مغيره خبر يافت با كسانى كه با وى بودند و چنانكه گويند چهار هزار كس بودند به مقابلـه وى  
رفت در يك ميلى قصبه اهواز در محلى به نام دشت اربك تالقى كردند كه ابـن حصـين و يـارانش هزيمـت     

 .ه وارد اهواز شدو مغير. شدند
 .به قولى مغيره از آن پس كه ابراهيم از بصره سوى باخمرى رفت به اهواز رفت
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سوى كوفه شـود، نميلـة     خواست وقتى ابراهيم بر بصره تسلط يافت و مى: محمد بن خالد مربعى گويد
لـه را بـه اهـواز    بن مره عبشمى را بر بصره جانشين كرد و بدو گفت كه مغيرة بن فرع يكى از مردم بنـى بهد 

 .فرستد كه در آن وقت محمد بن حصين عبدى عامل آنجا بود
ابراهيم در رام هرمز بر يعقوب بـن فضـل كـه    . ابراهيم عمرو بن شداد را به عاملى فارس فرستاد: گويد

آنجا بود گذشت و از او خواست كه با وى همراه شود، يعقوب همراه وى برفت تا به فارس رسيد كه اسماعيل 
 .على از جانب ابو جعفر عامل آنجا بود، برادرش عبد الصمد بن على نيز با وى بودبن 

وقتى اسماعيل بن على و عبد الصمد از آمدن عمرو بن شداد و يعقوب ابن فضل خبر يافتنـد در  : گويد
ب استخر بودند كه شتابان سوى دارابگرد رفتند و آنجا حصارى شدند و فارس به دست عمرو بن شداد و يعقو

 .بن فضل افتاد و بصره و اهواز و فارس به قلمرو حكومت ابراهيم در آمد
وقتى ابراهيم بر بصره تسلط يافت، حكم بن ابى غيالن يشـكرى بـا هفـده    : سليمان بن ابى شيخ گويد

هزار كس برفت تا وارد واسط شد كه هارون بن حميد ايادى از جانب ابو جعفر عامـل آنجـا بـود، هـارون در     
 .ت كه در قصر بود و وى را از آنجا بيرون كشيدندتنورى رف

حفـص  » .تـرى  تو از ابن هجيمـى شايسـته  «: مردم واسط به نزد حفص بن عمرو رفتند و گفتند: گويد
  .واسط را گرفت، يشكرى از آنجا برون شد و حفص، ابو مقرن هجيمى را ساالر نگهبانان خويش كرد

وقتـى  . كـرد  ز هارون بن سعد آزرده بود و با وى سخن نمـى ابراهيم ا: عمرو بن عبد الغفار فقيمى گويد
از يار خـويش بـا   «: ابراهيم غلبه يافت، هارون بن سعد روان شد و به نزد سلم بن ابى واصل رفت و بدو گفت

  »من بگوى، آيا در كار خويش به ما نيازى دارد؟
 ».قسم به دين خدا، بله«: گفت
  ».اينك هارون بن سعد سوى تو آمد«: رفت و گفتآنگاه سلم برخاست و پيش ابراهيم : گويد
  ».مرا بدو نياز نيست«: گفت
و همچنان اصرار كـرد تـا وى را پـذيرفت و اجـازه     » كنى؟ با هارون بى رغبتى مى. چنين مكن«: گفت

، و ابراهيم كار واسط را از او »انجام مهمترين كار خويش را از من بخواه«: ورود داد كه پيش وى رفت و گفت
 .است و وى را عامل آنجا كردخو

هارون بن سعد عجلى از مردم كوفه كه ابراهيم او را از بصره فرستاده بود، پـيش مـا   : ابو الصعدى گويد
آمد، پيرى كهنسال بود، معروفترين كسى كه از مردم بصره با وى بود، طهوى بود، عبد الرحيم كلبى واسطى 

ود نيز با وى بود، از جمله كسان كه با وى آمده بود يا به نزد كه مردى شجاع بود و به دليرى همانند طهوى ب
 .وى آمده بود عبدويه، كردام خراسانى بود، از جمله يكه سوارانشان صدقه بن بكار بود

دهم كـه بـا كـى تالقـى      وقتى صدقة بن بكار با من باشد اهميت نمى«: گفته بود منصور بن جمهور مى
  ».كنم



 خ طبرييترجمه تار     192

ها با پنجهزار كس و به قولى با بيست هـزار   سماعيل مسلى را به گفته بعضىابو جعفر، عامر بن ا: گويد
 .كس براى نبرد هارون بن سعد سوى واسط فرستاد كه نبردهايى ميانشان رخ داد

سر محمد را پيش ابو جعفر بردم، در آن وقت عامر بن اسماعيل، هارون بن سعد را در واسط : ابو الكرام گويد
 .ميان ياران ابو جعفر و مردم واسط پيش از آن بود كه ابراهيم از بصره برود به محاصره داشت، نبرد

نخستين نبرد ميان وى و هـارون  . عامر بن اسماعيل آن سوى نيل اردو زد: سليمان بن ابى شيخ گويد
ابـو جعفـر   . شـناخت  بينـداخت امـا او را نمـى     رخ داد و يك غالم سقا او را ضربت زد و زخمدار كرد و از پاى

  ».زخم خويش را با آن عالج كن«: اى براى وى فرستاد كه صمغ عربى در آن بود و گفت كيسه
پس از آن چند بار تالقى كردند و از مردم بصره و مردم واسط بسيار كس كشته شـدند، هـارون   : گويد

هاى خويش را حفظ شود، جان اگر يار ما يار آنها را ببيند كار روشن مى«: گفت كرد و مى آنها را از نبرد منع مى
 .كردند ، اما اعتنا نمى»كنيد

وقتى ابراهيم سوى باخمرى رفت دو گروه، مردم واسط و اسماعيل ابن عامر، از همـديگر دسـت   : گويد
 .بداشتند و در باره متاركه جنگ اتفاق كردند تا وقتى كه دو گروه ديگر تالقى كنند و پيرو غالب شوند

خواست وارد واسط شود اما مردم آنجا مـانع ورود   ر بن اسماعيل مىوقتى ابراهيم كشته شد، عام: گويد
 .وى شدند

وقتى خبر كشته شدن ابراهيم آمد، هارون بن سعد بگريخت و مردم واسط با عـامر بـن   : سليمان گويد
اسماعيل صلح كردند، به شرط آنكه امانشان دهد، اما بسيارى از آنها به امان وى اطمينان نكردنـد و از آنجـا   

 .رون شدند، عامر بن اسماعيل وارد واسط شد و كسى را در آنجا آزار نكردب
گويند با مردم واسط صلح كرده بود كه كسى را در واسط نكشد، اما هر كـس از   عامر چنانكه مى: گويد

 .كشتند يافتند، مى مردم واسط را كه بيرون شهر مى
امر صلح شد هارون بن سعد سوى بصـره  وقتى پس از كشته شدن ابراهيم ميان مردم واسط و ع: گويد

 .گريخت و چنانكه گويند از آن پيش كه آنجا رسد در گذشت
به قولى هارون بن سعد نهان شد و همچنان نهان ببود تا محمد بن سليمان واليتدار كوفه شد و با وى 

واسـت عمـل   خ خويش را سپاهى كند، كه مـى   نرمى نمود تا رخ نمود و بدو گفت كه دويست كس از خاندان
و او » .فريـب خـوردى  «: كند و براى رفتن به نزد محمد بر نشست اما پسر عمويش او را بديـد و بـدو گفـت   

 .بازگشت و نهان بود تا در گذشت و محمد بن سليمان خانه او را ويران كرد
 فرسـتاد و  ابراهيم پس از آنكه در بصره قيام كرد همچنان آنجا ببـود و عـامالن بـه اطـراف مـى     : گويد

 .كرد تا خبر كشته شدن برادرش بدو رسيد سپاهها روانه مى
ابراهيم در بصره مزدورانى گرفت، سه روز به عيد فطـر مانـده بـود كـه     : نصر، نواده نصر بن سيار، گويد

ديدند و خبر كشته  خبر كشته شدن برادرش رسيد و وقتى با مردم براى عيد برون شد شكستگى را در او مى



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  193  يازدهمجلد 

صبحگاه روز بعد اردو زد و نميلـه را در  . ها بگفت كه در كار نبرد با ابو جعفر راغبتر شدندشدن محمد را با آن
 .بصره جانشين كرد و پسر خويش حسن را با وى به جا نهاد

پس از . وقتى ابراهيم به روز عيد فطر براى ما سخن كرد مرگ را در چهره او ديدم: على بن داود گويد
  ».شود به خدا اين مرد كشته مى«: تمآن بنزد كسان خويش رفتم و گف

رفتنـد مـرا سـوى ابـو جعفـر       وقتى جعفر و محمد پسران سليمان از بصره مـى : معروف بن سويد گويد
 .فرستادند كه خبر ابراهيم را با وى بگويم

دانم چه كنم، به خدا در اردوگاه من بجز دو  به خدا نمى«: خبر آنها را با وى گفتم، گفت: معروف گويد
ام، سى هزار كس با مهدى در رى هستند، چهل هزار كس با محمـد بـن    كس نيست، سپاهم را پراكنده هزار

اند، بقيه با عيسى ابن موسى هستند، به خدا اگر از اين به سالمت جستم، سى هزار كس را  اشعث در افريقيه
  ».دارم در اردوگاه خويش نگه مى

اندكى مردم ديگر، دستور  بسيار كس نبود، سياهان بودند ودر اردوگاه ابو جعفر : بن راشد گويد  عبداهللا
پنداشت كـه آنجـا كسـان     ديد مى افروختند و هر كه مى كردند و شبانگاه آتش مى داد هيزمها را دسته مى مى

 .هستند در صورتى كه جز آتش افروخته نبود و به نزد آن كس نبود
: عيسى بن موسـى كـه در مدينـه بـود نوشـت     وقتى خبر به ابو جعفر رسيد به : معروف بن سويد گويد

  ».وقتى اين نامه مرا خواندى بيا و هر چه را مشغول آن هستى واگذار«
چيزى نگذشت كه عيسى بيامد و او را به ساالرى كسان روانه كرد، به سلم بن قتيبه نيز نوشـت  : گويد

 .كه از رى پيش وى آمد و او را به جعفر بن سليمان پيوست
قيـام    عبـداهللا حركت كن كه پسران «: وقتى به نزد ابو جعفر رفتم گفت: ن مسلم گويدسلم بن قتيبة ب

اند، سوى ابراهيم رو، از جمع انبوه وى بيم مكن، به خدا آنها دو شتر بنى هاشمند كه هـر دوان كشـته    كرده
  ».دست بگشاى و به آنچه با تو گفتم اطمينان كن، اين گفته مرا به ياد خواهى آورد 1شوند مى

آوردم و شـگفتى   به خدا چيزى نگذشت كه ابراهيم كشته شـد و مـن گفتـه وى را بـه يـاد مـى      : گويد
 .كردم مى

ابو جعفر، سلم بن قتيبه را بر پهلوى چپ سپاه گماشت بشار بن سلم عقيلى و ابو : سعيد بن سلم گويد
 .يحيى بن حزيم و ابو هراسه، سنان بن مخيس قشيرى، را نيز بدو پيوست

 .لم به بصره نوشت كه مردم باهله از عرب و وابسته، بدو پيوستندس: گويد

                                                           

كنند در تاريخ آن دوران بسيار نافذ بوده از جملـه روايتـى پراكنـده     نقش غيبگويى كه به عنوان مالحم از آن تعبير مى. 1
 .م. شود بودند كه دو شتر نر از بنى هاشم كشته مى
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منصور به مهدى كه در آن وقت به رى بود نوشت، و دستور داد كه خازم بـن خزيمـه را سـوى اهـواز     
به اهواز رفت و آنجا با مغيره نبرد كرد   فرستد، و چنانكه گويند مهدى وى را با چهار هزار سپاهى فرستاد كه

 .ه رفت و خازم وارد اهواز شد و مدت سه روز آنرا به غارت دادكه سوى بصر
ايسـتادم، وقتـى كـار     پران باالى سر منصور مـى  در ايام نبرد محمد، خادم بودم و با مگس: سدى گويد

خفت و بر آن  ابراهيم باال گرفت و اهميت يافت، ديدمش كه پنجاه و چند شب بر سجاده مقيم بود، بر آن مى
رنگينى به تن داشت كه گريبان جبه و آنچه زير ريش وى بود كثيف شده بـود امـا جبـه را    نشست، جبه  مى

شـد روى   وقتى كه به نزد كسان نمايان مـى . عوض نكرد و سجاده را ترك نكرد تا خدا فتح را نصيب وى كرد
 .شتگ شد به وضع خويش باز مى نشست و چون به خلوت مى كرد و بر تشك خويش مى جبه، سياه به تن مى

در آن روزها ريسانه پيش وى آمد، دو تن از زنان شهر را به خانه وى برده بودند يكيشان فاطمه : گويد
از اعقاب خالد بن اسيد كه به آنها   عبداهللادختر محمد نواده طلحة بن عبيد اهللا بود و ديگرى ام الكريم دختر 

 .نظر نينداخته بود
اند از آن رو كه بـه   اند و گمانهاى بد آورده دو زن بد دل شدهاى امير مؤمنان اين «: ريسانه گفت: گويد

  ».اى اعتنايى كرده آنها بى
اين روزها از روزهاى زنان نيست، پيش من راه نخواهند يافت تا «: منصور او را توبيخ كرد و گفت: گويد

  ».بدانم آيا سر ابراهيم از آن من است يا سر من از آن ابراهيم
جعفر پسران سليمان از بصره برون شدند خبر را بر روى پـاره انبـانى بـراى ابـو     وقتى محمد و : گويند

جعفر نوشتند كه چيزى جز آن براى نوشتن نيافتند و چون نامه بدو رسيد و پاره انبان را به دست فرسـتاده  
حمان ختلى و آنگاه مكتوب را بخواند و عبد الر» اند به خدا مردم بصره با ابراهيم به خلع پرداخته«: ديد گفت

ابو يعقوب پدر زن مالك بن هيثم را پيش خواند و آنها را با سپاهى انبـوه سـوى پسـران سـليمان فرسـتاد و      
اردو بزننـد و شـنوا و مطيعشـان باشـند و      دستورشان داد كه هر كجا آنها را ديدند نگاهشان دارند و بـا آنهـا  

نشان شمرد و توبيخ كرد كه ابراهيم در شـهرى كـه   اى به آنها نوشت و به ناتوانى منسوبشان داشت و زبو نامه
اند طمع قيام آورده و خبر وى از آنها تا به وقت قيام مكتوم مانـده و در آخـر نامـه خـويش شـعرى       آنها بوده

 :نوشت به اين مضمون
   از من به بنى هاشميان بگو«

   بيدار شويد كه اين رفتار خفتگان است
   تازد گرگان به كسى كه سگ ندارد مى

  ».كند و از آغل كسى كه آماده حفاظت است اجتناب مى
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در ايام نبرد محمد و ابراهيم به نزد ابو جعفر رفتم، از شـكاف بصـره و   : حجاج بن قتيبة بن مسلم گويد
اهواز و فارس و واسط و مداين و سواد خبر يافته بود، با چوبى كه به دست داشت به زمين ميزد و شعرى بـه  

 :اين مضمونخواند به  تمثيل مى
   ها نهادم خويشتن را هدف نيزه«

  ».و ساالر را چنين بايد كرد
اى امير مؤمنان كه خداى عزتت را مدام بدارد و بر دشمنت ظفر دهـد، تـو چنـانى كـه     «: گفتم: گويد
 :اعشى گويد

   وقتى نبردشان ميانشان افروخته شود«
  و از پس آنكه سرد شده بود، گرم شود

   ترا بر گرماى نبرد
   هجوم در نبردها و تكرار آنو 

  ».صبور خواهند يافت
اى حجاج، ابراهيم از سرسختى و مقاومت و تسليم ناپذيرى من حبر دارد، اينكه جرئت آورده و «: گفت

نزديك اردوگاه امير مؤمنان و مردم سواد بـا وى    از بصره سوى من روان شده از آن رو است كه اين واليتهاى
دليـر  : اند، هر واليتى را به سنگ مناسب آن زدم و به هر ناحيه تيرى افكندم ق كردهبر مخالفت و عصيان اتفا

شجاع نيك فال مظفر، عيسى بن موسى را با شمار و لوازم فراوان سـوى وى فرسـتادم و از خـدا بـر ضـدش      
  ».كمك خواستم و خواستم كه او را كفايت كند كه امير مؤمنان را تاب و نيرويى جز به وسيله وى نيست

آن روز پيش امير مؤمنان منصور رفتم كه سـالم  : اند كه گويد در روايت ديگر از حجاج بن قتيبه آورده
گويم و گمان نداشتم كه تاب جواب سالم داشته باشد كـه خبـر شـكافها و دريـدگيها پيـاپى رسـيده بـود و        

وى كمـين كـرده بـود كـه     سپاهها وى را در ميان گرفته بود يكصد هزار شمشير در كوفه در مقابل اردوگـاه  
وى را بازى مصمم و آماده يافتم كه در مقابل حوادث به پا خاسته بود و . منتظر يك ندا بودند تا به پا خيزند
كرد، به پا ايستاده بود و از پاى نيفتاده بود و چنان بود كـه شـاعر سـلف     با آن پنجه انداخته بود و تالش مى

 :گويد
   جان عصام، عصام را سرورى داده«

   و حمله و اقدام را بدو آموخته
  »و او را شاهى واال قدر كرده

برادر خويش را براى نبرد ابو جعفر فرستاده بـود بـه     عبداهللادر آن وقت كه محمد بن : ابو عبيده گويد
اى را منقرض كند اما دختر عمر بـن سـلمه    خواهد شاهى اين آمده مى«: نزد يونس جرمى بودم، يونس گفت

  ».صودى كه دارد مشغول داشتهوى را از مق



 خ طبرييترجمه تار     196

همان روزها يتيمه را به خانه ابو جعفر برده بودنـد، كـه او را در النـه سـگ رهـا كـرد و بـه وى        : گويد
 .ننگريست تا كار ابراهيم بسر رفت

و چنان بود كه وقتى ابراهيم به بصره آمده بود، هكنه دختر عمر بن سلمه را به زنى گرفته بود و : گويد
  .بود  رفته هاى رنگين پيش وى مى ها و جامههكنه با رنگ

خواست به مقابله ابو جعفر رود، نميله و طهوى و جمعى از  چنانكه بشر بن سلم گويد وقتى ابراهيم مى
خدايت قرين صالح بدارد، بر بصره و اهـواز و فـارس و   «: سرداران وى از مردم بصره به نزدش رفتند و گفتند

خويش بمان و سپاهها بفرست كه اگر يك سپاه تو هزيمت شود به سپاهى ديگر اى، به جاى  واسط غلبه يافته
كمكشان دهى و اگر يك سردار تو هزيمت شود سردارى ديگر را به كمك او فرستى، از حضور تو بيم كنند و 

  ».دشمن از تو بترسد، خراج بگيرى و جاى خويش را استوار كنى، آنگاه در كار خويش بينديشى
خدايت قرين صالح بدارد در كوفه مردانى هستند كه اگر تـرا ببيننـد پـيش    «: يان گفتنداما كوف: گويد

و همچنان اصرار » هاى مختلف به جاى مانند و پيش تو نيايند دهند و اگر ترا نبينند به سبب روى تو جان مى
 .كردند تا حركت كرد

وقتى اردو زديم يكى از شبها پيش با ابراهيم سوى باخمرى روان شديم، : بن جعفر مدينى گويد  عبداهللا
  ».برويم و در اردوگاه دور بزنيم«: ما آمد و گفت

: پـس از آن شـب ديگـرى پـيش مـا آمـد و گفـت       . صداى طنبورها و آوازها را شنيد و بازگشت: گويد
از سپاهى كه اين چيزهـا در آن هسـت   « :و من با وى برفتم كه نظير آن را شنيد و بازگشت و گفت» برويم«

  ».ظفر ندارم اميد
وقتى ابراهيم اردو زد كسانى از همسايگان ما بمزدورى بـا وى بودنـد بـه    : عثمان بن مسلم صفار گويد

 .اردوگاه وى رفتم و تخمين زدم كه كمتر از ده هزار كس با وى هستند
 .در ديوان ابراهيم يكصد هزار كس از مردم بصره به شمار آمد: اما داود بن جعفر بن سليمان گويد

پانزده هـزار كـس فرسـتاد و     نانكه در روايت ابراهيم بن موسى آمده ابو جعفر، عيسى بن موسى را باچ
حميد بن قحطبه را با سه هزار كس بر مقدمه وى نهاد، و چون عيسى بن موسى سوى ابراهيم حركت كـرد،  

ابراهيم نيز از اردوگاه . زگشتاند، ابو جعفر با وى برفت تا به نهر بصريين رسيد، آنگاه ابو جعفر با چنانكه گفته
 .خويش از ما خور كه در خريبه بصره بود، سوى كوفه حركت كرد

ابراهيم در راه خـويش از بصـره بـه كوفـه بـر مـا گذشـت، منـزل مـا در          : اوس بن مهلهل قطعى گويد
ـ       گنبدهايى بود كه آنرا گنبدهاى اوس مى ه او گفتند، من با پدرم و عمـويم بـه پيشـواز وى رفتـيم و چـون ب

خواند بـه   جست شنيدمش كه چند شعر قطامى را به تمثيل مى رسيديم بر يابوى خويش بود و منزلگاهى مى
  :اين مضمون

   كارها هست كه اگر خردمندى تدبير آن كند«
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 .منع كند و تا تواند حذر كند
   وقتى عصيان برادر كنى

   بايد يكبار ديگر از او گوش كنى
   وبرو شوىبهترين كارها آنست كه با آن ر

   نه آنكه از دنبال آن بروى
   ولى وقتى چرم كهنه و معيوب باشد

  »از هنرور كارى ساخته نباشد
شنويم كه از حركت كردن خويش پشيمان  سخن كسى را مى«: به كسى كه همراه من بود گفتم: گويد

  ».است
ه، عبد الواحـد بـن   پس از آن برفت و چون به كرخثا رسيد چنانكه در روايت سليمان بن ابى شيخ آمد

شناسم سوى عيسى بن موسى و اين سپاهها كـه بـه    اين واليت قوم من است و آنرا بهتر مى«: زياد بدو گفت
برم كه ناگهان ابو جعفر خويشتن را با تـو در كوفـه    ترا به راهى مى  اند مرو، اگر بگذارى من مقابله تو فرستاده

  ».ببيند
 .اما او نپذيرفت: گويد
  ».زدنيم بگذار به ياران عيسى شبيخون بزنم م ربيعه اهل شبيخونما مرد«: گفت
  » .من شبيخون زدن را خوش ندارم«: گفت

بر اين مرد غلبه نخواهى يافت تـا كوفـه را بگيـرى، اگـر كوفـه از پـس       «: به ابراهيم گفتم: هريم گويد
، بگذارم نهانى آنجا بروم حصارى شدن وى از آن تو شد، كار وى به سر رسيده است، من در آنجا كسانى دارم

كنـد اجابـت وى    و محرمانه براى تو دعوت كنم آنگاه علنى كنم كه آنها اگر بشنوند كسى سوى تو دعوت مى
  ».گيرد كنند، اگر ابو جعفر از اطراف كوفه سر و صدايى بشنود تا حلوان چيزى جلو او را نمى مى

  »ى تو چيست؟اى ابو محمد را«: رو به بشير الرجال كرد و گفت: گويد
گويد اطمينان داشتيم راى درستى بود ولى اين بيم هست كه گروهـى از آنهـا    اگر به آنچه مى«: گفت

گناه و مشكوك و كوچك و بزرگ را پايمال كنـد   دعوت ترا بپذيرند و ابو جعفر سپاهى سوى آنها فرستد و بى
  »اى اى و به مقصود نيز نرسيده كه گناه آن را به گردن گرفته

وقتى براى نبرد ابو جعفر و يـاران وى بـرون شـدى از كشـته شـدن ضـعيف و       «: به بشير گفتم: گويد
فرستاد كـه   خردسال و زن و مرد باك داشتى؟ مگر نبود كه پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم، دسته سپاه مى

  »داد؟ كردند و در اثناى آن نظير آنچه تو خوش ندارى رخ مى نبرد مى
بودند اما اينان اهل دين و دعوت و قبله ما هستند و حكم اينان بجز حكـم آنـان   آنها مشركان «: گفت

  ».است
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برفت تـا در بـاخمرى فـرود      آنگاه ابراهيم. ابراهيم از راى بشير تبعيت كرد و به هريم اجازه نداد: گويد
 .آمد

ن عبد الكريم را وقتى ابراهيم در باخمرى فرود آمد سلم بن قتيبه، حكيم ب: خالد بن اسيد باهلى گويد
بـه  . اى، دريغم آمد كه كسى همانند تو دستخوش مرگ شود تو در صحرا جا گرفته«: سوى او فرستاد و گفت

كنى سپاه ابو جعفر در زمين باز است بـا   دور خويش خندق بزن كه جز از يك طرف سوى تو نيايند، اگر نمى
  ».ه برگروهى سبك سير روان شو و سوى او برو و از پشت سر بدو حمل

ما كه بر آنها غلبه داريم «: ابراهيم ياران خويش را پيش خواند و اين را بر آنها عرضه كرد، گفتند: گويد
  ».كنيم چرا براى خويش خندق بزنيم، نه به خدا نمى

  » .سوى او رويم«: گفت
  » براى چه؟ او كه هر وقت بخواهيم در چنگ ماست«: گفتند

  » .برو كه قرين هدايت باشىشنوى؟  مى«: ابراهيم به حكيم گفت
وقتى تالقى كرديم ياران ما مقابل حريفان صف بسـتند،  : ابراهيم بن سلم به نقل از برادر خويش گويد

نظام شوند،  اگر قسمتى از صف هزيمت شود در هم ريزد و بى«: من از صف آنها برون شدم و به ابراهيم گفتم
  ».، دسته ديگر ثبات آورداى هزيمت شود ها كن كه اگر دسته آنها را دسته
: منظورشان گفتار خداى تعالى بود كه گويد» .نه، مگر به ترتيب نبرد اهل اسالم«: اما بانگ زدند: گويد

  1»كنند در راه وى به صف نبرد مى«
اين قـوم بـا چنـدان سـالح و     «: وقتى در باخمرى فرود آمديم، پيش ابراهيم رفتم و گفتم: مضاء گويد

اند، بگـذار   بندد همراهان تو مردمى برهنه از اهل بصره ند كه غروبگاه آفتاب را براى تو مىا اسب سوى تو آمده
 »كنم به او شبيخون برم كه به خدا جمع وى را پراكنده مى

  » من كشتار را خوش ندارم«: گفت
  » خواهى و كشتار را خوش ندارى؟ شاهى مى«: گفتم

، برادر ابراهيم بدو رسيد بـه آهنـگ ابـو     عبداهللا وقتى خبر كشته شدن محمد بن: محمد بن عمر گويد
جعفر منصور كه در كوفه بود برون شد، ابو جعفر به عيسى بن موسى نوشت و اين را بدو خبـر داد و دسـتور   
داد بنزد وى رود، فرستاده ابو جعفر و نامه وى وقتى رسيد كه عيسى احرام عمره بسته بود، كه از آن چشـم  

  .فرستاد  عبداهللارفت كه وى را با سرداران و سالح و سپاه سوى ابراهيم بن  پوشيد و سوى ابو جعفر
. گون با وى بودند بيشتر از جمع عيسى بن موسى ابراهيم نيز بيامد، جمعى انبوه از مردمان گونه: گويد

مه حميد بن قحطبه كه بر مقد. در باخمرى، شانزده فرسنگى كوفه، تالقى كردند در آنجا نبردى سخت كردند
عيسى بن موسى بود هزيمت شد و كسان نيز با وى هزيمت شدند، موسى راه آنها را گرفت و خدا و اطاعت را 
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حميد بـن قحطبـه نيـز بـه هزيمـت بيامـد،       . رفتند پرداختند و به هزيمت مى آورد اما بدو نمى به يادشان مى
  ».اى حميد، خدا را خدا را، و اطاعت را بياد آر«: عيسى بن موسى بدو گفت

  » .در هزيمت اطاعت نيست«: گفت
. نمانـد   عبـداهللا همه مردم برفتند چنانكه كس پيش روى عيسى بن موسى و سپاه ابـراهيم ابـن   : گويد

عيسى بن موسى در همانجا كه بود بماند و از جاى نرفت، وى با يكصد كس از خاصـان و اطرافيـان خـويش    
 .بود

چه شود اگر از اينجا بروى تا كسان سوى تـو آينـد و بـا     خداى امير را قرين صالح بدارد،«: بدو گفتند
  ».آنها حمله برى

  ».روم تا كشته شوم يا خدا به دست من فتح آرد و نگويند هزيمت شد هرگز از اينجاى نمى: گفت
خواسـت مـرا    مى  وقتى امير مؤمنان«: گفت از عيسى بن موسى شنيدم كه مى: اسحاق بن عيسى گويد

كنى  اند كه تو با اين مرد تالقى مى گفته -منجمان را منظور داشت -ابن خبيثان«: فتسوى ابراهيم فرستد گ
  ».گردند و سر انجام از آن تست روى آنگاه يارانت سوى تو باز مى و به وقت تالقى از جاى مى

به خدا چنان بود كه گفته بود همينكه تالقى كرديم ما را هزيمـت كردنـد، خويشـتن را    : عيسى گويد
ه جز سه يا چهار كس با من نبود، يكى از غالمان من كه لگام اسبم را گرفته بود روى به من كـرد و  ديدم ك

  »اى؟ اند براى چه ايستاده فدايت شوم اكنون كه يارانت رفته«: گفت
  ».نه، به خدا مردم خاندان من هرگز چهره مرا نبينند كه از دشمنان هزيمت شده باشم«: گفتم
شـناختم و بـه مـن     توانسـتم كـه هـر كـس از هزيمتيـان را كـه مـى        ز اين نمىبه، خدا كارى ج: گويد

چيزى گرانتر از جان خـويش  : به مردم خاندانم از من سالم گوييد و به آنها بگوييد«: گفتم گذشت بدو مى مى
  ».نيافتم كه فداى شما كنم و آنرا در راه شما دادم

دند و كس پرواى كـس نداشـت، امـا جعفـر و     به خدا در اين حال بوديم، كسان هزيمت شده بو: گويد
محمد پسران سليمان قصد ابراهيم كردند و از پشت سر سوى او رفتند و ياران وى كه پشـت سـر مـا بودنـد     
غافل بودند وقتى همديگر را بديدند كه نبرد پشت سرشان بود كه سوى آن شتافتند، ما نيـز بازگشـتيم و از   

 .پى آنها برفتيم و كار يكسره شد
به خدا، اى ابو العباس « :گفت آن روز شنيدم كه عيسى بن موسى به پدرم مى: اق بن عيسى گويداسح

اگر پسران سليمان نبودند، رسوا شده بوديم، كار خدا بود كه وقتى ياران ما هزيمت شدند به رودى رسـيدند  
  ».ت باز گشتندكه دو كناره مرتفع داشت كه مانع جستن آنها شد و چون گدارى نيافتند همگى به تاخ

كسانى از خاندان طلحه در باخمرى بودند كه آب به جايگـاه ابـراهيم و يـاران    : محمد بن اسحاق گويد
 .وى در آب افتاده بودند  وى انداختند و بندها را شكستند و صبحگاهان مردم اردوگاه
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هزيمت شـدند آب   اند كه ابراهيم بود كه آب انداخت تا نبردى وى از يكسو باشد و چون ها گفته بعضى
 .مانع فرارشان شد
وقتى ياران ابراهيم هزيمت شدند، ابراهيم ثبات كرد و جمعى از يارانش نيـز بـا وى ثبـات    : راوى گويد

اند پانصد كـس بودنـد،    ها گفته بعضي :اند در تعداد اينان اختالف كرده. كردند كردند و پيش روى او نبرد مى
 .اند هفتاد كس بودند بعضى ديگر گفته اند چهار صد كس بودند، ها گفته بعضى

وقتى ياران عيسى بن موسى هزيمت شدند و عيسى به جاى خويش ثابـت مانـد،   : محمد بن عمر گويد
با سپاه خويش بيامد و نزديك شد و غبار سپاه وى نزديـك رسـيد چنـدان كـه عيسـى و        عبداهللابراهيم بن 

رفـت و سـر چيـزى     و به تاخت بازگشت، سـوى ابـراهيم مـى    ديدند، در اين اثنا سوارى بيامد يارانش آنرا مى
كسـان  . نداشت وى حميد بن قحطبه بود، كه زره خويش را عوض كرده بود و سر بندى زرد به سر بسته بود

شدگان نيز بازگشـتند و بـا حريفـان در آميختنـد و بـا آنهـا        نيز تاختن آوردند و به دنبال وى رفتند، هزيمت
 .كشتند گروه همديگر را مىنبردى سخت كردند و دو 

فرستاد تا وقتى كه سرى را آوردند  حميد بن قحطبه بنا كرد سرها را به نزد عيسى بن موسى مى: گويد
  ».است  عبداهللاسر ابراهيم ابن «: كه جمعى بسيار همراه آن بود با سر و صدا، كه گفتند

همه » .اين نيست«: نشان داد كه گفتعيسى، ابن ابى الكرام جعفرى را پيش خواند، و سر را بدو : گويد
كردند و عاقبت تيرى ناشناس بيامد كه دانسته نبود كى آنرا انداخته و به گلوى ابراهيم بن  آن روز را نبرد مى

  ».مرا پياده كنيد«: خورد كه از جاى خويش برفت و گفت  عبداهللا
ما چيـزى خواسـتيم و    1»ن استفرمان خدا به اندازه معي«: گفت وى را از مركبش پياده كردند كه مى

  ».خدا جز آن خواست
وى را كه زخمدار بود روى زمين نهادند، يارانش و خاصانش به دور وى فـراهم آمدنـد كـه از او    : گويد
حميد بن قحطبه فراهم آمدنشـان را بديـد و ندانسـت كـه     . كردند كردند و پيش روى او نبرد مى حفاظت مى

ن جمع حمله بريد تا آنها را از جايشان ببريد و بدانيد براى چـه فـراهم   به اي«: چيست، به ياران خويش گفت
  ».اند آمده

پس به آنها حمله بردند و با ايشان به سختى نبرد كردند تا از اطراف ابراهيم كنارشان زدند و به : گويد
نشان داد كـه  نزد وى رسيدند و سرش را بريدند و پيش عيسى بن موسى بردند كه آنرا به ابو الكرام جعفرى 

  ».بله، اين سر اوست«: گفت
 .عيسى پياده شد و سجده كرد و سر ابراهيم را پيش ابو جعفر منصور فرستاد: گويد

وقتى كه . كشته شدن ابراهيم به روز دوشنبه بود، پنج روز مانده از ذى قعده سال صد و چهل و پنجم
 .ام كشته شدنش سه ماه پنج روز كم بودكشته شد چهل و هشت ساله بود و از وقتى كه قيام كرد تا هنگ
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  »ابراهيم چگونه كشته شد؟«: از ابو صالبه پرسيدم: عبد الحميد گويد
نگريست كـه پشـت بكـرده     ديدم كه توقف كرده بود بر اسبى بود و ياران عيسى را مى او را مى«: گفت

بود، ياران ابـراهيم از آنهـا    عيسى اسب خويش را عقب برده. هاى خويش را سوى او كرده بودند بودند و شانه
هاى قباى خويش را گشود، زره پس رفت  اى به تن داشت، گرما وى را آزار داد دكمه كشتند يك قباى زره مى

و از روى پستانهايش افتاد و گلوگاهش نمايان شد، تيرى ناشناس سوى وى آمد و به گلويش خورد ديـدمش  
  ».ان دور او را گرفتندروى گردن اسب افتاد و به تاخت بازگشت و زيدي

وقتى ياران عيسى هزيمت شدند پرچمهاى ابراهيم از پى آنها بـود، بـانگزن   : محمد بن ابى الكرام گويد
ياران عيسى آنرا بديدند و پنداشتند كه هزيمـت  . ابراهيم بانگ زد فرارى را تعقيب مكنيد و پرچمها بازگشت

 .دتاخت آوردند و هزيمت رخ دا اند و از پى آنها شده
وقتى خبر عقب رفتن ياران عيسى به ابو جعفر رسيده بود مصمم شـده بـود سـوى وى حركـت     : گويد

 .كند
وقتى تالقى شد ياران عيسى به وضعى زشـت هزيمـت   : سلم بن فرقد، حاجب سليمان بن مجالد گويد

نى به خدا دا اى مرد، مى«: شدند چنانكه پيشروانشان وارد كوفه شد، يك دوست كوفى من پيشم آمد و گفت
يارانت وارد كوفه شدند، اينك برادر ابو هريره در خانه فالنى است و فالنى در خانه فالنيسـت، در بـاره جـان    

  ».خويش و كسانت و مالت بينديش
چيزى از اين «: اين را به سليمان بن مجالد خبر دادم و او به ابو جعفر خبر داده بود كه گفته بود: گويد

ه مكن كه بيم دارم آنچه خوش ندارم پيش آيد، بر هر يك از درهاى شهر شـتران و  را فاش مكن و بدان توج
  ».اسبانى آماده كن كه اگر از يك سوى به طرف ما آمدند به سوى ديگر رويم

قصـد رفـتن رى   «: گفـت » اى رخ داد كجـا رود؟  ابو جعفر قصد داشت اگر حادثه«: به سلم گفته بودند
  ».داشت

اى اميـر مؤمنـان، ظفـر از آن تسـت و     «: جم به نزد ابو جعفر رفت و گفتشنيدم كه نيبخت من: گويد
مرا به نزد خويش بدار، اگر كـار چنـان كـه بتـو     «: نيبخت گفت. اما اين را باور نكرد» .شود ابراهيم كشته مى

  »گفتم نبود مرا بكش
مثيل خواند به ايـن  در اين اثنا خبر هزيمت ابراهيم بدو رسيد و شعر معقر بن اوس بارقى را به ت: گويد

 :مضمون
   عصاى خويش را بينداخت و به جاى خود آرام گرفت«

  ».شود چنانكه ديده مسافر از بازگشت آرام مى
 .پس ابو جعفر دو هزار جريب از شهر جوير را تيول نيبخت كرد: گويد
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، و ايـن بـه   آورده بودند صبحگاه شبى كه سر ابراهيم را پيش ابو جعفر: ابو نعيم، فضل بن دكين، گويد
 .شب سه شنبه پنج روز مانده از ذى القعده بود، بگفت تا سر وى را در بازار نصب كردند

وقتى سر را به نزد ابو جعفر آوردند و پيش روى او نهادند بگريست چندانكـه اشـكش بـر گونـه     : گويند
  ».دچار تو شدمبه خدا اين را خوش نداشتم، اما تو دچار من شدى و من «: ابراهيم ريخت، آنگاه گفت

را بنزد منصور آوردند آنرا پيش روى خويش نهاد   عبداهللاوقتى سر ابراهيم بن : صالح غالم منصور گويد
گفـت و از ابـراهيم سـخن     آمـد سـالم مـى    و به مجلس عام نشست و كسان را اجازه داد وارد شوند، يكى مى

كت بود و رنگش ديگر بود تا وقتى كـه جعفـر   ابو جعفر سا. كرد گفت و به زشتى ياد مى كرد و از او بد مى مى
اى امير مؤمنان، خدا پاداش ترا در مصـيبت پسـر   «: بن حنظله بهرانى در آمد و بايستاد و سالم گفت و گفت

  ».عمويت بزرگ كند تقصيرى را كه در حق تو كرد بدو ببخشد
و كسـان  » .ى و به جاابو خالد خوش آمد«: رنگ منصور به زردى گراييد و روى بدو كرد و گفت: گويد

 .بدانستند كه اين در دلش جا گرفت و چون در آمدند سخنانى همانند جعفر بن حنظله گفتند
 .در اين سال ترك و خزر در باب االبواب قيام كردند و در ارمينيه جمعى بسيار از مسلمانان را بكشتند

 .بود، ساالر حج شدمطلبى كه از جانب ابو جعفر عامل مكه   عبداهللادر اين سال سرى بن 
واليتدار كوفه و سرزمين آن عيسى بن موسـى  . بن حارثى ربيع بود  عبداهللادر اين سال واليتدار مدينه 

  . عامل مصر يزيد بن حاتم بود. قضاى آنجا با عباد بن منصور بود. واليتدار بصره سلم بن قتيبه باهلى بود. بود
 .پس از آن سال صد و چهل و ششم در آمد

 سال صد و چهل و ششم بوده حوادثى كه ب سخن از

 .از جمله حوادث سال اين بود كه ابو جعفر بناى بغداد را بسر برد
ابو جعفر در صفر سال صد و چهل و ششم از شهر ابن هبيره به بغداد انتقال يافت : محمد بن عمر گويد

 .و آنجا منزل گرفت و شهر آنرا بنيان كرد

 چگونه بنيان كرد؟سخن از اينكه منصور بغداد را 

موجبى را كه انگيزه ابو جعفر در كار بناى بغداد بود و اينكه محلى را كه شهر در آن ساخته شد به چه 
 :ايم و اينك ترتيب بنا كردن آنرا بگوييم سبب بر گزيد از پيش ياد كرده

فـه رفـت، بـراى    به ابو جعفر رسيد، سوى كو  عبداهللاوقتى خبر قيام محمد بن : ابو داود بن رشيد گويد
رفـت يكـى از غالمـان     بناى شهر بغداد آنچه را بايسته بود از چوب و ساج و جز آن مهيا كرده بود، وقتى مى

 .خويش را به نام اسلم براى سامان دادن لوازمى كه براى بنا مهيا كرده گماشته بود
هر چه را كه ابو جعفر بـدو  سپاه ابو جعفر را هزيمت كرده و   عبداهللابه اسلم خبر رسيد كه ابراهيم بن 

 .سپرده بود از ساج و چوب بسوخت از بيم آنكه پس از مغلوب شدن صاحبش اين چيزها را از او بگيرند
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اسلم بدو نوشت و . وقتى ابو جعفر از كار اسلم غالم خويش خبر يافت بدو نوشت و مالمتش كرد: گويد
 .آنرا بگيرد و ابو جعفر چيزى بدو نگفتخبر داد كه بيم كرده بود ابراهيم بر آنها ظفر يابد و 

در باره آن بـا يـاران خـويش     خواست شهر بغداد را بنيان كند وقتى ابو جعفر مى: ابراهيم موصلى گويد
 .مشورت كرد و از جمله كسانى كه با آنها مشورت كرد خالد بن برمك بود كه راى موافق داشت

ا براى وى خط كشى كرد و در باره آن راى موافق خالد بن برمك شهر ابو جعفر ر: على بن عصمه گويد
در باره اينكه شهر ايوان كسرى را كه در مداين است ويران كنـيم  «: داد و چون محتاج مصالح شد، بدو گفت

  »گويى؟ و مصالح آن را به اين شهر بياريم چه مى
  » .اى امير مؤمنان راى من چنين نيست«: خالد گفت

  » چرا؟«: گفت
هاى اسالم است كه هر كه ببيند از روى آن بداند كه كسانى هماننـد   و كه يكى از نشانهاز آن ر«: گفت

اند بلكه اين به سبب كار دين بوده اسـت بعـالوه اى اميـر     شده صاحبان آن به سبب كار دنيايى متعرض نمى
 .مؤمنان نمازگاه على بن ابى طالب صلوات اهللا عليه نيز آنجاست

و بگفت تا قصر سپيد را ويران كنند » .كنى اران عجم خويش جانبدارى مىاى خالد هميشه از ي«: گفت
و مصالح آنرا ببرند، يك طرف قصر را ويران كردند و مصالح آنرا ببردند و چـون در مبلغـى كـه بـراى ويـران      

منصـور  شان بود نظر كردند آنرا از بهاى آماده كردن مصالح نو بيشتر يافتند و اين را به  كردند و بردن بايسته
شان بود معلوم  خبر دادند كه خالد بن برمك را پيش خواند و آنچه را براى ويران كردن و بردن مصالح بايسته

  »راى تو چيست؟«: وى داشت و گفت
اى رأى من اين است  اى امير مؤمنان پيش از اين رأى من آن بود كه نكنى اما اكنون كه كرده«: گفت

اما منصور از ايـن كـار   » .اى برسى كه نگويند از ويران كردن آن ناتوان ماندههاى آن  كه ويران كنى تا به پايه
 .چشم پوشيد و گفت كه ويران نشود
اى موسى اگـر بنـايى   « :مأمون اين حديث را براى من نقل كرد و گفت: موسى بن داود مهندس گويد

 ».آن بماند براى من بنياد كردن چنان كن كه از ويران كردن آن فرومانند تا اثر و نشان
 .گويند كه ابو جعفر براى شهر به در نياز داشت

كه سليمان بن داود نزديك محلى كه حجـاج شـهر واسـط را بنـا كـرد،      : ابو عبد الرحمان همانى گويد
شهرى ساخته بود به نام زندورد و شيطانها پنج در از آهن براى آن ساخته بودند كه در آن روزگـار سـاختن   

ان ميسر نبود، درها را به شهر نصب كرد و همچنان ببود تا وقتى كه حجـاج واسـط را   همانند آن براى مردم
وقتـى ابـو    .آن شهر ويران شده بود، پس حجاج درهاى شهر را ببرد و بر شهر خويش واسط نهـاد . بنيان كرد

 .جعفر شهر را بنيان كرد آن درها را بر گرفت و بر شهر نهاد كه تا كنون بر آن هست
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چهار در از اين پنج در را به درهاى درونى . چهار در از درون و چهار در از بيرون: داشتشهر هشت در 
بر در خراسان كه بيرونى بود درى را نهادند كه از شام آوردند و . نهادند و پنجمى را به در بيرونى قصر نهادند

  عبـداهللا آورده بودنـد و خالـد بـن    بر در كوفه نيز كه بيرونى بود درى را نهادند كه از كوفـه  . كار فرعونان بود
 .قسرى آنرا ساخته بود

 .تر است منصور بگفت تا براى در شام، درى در بغداد ساختند كه از همه درهاى ديگر ضعيف: گويد
. گيرد به جايى نزديكتر، از جاى ديگر نباشـد  شهر را مدور ساختند كه وقتى شاه در ميان آن جاى مى

. كه پهلوى راست و چپ و مقدمـه و دنبالـه دارد  (تيب سپاهها به هنگام جنگ درهاى شهر را چهار كرد به تر
براى شهر دو ديوار نهاد، ديوار درونى بلندتر از ديوار برونى بود كه قصر خويش را در ميـان آن سـاخت و   .) م

 .مسجد جامع به دور قصر بود
. ط كشى كرد و پايه آنرا نهادحجاج بن ارطاة بود كه به دستور ابو جعفر مسجد جامع شهر را خ: گويند

قبله . بايد اندكى به طرف در بصره كج شود كند مى به قولى قبله آن درست نيست و كسى كه در آن نماز مى
اما مسجد رصـافه را  . است كه مسجد شهر را بعد از قصر ساختند تر مسجد رصافه از قبله مسجد شهر درست

 .ساختند و چنين شد پيش از قصر ساخته بودند و قصر را بعد از آن
منصور هر يك از چهار ناحيه شهر را به سردارى سپرد كه «: گفت پدرم مى: يحيى بن عبد الخالق گويد

  ».كسان را در كار به سر رفتن بناى آن ناحيه ترغيب كند و اين كار را عهده كند
يه شهر را بـه خالـد   گفت كه منصور در اثناى بنا خرج يكى از چهار ناح پدرم مى: هارون بن زياد گويد

 .سپرده بود
وقتى بناى آن ناحيه را بسر بردم مجموع خرج آنرا به وى خبر دادم كه به دسـت خـويش   : خالد گويد

حساب كرد، پانزده درم به عهده من ماند كه تا چند روز مرا در زندان شرقى به زنـدان كـرد تـا آنـرا بـدادم،      
 .يك ذراع در يك ذراع بودخشتهايى كه براى بناى شهر زده بودند هر كدام 

اى از ديوار مجاور در محول را ويران كردند و خشتى يافتند كه با گل قرمـز وزن   پاره: اند ها گفته بعضى
  »صد و هفده رطل«: آنرا نوشته بودند

 .آنرا وزن كرديم و چنان بود كه بر آن نوشته بود: گويد
 .شد به عرصه مسجد گشوده مىدر جايگاه جمعى از سرداران و دبيران ابو جعفر : گويد

اى «: عيسى بن على شكايت پيش ابو جعفـر بـرد و گفـت   : يحيى بن حسن، دايى فضل بن ربيع گويد
  ».ام امير مؤمنان، از در عرصه تا قصر پياده آمدن براى من دشوار است كه ناتوان شده

  » .ترا در هودجى بيارند«: گفت
  » .از كسان شرم دارم«: گفت
  » مانده كه از او شرم بايد كرد؟مگر كسى «: گفت
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 ».اى امير مؤمنان مرا به جاى يكى از آب كشان گير«: گفت
  » شود؟ مگر آبكشى يا سوارى وارد شهر مى«: گفت
شـد مگـر    پس به كسان گفت كه درهايشان را به فواصل طاقها ببرند و هيچكس وارد عرصه نمى: گويد

 .پياده
ها بگشايند، بازارها زير طاقهـاى   ر عرصه را ببندند و در فاصلهوقتى منصور بگفت تا درهاى مجاو: گويد

چهارگانه شهر آمد كه در هر كدام بازارى بود، بدين گونه مدتى ببود تا بطريقى از بطريقان روم بـه نـزد ابـو    
 .جعفر آمد و ربيع را بگفت تا وى را در شهر و اطراف بگردانند كه آبادى و بنيان را ببيند

  »شهر مرا چگونه ديدى؟«: ريق را بگردانيد و چون بازگشت بدو گفتربيع، بط: گويد
 .و چنان بود كه وى را روى ديوار شهر و گنبد درها باال برده بودند: گويد
  ».بنايى نكو ديدم، جز اينكه دشمنانت را با تو در شهر ديدم«: گفت
  » كيانند؟«: گفت
  » .بازاريان«: گفت
بـه ابـراهيم بـن    . بطريق برفت بگفت تا بازار را از شهر برون برنـد  ابو جعفر خاموش ماند و چون: گويد

حبيش كوفى گفت، جواس بن مسيب يمانى غالم خويش را نيز بدو پيوست و دستورشان داد كـه بازارهـا را   
ها و آنرا به كسان دهند و چون چنين كردند بازار  ها كنند و خانه در ناحيه كرخ بسازند و براى هر صنف صف

هر به آنجا بردند و به مقدار ذراع بر آن كرايه بستند، و چون كسان فزونى گرفتند در جاهـايى از بـازار   را از ش
خواسته بودند در آن بنا كنند، از آن رو كـه بـه ترتيـب صـفها      بنا كردند كه ابراهيم بن حبيش و جواس نمى

 .دادند نبود و كرايه آنها كمتر از آن بود كه ساكنان بناى حكومت مى
آن برد، از آن رو بود كـه    اينكه ابو جعفر بازرگانان را از شهر به كرخ و جاهاى نزديك: اند ها گفته ضىبع

خوابند و بيم هست كه جزو آنها جاسوسان باشند يـا خبـر    بدو گفته بودند غريبان و ديگر كسان در شهر مى
س بگفت تا بازار را از شهر برون بردنـد  پ. گيران، يا اينكه شبانگاه به سبب وجود بازار درهاى شهر را بگشايند

 .و آنرا خاص نگهبانان و كشيكبانان كرد و براى بازرگان به در طاق حرانى و در شام و كرخ بنيان كرد
اينكه ابو جعفر بازارها را از مدينه السالم و شهر شرقى بدر كرخ و باب الشعير و : سليمان هاشمى گويد

را به محتسبى بغداد و بازارهـا گماشـته بـود، بـه       عبداهللازكريا، يحيى پسر  در محول برد از آن رو بود كه ابو
در آن وقت بازار در شهر بود و منصور كسانى را كـه بـا محمـد و ابـراهيم پسـران      . سال صد و پنجاه و هفتم

وباش كرد اما اين محتسب با آنها سر و سرى داشت و جمعى از ا بن حسن قيام كرده بودند تعقيب مى  عبداهللا
را كه فريب داده بود بر ضد منصور فراهم آورد كه آشوب كردند و فراهم آمدند، منصور ابو العباس طوسـى را  

ابـو جعفـر بـه ابـو العبـاس      . سوى آنها فرستاد كه آرامشان كرد و ابو زكريا را گرفت و به نزد خويش بداشـت 
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دستور منصور او را به نزد باب الـذهب، در  دستور داد او را بكشد و حاجب ابو العباس طوسى به نام موسى به 
 .عرصه، به دست خويش كشت

راه را به انـدازه چهـل   . هايى را كه در راه شهر پيش آمده بود ويران كنند ابو جعفر بگفت تا خانه: گويد
 .ذراع معين كرد و هر چه را در اين مقدار بود ويران كرد و نيز بگفت تا بازارها را به كرخ بردند

ه وقتى ابو جعفر دستور داد بازرگانان را از شهر بيرون برند ابان بن صدقه در باره بقالى بـا وى  گويند ك
، آنگاه بگفت تا در هر ناحيه يـك  »به شرط آنكه جز سركه و سبزى نفروشد«: سخن كرد كه پذيرفت و گفت
 .بقال به همين ترتيب واگذارند

در شهر فراغت يافـت وارد آن شـد و بگشـت و     وقتى منصور از بنيان قصر خويش: فضل بن ربيع گويد
 .مخارج آن را گزاف پنداشت  آنرا نيكو و پاكيزه ديد و آنچه را ديد بپسنديد جز آنكه

پيش ربيع بـرو و بگـو پـيش    « :به محلى از قصر نگريست كه آنرا سخت نيكو ديد و به من گفت: گويد
  ».همين دم يك بناى ماهر به نزد من آرد: مسيب رود و بگويد

پيش مسيب رفتم و او كس فرستاد و سر بنايان را پيش خواند و پيش ابو جعفر آورد كـه چـون   : گويد
براى ياران ما در اين قصر چگونه كار كردى و براى هر هزار آجر و خشت چه مقدار «: مقابل وى بايستاد گفت

  »اجرت گرفتى؟
 .بنا فروماند و نتوانست به او پاسخ دهد

  »كنى؟ چرا سخن نمى«: يمناك شد، منصور بدو گفتمسيب از او ب: گويد
  ».توانم اى امير مؤمنان نمى«: گفت
  ».و اى تو بگو و از هر چه بيم دارى در امانى«: گفت
  ».دانم نه به خدا اى امير مؤمنان خبر ندارم و نمى«: گفت
ى برد كه آنرا نيكو و او را به اطاق» .بيا كه خدا چيزى به تو بياموزد«: دست وى را گرفت و گفت: گويد

اين نشيمنگاه را ببين و مقابل آن طاقى براى من بسـاز  « :يافته بود و نشيمنگاهى را به وى نشان داد و گفت
  ».كه همانند اطاقى باشد و چوب در آن به كار مبر

  » .بله، اى امير مؤمنان«: گفت
 .هندسه شگفتى كردند بنا و همه كسانى كه با وى بودند از فهم وى در باره ساختمان و: گويد
  ».خواهى بسازم توانم آنرا به اين صورت در آرم و به ترتيبى كه مى نمى«: بنا بيامد و گفت: گويد

  » .كنم من با تو كمك مى«: بدو گفت
رفـت از   بناى طاق به كار مـى  پس دستور داد تا آجر و گچ آوردند، آنگاه همه چيزهايى را كه در: گويد

دين سان بود تا همان روز و قسمتى از روز دوم از آن فراغت يافت و مسيب را پـيش  آجر و گچ شمار كرد و ب
  ».كرد بپرداز مزد او را به قرارى كه با تو كار مى«: خواند و بدو گفت
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و » .پسـندم  اين را نمـى « :مسيب حساب كرد و پنج دارم بدو داد، منصور اين را بدانست و گفت: گويد
ها را برداشت و مقدار طاق را نسـبت بـه اطـاق انـدازه      آنگاه اندازه. از او كاستدرم  همچنان اصرار كرد تا يك

آنگاه پيشكاران را با مسيب به حساب مخارج كشيد، امنايى نيز از بنايـان و مهندسـان   . گرفت و معلوم داشت
دسـتمزد   به نزد خويش آورد كه قيمت آنرا معلوم وى داشتند و پيوسته جزء به جزء را با وى محاسبه كرد و

بناى طاق را مقياس كرد و بدان ملزمشان كرد و ششهزار و چند درم به پاى مسيب گذاشت و او را به سـبب  
 .آن گرفت و به بند كرد و از قصر بيرون نرفت تا آنرا بداد

هاى خزاين پدرم منصور ديدم كه بر مدينه السالم و قصر الذهب آنجا  در نوشته: عيسى بن منصور گويد
ها و گنبدها و درهاى آن چهار هزار هزار و هشتصد و سى و سه درم خرج كـرده   ها و خندق و فاصله و بازارها

بود و مقدار آن به پول مسين صد هزار هزار فلس و بيست هزار فلس بود، زيرا استاد بنا يـك روز را بـه يـك    
 .به دو حبه يا سه حبه 1كرده بود و روز كارى دانگ نقره كار مى

 .صور سلم بن قتيبه را از بصره معزول كرد و محمد بن سليمان را واليتدار آنجا كرددر اين سال من

 سخن از اينكه چرا منصور، سلم ابن قتيبه را از بصره برداشت؟

اما بعد، «: وقتى منصور، سلم بن قتيبه را واليتدار بصره كرد بدو نوشت: يعقوب بن فضل هاشمى گويد
  ».نخلهايشان را ببر اند ويران كن و م كردهخانه كسانى را كه با ابراهيم قيا

  »ها يا از نخلها؟ از كدام آغاز كنم، از خانه«: سلم بدو نوشت: گويد
اما بعد، به تو نوشتم و دستور دادم كه خرمايشان را تباه كنـى و نوشـتى و اجـازه    : ابو جعفر بدو نوشت

معزول كرد و محمد بـن سـليمان را واليتـدار    پس او را » خواستى كه از كدام آغاز كنى از برنى يا از شهريز؟
 .كرد كه بيامد و تباه كرد

از پس هزيمت، سلم بن قتيبه به امارت سوى ما آمد، ساالر نگهبانان وى ابو برقه : يونس بن نجد گويد
 .يزيد بن سلم بود، سلم پنج ماه در بصره ببود پس از آن معزول شد و محمد بن سليمان واليتدار ما شد

وقتى محمد بن سليمان بيامد، خانه يعقوب بن فضل و خانه ابو مـروان را  : لك بن شيبان گويدعبد الم
در محله بنى يشكر و خانه عون بن مالك و خانه عبد الواحد بن زياد و خانه جليل بن حصين را در محله بنى 

 .عدى و خانه عفو اهللا بن سفيان را ويران كرد و نخلهاشان را بريد
 .ر بن حنظله بهرانى به غزاى تابستانى رفتدر اين سال جعف

بن ربيع از مدينه معزول شد و جعفر بن سليمان به جاى وى واليتدار شـد و    عبداهللاو هم در اين سال 
 .در ماه ربيع االول آنجا رسيد

 .در مكه معزول شد و عبد الصمد بن على واليتدار آنجا شد  عبداهللاو هم در اين سال سرى بن 

                                                           

 .كلمه متن. 1
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  .محمد بن عمر چنين گفته و غير او نيز. عبد الوهاب بن ابراهيم عباس ساالر حج شد در اين سال
 .آنگاه سال صد و چهل و هفتم در آمد

 سال صد و چهل و هفتم بوده سخن از حوادثى كه ب

از جمله حوادث سال اين بود كه استرخان خوارزمى با جمعى از تركان در ناحيه ارمينيه به مسـلمانان  
  عبداهللاگروهى بسيار از مسلمانان و ذميان را اسير كرد، و هم آنها وارد تفليس شدند و حرب بن  حمله برد و

 .راوندى را كه جماعت حربيه بغداد به وى انتساب دارند بكشتند
حرب چنانكه گويند با دو هزار سپاهى مقيم موصل بود به سبب آنكه خوارج در جزيره بودند، وقتى ابو 

كان آن ناحيه خبر يافت جبرئيل بن يحيى را براى نبرد سوى آنهـا فرسـتاد و بـه حـرب     جعفر از مخالفت تر
حرب با وى روان شد و آنجا كشته شد و جبرئيـل هزيمـت   . نوشت و دستور داد كه با جبرئيل سوى آنها رود

 .شد و چنانچه گفتيم بسيار كس از مسلمانان اسير شدند
بعضـيها  : انـد  در باره سبب هالكت وى اخـتالف كـرده  . بودبن على عباسى در اين سال   عبداهللاهالكت 

چنانكه در روايت محمد نوفلى آمده گويند كه ابو جعفر چند ماه از آن پس كه مهدى را بر عيسى بن موسى 
تقدم داد حج كرد، پيش از آن عيسى بن موسى را از كوفه و سرزمين آن برداشته بود و محمد بن سليمان را 

بن على را   عبداهللابود و عيسى را سوى مدينة السالم خوانده بود و محرمانه در دل شب به جاى وى گماشته 
خواست نعمت را از من و تو زايل كند، تو از پى مهـدى   اى عيسى، اين مى«: بدو تسليم كرده بود و گفته بود
ى كنـى يـا نـاتوانى    رسد، او را به نزد خويش ببر و گردنش را بزن مبادا سست وليعهد منى و خالفت به تو مى

  ».كنى و تدبير مرا بشكنى
آنگاه به راه خويش رفت و از راه سه بار به عيسى نوشت و پرسيد در باره كارى كه بـا وى گفتـه   : گويد

 »بود چه كرده؟
و ابو جعفر ترديـد نيـاورد كـه وى آنچـه را     » .آنچه را دستور داده بودى اجرا كردم«: عيسى بدو نوشت

 .بن على را كشته است  عبداهللاكرده و دستور داده بود عمل 
بن على را به عيسى داد وى را نهان داشت و دبير خويش يونس بن   عبداهللاو چنان بود كه وقتى : گويد

اين مرد عموى خويش را به من داده و گفتـه در بـاره وى چنـين و چنـان     «: فروه را پيش خواند و بدو گفت
  ».كنم

را بكشد، گفته تا او را نهانى بكشى، آنگاه خون وى را آشـكارا بـر تـو    خواسته ترا بكشد و او  مى«: گفت
  ».افكند و ترا به قصاص وى بكشد

راى درست اين است كه وى را در منزل خويش نهان دارى و كسـى را  «: گفت» چه بايد كرد؟«: گفت
كنـى، هرگـز او را    يم مـى را آشكارا از تو خواست وى را آشكارا بـدو تسـل    عبداهللاز كار وى خبردار نكنى، اگر 

  ».شود نهانى تسليم مكن كه گرچه او را نهانى به تو داده ولى كار وى آشكار مى
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عيسى نيز چنين كرد، وقتى منصور باز آمد و نهانى كس به نزد عموهـاى خـويش فرسـتاد كـه     : گويد
كه اين كار را خواهـد كـرد،   بن على را به آنها ببخشد و اميدوارشان كند   عبداهللاوادارشان كند از او بخواهند 

 .پس آنها بيامدند و با وى سخن كردند و او را بر سر رقت آوردند و از خويشاوندى سخن كردند
دانى كـه   اى عيسى مى«: كه بيامد و بدو گفت» .بله، عيسى بن موسى را پيش من آريد«: منصور گفت

لى را به تو سپردم و گفتم در منـزل تـو   بن ع  عبداهللامن از آن پيش كه به حج روم عموى خودم و عموى تو 
  ».باشد

  » .اى امير مؤمنان چنين كردم«: گفت
اند و چنان ديدم كه از او در گـذرم و آزادش كـنم، او را    عموهايت در باره او با من سخن كرده«: گفت
 ».پيش ما بيار
  ».اى امير مؤمنان، مگر دستورم ندادى كه او را بكشم، او را كشتم«: گفت
  ».دستورت ندادم او را بكشى، دستور دادم او را در منزل خويش بدارى«: گفت
  ».دستورم دادى او را بكشم«: گفت

  » .گويى دستور كشتن او را ندادم دروغ مى«: منصور گفت
اين به نزد شما اقرار كرد كه برادرتان را كشته و دعوى دارد كه من به «: آنگاه به عموهاى خويش گفت

  ».گويد ام، اما دروغ مى او چنين دستور داده
  » .بكشيم  عبداهللاو را به ما تسليم كن كه به عوض «: گفتند
  » .اينك شما و او«: گفت
پس عيسى را به عرصه بردند و كسان فراهم آمدند و كار شـهره شـد، يكـى از آنهـا برخاسـت و      : گويد

 .شمشير خويش را كشيد و سوى عيسى رفت كه او را با شمشير بزند
  » كشى؟ مى«: عيسى گفت

  » .به خدا آرى«: گفت
  » .شتاب مياريد، مرا بنزد امير مؤمنان باز بريد«: گفت
مقصودت از كشتن وى اين بود كـه مـرا بكشـى،    «: پس او را بنزد منصور باز بردند، كه بدو گفت: گويد

  ».دهم اينك عموى تو زنده و سالم است، اگر گويى او را به تو دهم، مى
  » .د ما بياروى را به نز«: گفت
 .را بنزد وى برد  عبداهللاپس : گويد

بر ضد من تدبير كردى كه از آن بيمناك شـدم و چنـان بـود كـه بـيم      «: آنگاه عيسى به منصور گفت
 ».داشتم، اينك تو و عمويت

  » .برود تا رأى خويش را بگويم«: گفت
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اى بردند كه پايه آن بر نمك بود و  را به خانه  عبداهللاپس آنها برفتند، پس از آن منصور بگفت تا : گويد
 .آب به پايه خانه بستند كه خانه بر او افتاد و بمرد و كار وى چنان شد كه شد

و در گورستان در شام به خاكش سپردند و نخستين كس  1)كذا(بن على در اين سال بود   عبداهللاوفات 
 .بود كه آنجا به خاك رفت

بن على در زندان رخ داد به سال صد و چهـل و هفـتم، در سـن      عبداهللاوفات : ابراهيم بن عيسى گويد
 .پنجاه و دو سالگى

بن عياش نيز با وى بود، در آن   عبداهللابن على در گذشت روزى منصور بر نشست،   عبداهللاوقتى : گويد
م شـده و سـه قيـا    شناسى كه نامشان با عـين آغـاز مـى    سه خليفه را مى«: رفت گفت اثنا كه با وى به راه مى

  »اند؟ كننده را كه آغاز نامشان عين بود كشته
گويند، عبد الملك بن  شناسم، جز آنكه همگان گويند كه على، عثمان را كشت و دروغ مى نمى«: گفت

بـن علـى خانـه بـر او       عبـداهللا بن زبير و عمرو بن سعيد را كشت، و   عبداهللامروان، عبد الرحمان بن اشعث و 
  ».افتاد

  »بن على افتاد، گناه من چيست؟  عبداهللابر خانه «: منصور گفت
  ».نگفتم كه تو گناهى دارى«: گفت

در اين سال منصور، عيسى بن موسى را خلع كرد و بـراى پسـر خـويش مهـدى بيعـت گرفـت و او را       
 .اند كه از پى وى عيسى بن موسى بود ها گفته وليعهد خويش كرد، و بعضى

 ن موسى را خلع كرد؟سخن از اينكه چرا و چگونه منصور عيسى ب

اند ترتيبى كه ابو جعفر  ها گفته بعضى: اند در باره ترتيبى كه ابو جعفر عيسى را خلع كرد اختالف كرده
را به اين منظور رسانيد چنان بود كه ابو جعفر از پس وفات ابو العباس، عيسى بـن موسـى را در واليتـدارى    

كرد و چون به نزد ابـو   ه جا نهاد و او را حرمت و عزت مىكوفه و سرزمين آن كه ابو العباسش گماشته بود، ب
نشانيد و رفتارش  نشانيد و مهدى را به پهلوى چپ خويش مى رفت او را به پهلوى راست خويش مى جعفر مى

 .با وى چنين بود تا وقتى كه منصور مصمم شد كه مهدى را در كار خالفت بر او تقدم دهد
از پى خويش كار را براى ابو جعفر نهاده بود و از پى ابـو جعفـر بـراى     و چنان بود كه ابو العباس: گويد

و چون منصور بدين كار مصمم شد با عيسى بن موسى با ماليمـت سـخن كـرد كـه پسـر      . عيسى بن موسى
 .خويش را بر او تقدم دهد

كد به اى امير مؤمنان، پس قسمها و پيمانها كه به قيد عتق و طالق و ديگر قسمهاى مو«: عيسى گفت
  ».شود، اين كار شدنى نيست عهده من و تو و مسلمانان هست چه مى

                                                           

 .م. ام و اگر اعتراضى هست بر من نيست آورده اينگونه مكررات در متن هست كه به رعايت امانت و حفظ سياق، عيناً. 1
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و چون ابو جعفر مقاومت وى را بديد رنگى ديگر گرفت و وى را تا حـدى از خـويش دور كـرد و    : گويد
نشست و آنگاه به  شد و بر پهلوى راست منصور مى بگفت تا مهدى را پيش از او اجازه ورود دهند، كه وارد مى

نشست و به پهلـوى   شد و زير دست مهدى بر پهلوى راست منصور مى جازه ورود ميدادند كه وارد مىعيسى ا
شـد، و او را   منصور از ايـن خشـمگين مـى   . نشست نشسته بود نمى چپ منصور به جايى كه مهدى در آن مى

جازه دهنـد و  گفت كه عيسى بن على را ا گفت مهدى را اجازه دهند، پس از آن مى كرد مى بيشتر تحقير مى
كـرد و عيسـى بـن موسـى را      داد، آنگاه اندكى صبر مى كرد و عبد الصمد بن على را اجازه مى اندكى صبر مى

كرد، يكى  داشت، ديگران را در هم مى مقدم مى رسيد به هر حال مهدى را داد و چون وقت ديگر مى اجازه مى
داشت و به عيسـى بـن    داشته بود مؤخر مى مى داشت و يكى را كه مقدم داشته بود، مقدم مى را كه مؤخر مى

نمود كه تقدم آنها به سبب كارى است كه رخ داده يا گفتگويى است كه در باره چيزى از  موسى چنين وا مى
داد كه در همه حال خاموش بود و از  كارهاى خويش با آنها دارد، و پس از آنها به عيسى بن موسى اجازه مى

 .آورد ىكرد و گله نم او شكوه نمى
پس از آن كار از اين سخت تر شد، عيسى در مجلس نشسته بود، يكى از فرزندانش نيـز بـا وى   : گويد

ريخت و چوب سقف  كرد كه ديوار بر او افتد، خاك بر او مى كنند و بيم مى شنيد كه پايه ديوار را مى بود، مى
ريخت، به پسـرش كـه بـا     لباس وى مىخاك بر كاله و . اند كه بيفتد ديد كه از يك طرف كنده مجلس را مى

رسـيد كـه بـر     كرد، سپس اجازه ورود مى خاست و نماز مى گفت كه جا به جا شود، خود او بر مى وى بود مى
ديـد   تكانيـد و چـون منصـور او را مـى     شد كه خاك بر او بود و آنرا نمـى  خاست و به همان وضع وارد مى مى
شـود، ايـن همـه از     همه غبار و خاك به نزد مـن وارد نمـى   اى عيسى هيچكس به وضع تو با اين«: گفت مى

  ».پندارم اى امير مؤمنان، چنين مى« :گفت كه مى» خيابان است؟
  .كرد كرد كه وى را به شكوه بكشاند اما شكوه نمى منصور با وى چنين سخن مى: گويد

جلـس برخاسـت،   گويند كه منصور چيزى به عيسى بن موسى خورانيد كه او را تلف كند، عيسـى از م 
  »اى ابو موسى كجا؟«: منصور بدو گفت

  » .كنم احساس ضعف مى«: گفت
  گ» .پس به همين خانه برو«: گفت
 ».تر از آنست كه با وجود آن در اين خانه بمانم كنم سخت آنچه احساس مى«: فت

  » روى؟ پس كجا مى«: گفت
  » .به منزلم«: گفت
ر از پى وى سـوى كشـتى رفـت و نسـبت بـدو      پس برخاست و سوى كشتى خويش رفت، منصو: گويد
  » .عيسى از او اجازه خواست كه به كوفه رود. نمود نگرانى مى
  » .ات كنند جا معالجه اينجا بمان كه همين«: گفت
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اما نپذيرفت و اصرار كرد تا منصور اجازه داد، كسى كه او را بدين كار جسور كرده بود بختيشوع : گويد
به خدا من در خانه خالفت جرئت معالجه ترا ندارم كه بـر جـان   «: يل، كه گفتطبيب منصور بود، پدر جبرئ

  ».خويش بيمناكم
مانم تا ان شاء اهللا  من امسال قصد حج دارم، در كوفه پيش تو مى«: منصور بدو اجازه داد و گفت: گويد

ه رصـافه نـام   اما وقت حج نزديك شد و منصور حركت كرد و چون به بيرون كوفه رسيد جايى كـ » بهى يابى
دوانى كردند، چند بار از عيسى عيـادت كـرد آنگـاه سـوى دار السـالم       داشت، چند روز آنجا بماند، آنجا اسب

 .بازگشت و حج نكرد به اين بهانه كه آب در راه كم است
پس از آن از بيمارى بهـى   .بيمارى عيسى بن موسى بسيار سخت شد چندان كه مويش بريخت: گويد

 .يافت
گفته بود عيسى بن موسى از آن رو از بيعت مهدى امتناع دارد كه  سى بن على به منصور مىعي: گويند

 .كند خواهد و موسى است كه او را منع مى اين كار را براى پسر خويش موسى مى
با موسى بن عيسى سخن كـن و او را در مـورد پـدرش و    «: پس منصور به عيسى بن على گفت: گويد

 .ن على در اين باب با موسى سخن كرد كه او را مأيوس كردعيسى ب» .پسر او بترسان
كرد كه بليه براى وى   عيسى وى را تهديد كرد و از خشم منصور بترسانيد و چون موسى بترسيد و بيم

گويم كه به خدا هرگز كسى آنرا  عمو جان، من سخنى با تو مى«: رخ دهد پيش عباس بن محمد رفت و گفت
گويم به سبب اعتماد و اطمينانى است كه به  ز كسى نخواهد شنيد و اينكه با تو مىاز من نشنيده است و هرگ

  ».سپارم تو دارم، پيش تو امانت باشد كه اين جان من است كه به دست تو مى
  ».بگو كه من نسبت به تو چنانم كه دوست دارى! پسر برادرم«: گفت
ويش و واگـذارى آن بـه مهـدى عـذاب     بينم كه پدرم براى برداشتن اين كـار از گـردن خـ    مى«: گفت

كننـد،   كنند، بار ديگر اجـازه ورودش را تـأخير مـى    بيند، يكبار تهديدش مى گون مى كشد و اذيتهاى گونه مى
كننـد، پـدرم بـه ايـن ترتيـب چيـزى        كنند، يكبار براى مرگش تدبير مى يكبار ديوارها را بر سر او خراب مى

  ».يك صورت ديگر هست كه شايد بر طبق آن بدهد وگرنه ابدا دهد و اين كار هرگز نخواهد شد ولى نمى
  »اى، آن چيست؟ اى و موفق بوده ام، راى درست آورده برادرزاده«: گفت
دانم كه به خاطر خويشتن نيست  اى عيسى مى: امير مؤمنان در حضور من رو بدو كند و بگويد«: گفت

دانى كه چنـدان مـدتى    ته و اجلت نزديك است و مىكنى كه سن تو باال رف كه اين كار را از مهدى دريغ مى
گذارم پسرت پس از تو  مگر پندارى كه من مى. ندارى كه در آن دير بمانى، بلكه به خاطر پسرت موسى است

در حضـور تـو بـه    . بماند و پسر من با وى بماند كه بر پسرم خالفت كند؟ نه به خدا هرگز چنين نخواهد شد
ميد شوى و مطمئن شوم كه بر پسر من خالفت نخواهد كرد، مگر پندارى پسر تو به تازم تا از او نو پسرت مى
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نزد من بر پسر خودم برترى دارد؟ آنگاه دستور خفه كردن مرا بدهد يا شمشـيرى بـه روى مـن بكشـد اگـر      
  ».پذيرد پذيرفتنى باشد شايد بدين سبب بپذيرد كه جز به اين صورت نمى

كنى و بقـاى او   پاداش خير دهاد كه جان خويش را فداى پدرت مىپسر برادرم، خدايت «: عباس گفت
  ».اى و چه راه نيكى پيش گرفته  اى دارى، چه رأى صوابى آورده را بر بقاى خويش مرجح مى

منصور براى موسى پاداش خير مسـئلت كـرد و   . آنگاه پيش ابو جعفر رفت و خبر را با وى بگفت: گويد
  ».كنم ان شاء اهللا ا گفته عمل مىنيكو كرد و زيبا، آنچه ر«: گفت

اى «: و چون فراهم آمدند كه عيسى بن على نيز بود، منصور رو به عيسى بن موسى كرد و گفت: گويد
خبر  عيسى، در باره موضوعى كه از تو خواستم از آنچه در خاطر نهان دارى و از هدفى كه سوى آن روانى، بى

  ».براى تو وهم براى خويشتن شوم استخواهى كه  نيستم اين كار را براى پسرت مى
  ».دهد اى امير مؤمنان ادرار مرا فشار مى«: عيسى بن على گفت: گويد
  »طلبم كه در آن ادرار كنى؟ براى تو ظرفى مى«: گفت
اى امير مؤمنان در مجلس تو، اين چيزى است كه نخواهد شد اما مرا به نزديكتـرين آبريزگـاه   «: گفت

  ».مرهنمون شوند كه آنجا رو
برخيز و «: پس بگفت تا يكى او را رهنمون شود كه برفت، عيسى بن موسى به پسر خويش گفت: گويد

هاى او را از پشت سرش فراهم آر و اگـر دسـتمالى همـراه دارى بـه او بـده كـه        با عموى خويش برو و جامه
اهم آورد امـا او  و چون عيسى به ادرار نشست موسى جامه وى را از پشت سرش فر» .خويشتن را خشك كند

  »اين كيست؟«: گفت. ديد موسى را نمى
  » .موسى پسر عيسى«: گفت
دانم كه در اين كـار از پـس شـما خيـرى      پدرم فدايت، و پدرم فداى پدر فرزندانت، به خدا مى«: گفت

  ».نيست و شما بيشتر بدان حق داريد اما مرد چنانست كه در باره كارى كه شتاب آرد حريص باشد
همين است كه بـر   .به خدا اين، وسيله كشتن خويش را به دسترس من نهاد: ويشتن گفتموسى با خ

دهم، آنگاه اگر امير مؤمنـان   به كشتن مى كند، به خدا به وسيله آنچه به من گفت او را ضد پدرم تحريك مى
ا از غم كند و اگر كشته شدم وى ر كه كشتن وى پدرم را دلخوش مى .دهم از پس وى مرا بكشد اهميت نمى

 .دهد من تسليت مى
» اى امير مؤمنان چيزى به پدر خويش بگـويم «: و چون به محل خويش باز گشتند موسى گفت: گويد

: خواهد در باره موضوعى كه در ميان بود با وى سخن كنـد و گفـت   كه وى از اين خشنود شد و پنداشت مى
  ».به پا خيز«

دهـد   على به وسيله خبرهايى كه در باره ما مىپدر جان عيسى بن «: موسى به طرف وى رفت و گفت
  ».بارها من و ترا به خطر كشته شدن افكنده، اينك وسيله كشته شدنش را به دسترس من نهاده
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  » چگونه؟«: گفت
كشـد كـه دل خـويش را     دهم كه او را مى به من چنين و چنان گفت، به امير مؤمنان خبر مى«: گفت
دهى و اهميت نـدارد كـه بعـد چـه      مرا به كشتن دهد او را به كشتن مى اى و پيش از آنكه ترا و خنك كرده

  ».شود
راى و رفتار بدى است، عمويت ترا به گفتارى امين دانسته و خواسته با تو راز گويى كند، اما تو «: گفت

 و او بـر » .كنى، نبايد هيچكس اين را از تو بشنود، به جـاى خـويش بـر گـرد     آنرا وسيله بليه و مرگ وى مى
 .خاست و باز رفت

ابو جعفر منتظر بود از اينكه موسى سوى پدر خويش رفته بود، و از سخن وى اثرى نمودار شود : گويد
بـه خـدا در بـاره وى كـارى     «: اما چون اثرى نديد به تهديد اول خويش باز گشـت و او را بترسـانيد و گفـت   

  ».بيع برخيز و او را با حمايلش خفه كنكنم كه ترا بد آيد و از بقاى وى از پى خويش نوميد شوى، ر مى
اش  ربيع بر خاست و حمايل موسى را به دور او پيچيد و بنا كرد به وسيله آن آهسته آهسته خفه: گويد

اى امير مؤمنان در باره من و خون من، خدا را، خدا را، كه من از آنچه گمان دارى «: زد موسى بانگ مى. كند
كه مرا بكشى كه ده و چند پسر دارد كه همه به نزد وى هماننـد مننـد يـا     دهد نمى  به دورم، عيسى اهميت

  ».بهتر از من
. نمود كه ميخواهد او را تلف كند و ربيع چنان وا مى» .فشار بده، جانش را بگير! ربيع«: منصور ميگفت

 .زد انداخت و موسى همچنان بانگ مى اما خفه شدنش او را عقب مى
اى امير مؤمنان، به خدا گمان نداشتم كار بـدينجا برسـد، بگـو از او    «: فتو چون عيسى اين را بديد گ

من كسى نيستم كه اگر يكى از غالمانم به سبب اين كار كشته شود، پيش كسان خـويش بـاز   . دست بدارند
انـد و غالمـانم آزاد و آنچـه دارم در راه     گيرم كه زنانم طالقى گردم چه رسد به پسرم، اينك من ترا شاهد مى

  ».خداست كه آنرا چنانكه راى تو باشد خرج كنى، اى امير مؤمنان اينك دست من براى بيعت مهدى
اى ابو موسى ايـن حاجـت   «: آنگاه گفت. خواست از او بيعت گرفت پس منصور به ترتيبى كه مى: گويد

را در باره حاجـت   مرا نا به دلخواه انجام دادى، حاجتى دارم كه خوش دارم آنرا به دلخواه انجام دهى و آنچه
  ».اول به دل دارم بشويى

  » اى امير مؤمنان چيست؟«: گفت
  ».اين كار را از پى مهدى براى خويش كنى«: گفت

  ».ام در آن داخل شوم من كسى نيستم كه از پس آنكه از كار خالفت برون شده«: گفت 
اى امير مؤمنان تو «: د تا گفتاما منصور و كسانى از خاندان وى كه حاضر بودند، او را وانگذاشتن: گويد

  ».بهتر دانى
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اينست كه فردا بود و پس « :يكى از مردم كوفه كه عيسى با موكب خويش بر او ميگذشت گفت: گويد
  ».فردا شد و به روز بعدتر افتاد

اما ديگران گويند كـه   .كنند اين حكايت چنانكه گويند منتسب به خاندان عيسى است كه آنها نقل مى
خواست براى مهدى بيعت بگيرد و با سپاهيان سخن كرد و آنها وقتى عيسـى را در حـال سـوارى     منصور مى

: گفـت  بـرد كـه بـه سـپاهيان مـى      عيسى شكايت پيش منصـور مـى   .گفتند ديدند سخنان ناروا به وى مى مى
ن را برادرزاده مرا آزار مكنيد كه نور چشم من است، اگر پـيش از ايـن منعتـان كـرده بـودم اينـك گردنتـا       «

مدتى بـدين گونـه بـود آنگـاه بـه عيسـى       . كردند كردند، آنگاه تكرار مى كه سپاهيان خود دارى مى» .زنم مى
 :نوشت

 :به نام خداى رحمان رحيم«
 .منصور، امير مؤمنان، به عيسى بن موسى  عبداهللاز بنده خدا، 

  گويم كه خدايى جز او نيست، سالم بر تو و من ستايش خدايى را با تو مى
. نيكوى دنيا از اوست ما بعد، ستايش خداى را كه منت قديم و تفضل عظيم و نعمتا

آنكه خلقت را به علم خويش آغاز كرد و قضا را به فرمان خويش مقرر كرد كه مخلوق بكنه 
عظمت وى راه نيابد، هر چه را خواهد به قدرت خويش تدبير  حق وى نرسد و به نهايت ذكر

وى  آرد كه جز او در باره آن داورى نباشـد و جـز بـه وسـيله    مشيت خويش پديد  كند و از
آن سخن نيارد و با وى  جريان نيابد كه آنرا به ترتيبى كه بايد روان كند و با وزيرى در باره

مشتبه نشود قضاى خويش را در باره خوشـايند و   مشورت نكند و چيزى كه اراده كند بر او
آنچـه   پروردگار زمين و. نتوانند و دفاع نيارند كردبرد كه مقاومت  ناخوشايند بندگان به سر

 .پروردگار جهانيان است بر آن هست كه خلق و فرمان از اوست مبارك است كه خداى
و در مـورد آنچـه    اى كه در ايام زمامدارى ستمگران حـال مـا چگونـه بـود     تو دانسته

و تـدبيرمان نبـود و   خواسـتند نيـرو    مـى  خاندان لعنت از خوشايند و ناخوشايند در باره مـا 
كارها را بـه منتخبـان ايشـان واگـذاريم بـه صـبورى         گفتندمان كه خويشتن را به آنچه مى

كرديم و مورد ستم بوديم كه بـه دفـع سـتم و منـع نـاحق و       ذلت مى داشتيم، تحمل وامى
كار بـه پايـان    حق و انكار منكر قدرت نداشتم، تا آنچه مقرر بود به سر رفت و مدت اعطاى
خاندان پيمبر خـويش را صـلى اهللا    و خداى اجازه داد كه دشمنش به هالكت رسد و رسيد

سرزمينهاى جدا جدا و اقوام مختلف با هدفهاى مؤتلف  عليه و سلم مشمول رحمت كرد و از
 آنها برانگيخت كـه انتقامشـان را بگيرنـد و بـا دشمنشـان پيكـار كننـد و بـه         انصارى براى

كرد و دلهاشان  را يارى كنند و آنها را بر اطاعت ما متفق محبتشان دعوت كنند و دولتشان
قوت داد، در صورتى كه كسى از آنهـا   را به دوستى ما و نصرتمان، مؤتلف كرد و به يارى ما
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نكشيده بوديم، اما خداى در دلهايشان افكنـده بـود    را نديده بوديم و همراهشان شمشيرى
بـا بصـيرتهاى نافـذ و اطاعـت خـالص كـه ظفـر        سوى ما فرسـتاد،   كه آنها را از واليتهاشان

 شـدند  با هر كه مقابل مى. يافتند قرين نصرت بودند و به كمك ترس نصرت مى يافتند و مى
بدين وسيله ما را  كشتند، و خداى رسيدند او را مى اى مى كردند و به هر خونى هزيمتش مى

و دشمنمان را هالك كرد،  آشكار كرد به نهايت مقصود و كمال آرزومان رسانيد و حقمان را
عز و جل كرمى بود و تفضلى بى آنكه نيرو و قوتى از مـا بـه    و ابن، براى ما از جانب خداى

 و همچنان در نعمت و تفضل خداى بوديم تا وقتى كه اين جوان رشد يافـت  .كار رفته باشد
كـه از آغـاز   كـرد   و خداى دلهاى ياران ديندارى را كه براى ما برانگيخته بود، با وى چنـان 

افكند و ياد وى را بر زبانهاشـان روان   كارمان با ما كرده بود كه دوستى وى را در دلهايشان
و عامه را به اطاعتش خواندنـد و خـاطر اميـر مؤمنـان      كرد كه او را به نشان و نام شناختند

 كه خدا پرداخته و به صـورت آورده و بنـدگان را در آن اثـرى و    يقين كرد كه اين كاريست
مشـهود   مشورتى و گفتگويى نبوده، كه اتفاق جماعت و همدلى عامـه در بـاره آن   قدرتى و

كـرد   پدرى را رعايـت نمـى   امير مؤمنان بود و امير مؤمنان چنان دانست كه اگر مهدى حق
كـرد و   كه مورد اتفاق عامه بود جلوگيرى نمى امير مؤمنان از كارى. خالفت بدو رسيده بود

 خاصان و معتمدان اميـر مؤمنـان از  . كردند چاره نداشت دعوت مى داناز انجام چيزى كه ب
از رعايـت و   كشيكبانان و نگهبانان به ترتيب تقدم بر اين كار مصرتر بودند و اميـر مؤمنـان  

وى نيز همانند ديگران در اين  تبعيت آنها چاره نديد شايسته بود كه امير مؤمنان و خاندان
و فضيلت آنرا بشناسند و به بركت آن اميـدوار   غب آن باشندكار شتاب كنند و عالقمند و را

چيـزى   صادقانه بكوشند و او خداى را سپاس كند كه در نسـل وى نيـز   باشند و در باره آن
پروردگـارا  : خداى گفتـه  بنده پارساى -اند نهاده خواسته نظير آنرا كه پيمبران پيش از او مى

و خاندان يعقوب ارث ببـرد و او را، پروردگـارا،    مرا از نزد خويش فرزندى عطا كن كه از من
خدا براى امير مؤمنان فرزندى نهاد و وى را پرهيزگار و مبـارك و هـدايت    - 1پسنديده ساز

خويش  كرد و همنام پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سلم كرد و آن كس را كه اين نام به يافته
اين فرقه را به فتنه افكند  كرد و اهلاى آورد كه صاحبان اين مقصود را متحير  نهاد و شبهه

شان افكند و حق را به مقر خويش باز بـرد   از ميان برداشت و اين را از آنها بگرفت و به بليه
اميـر مؤمنـان   . مهدى معلوم داشت و ياران ديـن را معـين فرمـود    و محل نور خويش را در

اى  وى بوده منزله فرزنداتفاق راى رعيت خويش را معلوم تو كند كه به نزد وى به  خواست
خواهـد و   و فرزند خويش مى  و حفاظ و هدايت و حرمت تو را چنان خواهد كه براى خويش

                                                           

 .6 -5: 19َفهب لي من لَدْنك وليا يرُِثني و يرِثُ من آلِ يعُقوب و اجعْله رب رضيا . 1
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اند، آغاز ايـن   كه مردمان بر او اتفاق كرده ات خبر يابى چنان داند كه وقتى از وضع عموزاده
دين كار كـه آنهـا   ما از مردم خراسان و ديگران بدانند كه تو ب كار از جانب تو باشد تا ياران

اند و اميـدى   اند از آنها راغبترى و فضيلتى را كه براى مهدى شناخته پسنديده براى خويش
خويشـاوندى   شوى به سبب منزلت و شناسى و از آن خرسندتر مى را كه از او دارند بهتر مى

رحمت  باشى و سالم بر تو باد با پس اندرز امير مؤمنان را بپذير كه قرين صالح و رشاد. وى
  ».خداى

 :عيسى بن موسى به پاسخ وى نوشت: گويد
  .به نام خداى رحمان و رحيم«

 .عيسى بن موسى«امير مؤمنان از   عبداهللابه بنده خدا 
خـدايى را بـا تـو     اى امير مؤمنان، سالم بر تو باد و رحمت خـداى كـه مـن سـتايش    

 .گويم كه خدايى جز او نيست مى
مخالفـت كنـى، و    اى با حـق  گفته بودى مصمم شده اما بعد، نامه تو به من رسيد كه

را كـه خـداى در بـاره خالفـت و      مرتكب گناه شوى و رعايت خويشاوندى نكنى و پيمـانى 
و ريسـمانى را كـه خـداى پيوسـته، ببـرى و       تصدى من از پى تو از همگان گرفته بشـكنى 

و بـا خـداى واال    بپراكنى، و آنچه را پراكنده خواسته فـراهم آرى  جمعى را كه مؤتلف كرده
خـدا   و با قضاى وى پنجه كنى و با هوس شيطان هم آهنگ شوى اما هر كه با خدعه كنى

بـر آرد و هـر كـه بـا وى      اش را خدعه كند از پايش بيفكند و هر كه خالف وى كنـد ريشـه  
 .محفوظش بدارد مكارى كند، خدعه بيند، و هر كه به خداى تكيه كند

بـود بـراى    نهاده شد و خطى كه كشيده شد پيمـانى بنيانى كه از جانب خليفه سلف 
بـود بـراى مـن از جانـب      شد و خطى كه كشيده شد پيمانى من از جانب خليفه سلف نهاده

از مسلمانان بيشتر از ديگـرى در بـاره     خداى در باره كارى كه ما، در آن برابريم و هيچكس
تر نيسـت و اگـر در بـاره آخـر     حق اول، از آخر بيشـ  آن حق ندارد، اگر وفا بدان الزم باشد،

و هدف خـويش   كارى روا باشد، در باره اول ناروا نيست، بلكه اول، كه خبر خويش را بگفته
طمع آورده به اين كار نزديكتر  را معلوم داشته و مقصود خويش را مكشوف داشته و در آن

ى كـه پيمـان   كنى و از بليه ايمن مانى و اجازه ده فرازى مبادا نسبت به خداى گردن. است
بپذيرد كه پيمانى را كه بـراى مـن اسـتوار شـده بشـكند و ايـن را        بشكنند كه هر كه از تو

مشـكل   روا داند وقتى فرصت آرد و تو او را با اين اجازه به فتنه انداخته باشى نسبت به من
را  سـر انجـام  . دريغ نكند اى از تو نبيند كه زودتر با تو چنين كند و كارى را كه بنياد كرده

را به تو داده محكم بگير و از سپاسـداران   بپذير و بدانچه خداى كرده، خرسند باش و آنچه
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پذيرد، هر  دهد و اين وعده درست اوست كه تخلف نمى باش كه خداى سپاسداران را افزون
 كه كه رعايت خداى كند، او را محفوظ دارد و هر كه خالف وى را در دل گيرد زبونش كند

پـيش كـه    بعـالوه، از آن  1»دانـد  ها نهان است مى گان را با آنچه در سينهخدا حركت ديد«
ناگهانى مصون نيستم پس  منظور خويش را در باره من به انجام برى از حادثات ايام و مرگ

اى، از پـيش برداشـته شـود و زشـتى      بسته اگر مرگم پيش افتاد زحمت كارى كه بدان دل
توز  ام را كينه اى و اگر از پس تو ماندم سينه ر داشتهمستو خواهى علنى كنى، كارى را كه مى

تأييـد   اى و دشمنان مـرا در اسـتمرار كـار خـويش     رعايت خويشاوندى نگشته اى و از نكرده
 .اى كه كار ترا تقليد كنند و از روى نمونه تو عمل كنند نكرده

و آنـرا تـدبير و تقـدير     گفته بودى كه كارها به دست خداست كه به مشيت خـويش 
و هر كـه ايـن را بدانـد و وصـف آن       راست گفتى كه كارها به دست خداست. كند عمل مى
 .بايد بدان عمل كند و گردن نهد كند، مى

دانى  ايم و آنچه را مى نرانده ايم و ضررى از آن بدان كه ما نفعى سوى خويش نكشيده
و هوسهاى خويشمان اگر در اين كار به خويش  ايم، به نيرو و قدرت خويش به دست نياورده

از طلب آنچه خدايمان داده سسـتى گرفتـه بـود و قـدرتمان بـه       واگذاشته بودند نيرويمان
خـويش را   اما خداى وقتى بخواهد كه فرمان خويش را روان كند و وعده. بود ناتوانى افتاده

كند و آنرا اسـتوارى دهـد و    بسر برد و قرار خويش را به كمال برد، پيمان خويش را محكم
بنيان آنرا به جاى نهد و بندگان نتواننـد آنچـه را    آشكارا بيان كند و اركان آنرا ثبات دهد و

دارند، و آنچه را مؤخر خواسته، زودتر آرند، امـا شـيطان كـه دشـمنى      زودتر خواسته مؤخر
كـرده،   آور، كه خداى از اطاعت وى بـيم داده و دشـمنى او را روشـن    آشكارا، گمرهى است

بپراكنـد و اتفاقشـان را    ق و مطيعان خـداى وسوسـه آرد كـه جمعشـان را    ميان دوستان ح
رخداد حقايق و در تنگناى بليات از آنهـا   بشكند و ميانشان دشمنى و نفرت آرد و به هنگام

 :خويش فرمود بيزارى كند، خداى عز و جل در كتاب
يطانُ فـي   و ما أَرسْلنا من َقبلك من رسولٍ و ال َنِبي إِلَّا إِذا َت« ه   منَّى أَْلقَـى الشـَّ تـينأُم

يمكح يملاهللا ع و هاهللا آيات مكحي طانُ ُثمي الشَّيْلقخُ اهللا ما ينْسپـيش از   :يعنى ».52: 22 َفي
شـيطان، در قرائـت وى القـاء     ايم مگر آنكه وقتى قرائت كرد تو رسولى يا پيمبرى نفرستاده

هـاى خـويش را اسـتوار     كند سـپس آيـه   مى كه شيطان القا كرده باطلكرد، خدا چيزى را 
 :و به وصف پرهيزگاران گويد .كند، خدا دانا و فرزانه است مى

 ».201: 7 إِذا مسهم طائف من الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هم مبصرُونَ«
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 .صيرت يابندب يعنى چون با پندار شيطانى بديشان رسد ياد خدا كنند و در دم
خداى عـز و جـل    خدا نكند امير مؤمنان نيتى و قصدى به خالف آن داشته باشد كه

آنهـا خواسـته بودنـد و هوسهاشـان      اسالف وى را بدان آراسته بود كه فرزندان آنهـا نيـز از  
كه امير مؤمنان قصد آن دارد، امـا حـق را بـر غيـر آن      كرد كه چنين كنند شان مى وسوسه

كه با قضاى خدا بر نتوان آمد و عطاى وى را منع نتوان كـرد و از   انستندمرجح داشتند و د
 توانستند بود، پس واقع را بر گزيدند و انجام را تعجيل عذاب نيز در امان نمى تغيير نعمت و

را  پذيرفتند و از تغيير باز ماندند و از تبديل بيم كردند و نيكى نمودند و خـداى كارهاشـان  
و يارانشان را نيـرو   ان را به انجام رسانيد و قدرتشان را محفوظ داشتبه سر برد و مقاصدش

هـا   كه نعمتها كمال يافت و منـت  داد و همدستانشان را حرمت داد و بنيانشان را برترى داد
خداى به سر رفت اگر چه خوش نداشتند و سالم  آشكار شد و در خور سپاس شدند كه كار

  ».خداى بر امير مؤمنان باد با رحمت
و چون نامه وى به ابو جعفر رسيد از او باز مانـد و سـخت خشـمگين شـد و سـپاهيان از آنچـه       : گويد

اسد بن مرزبان و عقبه بن سلم و نصر بن حرب از آن جمله بودند با جمعى ديگر . كرده بودند بدتر آوردند مى
شـتند و چـون عيسـى بـر     دا خواستند رفت بـاز مـى   رفتند و كسانى را كه به نزد وى مى كه به در عيسى مى

تو همان گاوى كه خداى در باره آن گفت و سرش را بريدند و نزديك بـود  «: نشست از پى او رفتند و گفتند
  1».نكنند

ام، بـه خـدا از جانـب آنهـا بـر تـو و        بـرادرزاده «: منصور بدو گفت. عيسى بازگشت و از آنها شكوه كرد
بر خويش تقدم دهى كه ميان من و تو باشد  اند، اگر او را خويشتن بيمناكم كه به دوستى اين جوان دل بسته

 .و عيسى گفت تا ببيند» .دارند دست بر مى
از آن چشم بپـوش تـا در   « :وقتى پاسخ نامه منصور از نزد عيسى بيامد زير نامه وى نوشت: ربيع گويد

  ».دنيا عوض آنرا بيابى و در آخرت از عواقب آن ايمن بمانى
سى بن موسى كه منصور كرد بجز اين دو گفتار، گفته ديگر هست كه از حسـن  درباره كيفيت خلع عي

خلع كند و مهدى  2خواست عيسى بن موسى را از واليت عهد ابو جعفر مى: اند كه گويد بن عيسى دبير آورده
برمك را بر او تقدم دهد اما عيسى از پذيرفتن دريغ كرد و ابو جعفر در كار وى فروماند و كس از پى خالد بن 

ايـم امتنـاع    بينى از بيعت مهدى و آنچه در باره وى گفتـه  اى خالد با وى سخن كن كه مى«: فرستاد و گفت
  »ايم و راى درست ندانيم؟ دارد آيا تدبيرى در باره آن به نزد تو هست كه از طرق تدبير فرو مانده

  ».د با من همراه كنآرى اى امير مؤمنان، سى كس از بزرگان شيعه را كه منتخب تو باشن«: گفت
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پس خالد بن برمك بر نشست، آنها نيز بر نشستند و به نزد عيسى رفتند و پيام ابو جعفر منصور : گويد
من كسى نيستم كه خويشتن را خلع كنم كه خداى عز و جل خالفت را براى من «: را با وى بگفتند كه گفت

  ».نهاده
پـس خالـد از نـزد وى در آمـد،     . انمود اما نپذيرفتخالد همه صورتهاى تهديد و تطميع را بدو و: گويد

  »در باره كار وى چه راى داريد؟«: شيعيان نيز از پى وى در آمدند كه به آنها گفت
  ».دهيم ايم و عيسى گفته بدو خبر مى رسانيم و آنچه را ما گفته پيام وى را به امير مؤمنان مى«: گفتند
ضـد وى شـهادت    يم كه وى پذيرفت و اگر انكـار كـرد بـر   ده نه، بلكه به امير مؤمنان خبر مى«: گفت

  ».دهيم مى
  ».كنيم چنين كن كه ما نيز مى«: گفتند
  ».صواب چنين است و براى منظور و خواست امير مؤمنان مناسبتر«: گفت
به نزد ابو جعفر رفتند و بدو گفتند كه عيسى پذيرفت و او دستخط بيعت مهدى را صادر كرد و : گويد
 .نوشت 1به آفاق در باره آن

وقتى عيسى بن موسى خبر را شنيد به نزد ابو جعفر رفت و آنچـه را در بـاره وى دعـوى كـرده     : گويد
خواست كرد به خدا قسم  بودند كه تقدم مهدى را بر خويشتن پذيرفته انكار كرد و او را در مورد كارى كه مى

 .داد، ابو جعفر آنها را پيش خواند و پرسش كرد
  ».دهيم كه پذيرفت و حق بازگشت ندارد دت مىشها«: گفتند
دانست  ابو جعفر كار را دنبال كرد و از كارى كه خالد كرده بود سپاسدارى كرد و اين را از او مى: گويد

 .شناخت كه وى را به اصابت راى مى
رفـتم، در   مىبه راه   عبداهللايك روز با سليمان بن : بن حارث گويد  عبداهللابن ابى سليم وابسته   عبداهللا

به ابـن نخيلـه   . آن وقت ابو جعفر مصمم شده بود كه مهدى را در كار بيعت بر عيسى ابن موسى مقدم بدارد
شاعر رسيديم كه دو پسرش را با دو غالمش همراه داشت و هر كدامشان چيزى از كاالى قوم خويش با خود 

بينم و اين حـال   ابو نخيله اين چيست كه مى اى«: به نزد آنها توقف كرد و گفت  عبداهللاداشتند، سليمان بن 
  »چيست؟

از «: كـه گفـت   -وى يكى از مردم زراره بود و ساالر نگهبانان عيسى بـود  -».به نزد قعقاع بودم«: گفت
اى و بيم دارم كه خبر بدو  ام كه شعرى در باره بيعت مهدى گفته پيش من برو كه اين مرد مرا پرورده، شنيده

  .و مرا بيازرد تا بيرون شدم» .اى ر من نهد كه تو پيش من بودهرسد و مالمت آنرا ب
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ابو نخيله را ببر و در منزل من جايى مناسب بده و در باره او و   عبداهللاى «: سليمان به من گفت: گويد
پس از آن سليمان شعر ابو نخيله را به ابو جعفر خبر داد كه ضمن آن شعرى » .همراهانش سفارش نيك كن

 :اين مضموندارد به 
  وليعهد ما عيسى بود «

   كه آنرا به محمد داد
   تا در ميان شما از دستى به دست ديگر رود

   و غنا يابد و فزونى گيرد
   كه ما به جوان ريش نياورده

  ».ايم رضايت داده
داد ابـو   گرفت و او را بر عيسى تقـدم مـى   آن روز كه ابو جعفر براى پسر خويش مهدى بيعت مى: گويد

با ابو جعفر سخن كـرد و ضـمن     عبداهللارا پيش خواند و بدو دستور داد كه شعر را بخواند سليمان بن  نخيله
مانـد و   اين چيزى است كه در كتابها بـراى تـو مـى   «: سخن خويش گفت كه وى را عطايى نكو دهد و گفت

ت تا منصور دستور داد ده و همچنان بگف» .ماند كنند و به روزگاران، جاودان مى كسان در زمانه از آن ياد مى
 .هزار درم به او بدهند
سوى ابو جعفر رفتم و يك ماه بر در وى بماندم كه پيش او راه نداشـتم، تـا روزى كـه    : ابو نخيله گويد

اى ابو نخيله كه، امير مؤمنان پسر خويش را نامزد خالفت و وليعهـدى  «: بن ربيع حارثى به من گفت  عبداهللا
ست كه وى را بر عيسى بن موسى تقدم دهد، اگر شعرى گويى و بر اين كـار تـرغيبش   كند و بر سر اين ا مى

و من شعرى گفتم كـه مضـمون   » .كنى و از فضيلت مهدى ياد كنى تواند بود كه از او و پسرش سودى ببرى
  :آن چنين است

   كه اهل خالفتى  عبداهللاى «
  .آنچه را كه خدا به تو داده بگير

 .يد، بر گزيد، بر گزيدكه خدا ترا بدان بر گز
   مدتى پدرت را نگريستيم

   آنگاه براى خالفت به تو نگران شديم
 .كه ما جزو كسانيم و هدف هدف تو است

   بله، ما به مدح تو گوياييم،
   عصاى خويش را به محمد تكيه بده
   مادام كه پسر خويش را رعايت كنى

   ترا بس باشد
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   آنكه به تو نزديكتر است
   دارد ظ مىترا بهتر محفو

   پاها و رانها را به كار انداختم
   و چندان برفتم كه مجال رفتن نماند

  )؟(در اين و آن و آن ديگر همى نگريستيم 
   ام و هر سخنى كه در باره غير تو گفته

  ».بائل است و اين بر كفران آنست
  »ده آن كيست؟گوين« :اشعار روايت شد و در دهان خدمه افتاد و به ابو جعفر رسيد، گفت: گويد

  ».از آن يكى از بنى سعد بن زيد است«: گفتند
اشعار را پسنديده بود، مرا پيش خواند، به نزد وى در آمدم، عيسى بن موسى به طرف راست وى : گويد

ديد، بانـگ زدم   بود كسان و سران سرداران و سپاهيان نيز به نزد وى بودند وقتى به جايى رسيدم كه مرا مى
  ».منان مرا به خويشتن نزديك كن تا گفتار ترا فهم كنم و گفتار مرا بشنوىاى امير مؤ«كه 

با دست خويش اشاره كرد، پيش رفتم تا نزديك وى رسيدم و چون رو بروى وى رسيدم صـداى  : گويد
در آن بود » عيسى وليعهد ما بود«اى را كه شعر  ارجوزه  آنگاه. خويش را بلند كردم و اشعار را خواندن گرفتم

شـنيد و خرسـندى    خواندم مى دادند و او آنچه را مى و بخواندم تا به آخر رسيدم، كسان گوش مى. از كردمآغ
كرد و چون از نزد وى در آمدم، يكى دست خويش را بر شانه من نهاد بدو نگريستم، عقال بن شبه بود كه  مى
گفتى قسم به ديـنم كـه از او   امير مؤمنان را خرسند كردى اگر كار چنان شد كه دوست دارى و «: گفت مى

  ».نيكى خواهى ديد و اگر جز اين باشد سوراخى در زمين يا نردبانى بر آسمان بجوى
اى براى وى به رى حواله كرد و عيسى كس از پى وى فرستاد كه در راه بدو رسيدند  منصور صله: گويد

 .و او را كشتند و پوست صورتش را بكندند
 .گشت كشته شد ا گرفته بود و از رى باز مىبه قولى از آن پس كه جايزه ر

سبب اينكه عيسى پذيرفت كه ابو جعفر، مهدى را بر او تقدم دهد از آنجا : وليد بن محمد عنبرى گويد
اى مرد بيعت كن و او را بـر خويشـتن مقـدم بـدار كـه از خالفـت بـرون        «: بود كه سالم بن قتيبه بدو گفت

  ».كنى نهد امير مؤمنان را نيز خرسند مى مىشوى و كار را از پى وى براى تو  نمى
  »راى تو چنين است؟«: گفت
  ».آرى«: گفت
  ».كنم من نيز چنين مى«: گفت
آنگاه سلم بنزد منصور رفت و پذيرفتن عيسى را بدو خبر داد كه خرسند شد و منزلت سـلم بـه   : گويد

آنگـاه منصـور   . موسـى از پـى وى   پس از آن كسان با مهدى بيعت كردند و با عيسى بن. باال گرفت. نزد وى
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پس از آن عيسى نيز سخن گفـت و مهـدى را بـر خويشـتن     . سخن گفت و از تقدم مهدى بر عيسى ياد كرد
 .مقدم داشت منصور نيز بدانچه براى وى تعهد كرده بود عمل كرد

در بـاره   در كار ابو جعفر منصور و كار عيسـى بـن موسـى   : اند كه گويد از يكى از ياران ابو جعفر آورده
كه نـام وى را  (داشتن مهدى سخن كرديم، يكى از سرداران  بيعت و خلع كردن آن از گردن خويش و مقدم

به خدايى كه خدايى جز او نيست خلع كردن عيسى بى رضاى وى نبـود كـه بـه    « :به من گفت) نيز ياد كرد
روزى كه بـراى خلـع بيامـد و    . خواست از آن برون شود ها دل خوش كرد و قدر خالفت را ندانست و مى درم

، دبير مهدى با جمعى از مردم خراسان  عبداهللاخويشتن را خلع كرد من در اطاقك مدينه السالم بودم كه ابو 
من واليت عهد را به محمد پسر امير مؤمنان تسليم كردم و او را «: پيش ما آمدند، عيسى سخن كرد و گفت

  ».بر خويشتن مقدم داشتم
اين طور نه، خدا امير را قرين عزت كند، چنانكه بايد بگوى و درسـت، و از چيـزى   «: ابو عبيداهللا گفت

  ».اند سخن كن اى و به تو داده كه بدان راغب بوده
امير مؤمنان فـروختم بـراى پسـرش      عبداهللاعهد به  بله، نصيب خويش را از تقدم در كار واليت«: گفت

و ) كه نامشان را برد(رم براى فرزندانم فالن و فالن و فالن محمد مهدى به ده هزار هزار درم، و سيصدهزار د
با رضايت خاطر و عالقه به اينكه واليت عهد از آن ) يكى از زنانش كه نام وى را برد(هفتصد هزار براى فالنه 

تر است و حق وى بيشتر است و به انجام آن نيرومندتر، و مرا در تقدم وى كـم و بـيش    وى شود كه شايسته
  ».يست و هر ادعايى پس از امروز بيارم باطل است و حق و دعوى و طلبى ندارمحقى ن

داشت  برد و ابو عبيده وى را روى آن نگه مى به خدا در اين باب چيزى را از پس چيزى از ياد مى: گويد
دان خواست كامال از او تعهد گرفته باشد، آنگـاه مكتـوب را مهـر زد و بـراى آن شـاه      تا به سر رسانيد كه مى

گرفت، من نيز حضور داشتم، عاقبت عيسى و همه قوم خط و انگشتر خـويش را بـر آن نهادنـد، آنگـاه از راه     
 .اطاقك سوى قصر رفتند

هايشـان   كه بهاى جامه امير مؤمنان عيسى و پسرش موسى و ديگر فرزندان وى را جامه پوشانيد: گويد
 .هزار هزار و دويست و چند هزار درم بود

دارى عيسى بن موسى بر كوفه و توابع و اطراف سيزده سال بود، تا وقتـى كـه منصـور بـه     واليت: گويد
 .سبب آنكه نخواسته بود مهدى را بر خويش تقدم دهد وى را معزول كرد

به قولى منصور وقتى محمد بن سليمان را واليتدار كوفه كرد براى آن بود كه عيسى را تحقير كند اما 
 .كرد داشت و حرمت مى عيسى را بزرگ مىمحمد چنين نكرد و همچنان 

در همين سال ابو جعفر، محمد پسر ابو العباس برادر خويش را واليتدار بصره كرد امـا خواسـت كـه از    
اين كار معاف شود و او را معاف داشت كه از آنجا سوى مدينة السالم رفت و آنجا بمرد و زنـش بغـوم دختـر    
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خادمان محمد بن ابو . و يكى از كشيكبانان تازيانه به كفل وى زد» .ولمو اى مقت«: على بن ربيع بانگ بر آورد
  ».العباس، بر سر وى ريختند و او را بكشتند و خونش هدر شد

رفت، عقبة بن سلم را آنجا جانشين كرد و ابو جعفـر وى   وقتى محمد بن ابى العباس از بصره مى: گويد
 .را تا به سال صد و پنجاه و يكم آنجا نگهداشت

 .در اين سال، منصور ساالر حج بود
عامـل مدينـه جعفـر بـن      .در اين سال عامل منصور بر مكه و طايف عمويش عبد الصمد بن علـى بـود  

قضـاى آنجـا بـا    . عامل بصره عقبه بن سلم بود. عامل كوفه و سرزمين آن محمد بن سليمان بود. سليمان بود
  .عامل مصر يزيد بن حاتم بود. بود  عبداهللاسوار بن 

 .آنگاه سال صد و چهل و هشتم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و چهل و هشتم بود

  عبـداهللا از جمله حوادث سال اين بود كه منصور حميد بن قحطبه را براى نبرد با تركانى كه حرب بن 
ت و ديد كه تركان حميد تا ارمينيه برف. را كشته بودند و در تفليس تباهى كرده بودند سوى ارمينيه فرستاد

 .اند كه بازگشت و با كسى روبرو نشد رفته
 .در اين سال، چنانكه گويند، صالح بن على در دابق اردو زد، اما غزا نكرد

 .در اين سال، جعفر پسر ابو جعفر منصور ساالر حج شد
  .عامالن واليتها در اين سال همانها بودند كه در سال پيش بوده بودند

 .ل و نهم در آمدآنگاه سال صد و چه

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و چهل و نهم بود

حسـن  . از جمله حوادث سال اين بود كه عباس بن محمد به غزاى تابستانى سوى سرزمين روم رفـت 
 .بن قحطبه و محمد بن اشعث نيز با وى بودند كه محمد بن اشعث در راه هالك شد

 .به سر برد و از خندق شهر و از همه كارهاى آن فراغت يافتدر اين سال منصور، بناى ديوار بغداد را 
 .و هم در اين سال، منصور سوى حديثه موصل رفت و از آنجا سوى مدينة السالم بازگشت

 .در اين سال محمد بن ابراهيم عباسى ساالر حج شد
 .دار شددر اين سال، عبد الصمد بن على از مكه معزول شد و محمد بن ابراهيم به جاى وى واليت

عامالن واليتها در اين سال همانها بودند كه به سال صد و چهل و هفتم و صد و چهل و هشـتم بـوده   
  .جز مكه و طايف كه در اين سال واليتدار آن محمد بن ابراهيم عباسى بوده بودند، ب

 .آنگاه سال صد و پنجاهم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاهم بود
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وادث سال اين بود كه استاذسيس با مردم هرات و بـادغيس و سيسـتان و ديگـر واليتهـاى     از جمله ح
اند حدود سيصد هزار جنگاور با وى بود كه بر بيشتر خراسان تسلط يافتنـد   خراسان قيام كرد و چنانكه گفته

آمد كه با وى نبـردى  اجثم مروروذى با مردم مروروذ به مقابله آنها . و برفتند تا با مردم مروروذ تالقى كردند
سخت كردند و عاقبت اجثم كشته شد و بسيار كس از مردم مروروذ كشته شـدند و تنـى چنـد از سـرداران     
هزيمت شدند كه معاذ بن مسلم و جبريل بن يحيى و حماد بن عمرو و ابو النجم سيستانى و داود بن كراز از 

نزد مهدى فرستاد كـه مهـدى او را بـه كـار نبـرد      منصور در بردان بود، خازم بن خزيمه را ب. آن جمله بودند
 .استاسيس گماشت و سرداران را بدو پيوست

گرفت، در آن وقت مهدى به نيشـابور بـود،    وزير مهدى كار خازم را سبك مى  عبداهللامعاوية بن : گويند
كه بيمارى نمود و فرستاد به امر و نهى، خازم در اردوگاه خويش بود  معاويه نامه به خازم و ديگر سرداران مى

دوا نوشيد، آنگاه بر است بريد نشست و به نيشابور پيش مهدى رفت و سالم گفت و خلوت خواست ابو عبيـد  
 ».خواهى بگوى حضور ابو عبيد اهللا مانع تو نيست هر چه مى«: اهللا در حضور وى بود، مهدى گفت

اهللا برخاست و چون بـا وى تنهـا    اما خازم نخواست به وى خبر دهد يا سخن كند تا وقتى كه ابو عبيد
ها كه از جانب معاويه به او و  ماند از كار معاوية بن عبيد اهللا بدو شكايت كرد و از تعصب و تبعيض وى و نامه

رسيد سخن آورد كه موجب تباهى سرداران شده بود كه به توطئه پرداختـه بودنـد و خودسـر     سردارانش مى
پذيرد كـه در اردوگـاه او    ود و گفت كه كار نبرد به ساالرى سامان مىشده بودند و اطاعتشان سستى گرفته ب

پرچمى جز پرچم وى يا پرچمى كه او بسته باشد در اهتزاز نباشد و خبـر داد كـه بـه نبـرد استاسـيس بـاز       
نخواهد گشت مگر آنكه كار به دست او سپرده شـود و از معاويـة بـن عبيـد اهللا آسـوده شـود و اجـازه يابـد         

 .داران خويش را بگشايد و به آنها نوشته شود كه مطيع و شنواى وى باشندپرچمهاى سر
خواست پذيرفت، خازم به اردوگاه خويش بازگشت و به رأى خويش  مهدى همه آنچه را مى: راوى گويد

خواسـت پـرچم بسـت، سـپاهيان      خواست بگشود، و براى هر كـه مـى   كار كرد و پرچم همه كسانى را كه مى
داد و آنهـا را   خويش پيوست و آنها را حاشيه سپاه كرد كه دنباله روان را با آنها فزونى مـى  هزيمت شده را به

كسانى از ايـن طبقـه كـه بـدو پيوسـته      . شدگان نفوذ داشت فرستاد كه بيم هزيمت در دل هزيمت پيش نمى
 .بودند بيست و دو هزار كس بودند

ازده هزار نخبه كه به نزد وى بودند پيوست، بكار آنگاه شش هزار كس از سپاه را برگزيد و آنها را به دو
هيثم بن شعبه را بر پهلوى . آنگاه براى نبرد آرايش گرفت و خندق زد. بن مسلم عقيلى از جمله نخبگان بود

بكار بن مسلم عقيلى بر مقدمه وى . نهار بن حصين سعدى را بر پهلوى چپ خويش نهاد. راست خويش نهاد
پرچم خازم با زبرقان بود و بيرق وى با . وى از ابناى ملوك عجم خراسان بود. وى بودترار خدا عقب دار  .بود

 .غالمش بسام بود
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پس با حريفان مكارى كرد و در كار انتقال از جايى به جايى و از خندقى به خندقى خدعه كرد تا آنهـا  
خواسـت در   زد و هـر چـه مـى   محلى رفت و خندق   را از هم جدا كرد كه بيشترشان پيادگان بودند، آنگاه به

 .خندق خويش ذخيره كرد و همه ياران خويش را وارد آنجا كرد
براى خندق چهار در نهاد و بر هر درى چهار هزار كس از يـاران نخبـه خـويش را جـاى داد، دو هـزار      

 .باقيمانده هيجده هزار كس را به بكار مقدمه دار خويش پيوست
از درى كه بكار بن . خواستند خندق را پر كنند و وارد شوند كه مى ها حريفان بيامدند با تبرها و زنبيل

مسلم بر آن بود بيامدند و چنان به سختى بر آن حمله بردند كه ياران بكـار هزيمـت شـدند و حريفـان وارد     
 .خندق شدند

و چون بكار چنين ديد بر در خندق پياده شد و ياران خويش را بانگ زد كـه اى پسـران بـدكارگان از    
پس در حدود پنجاه كس از عشيره و كسانش با وى پياده شـدند و از در  ! مت من به مسلمانان آسيب رسدس

 .خويش دفاع كردند و حريفان را از آنجا براندند
يكى از ياران استاذسيس كه از مردم سيستان بود، به نام حريش، و تدبير كار حريفان با وى بود : گويد

آمد كس پيش هيثم بن شعبه فرسـتاد كـه بـر     و چون خازم او را بديد كه مىبه درى آمد كه خازم آنجا بود 
رسـد بـرو كـه     پهلوى راست بود كه از درى كه بر آن هستى برون شو و از راهى جز آن راه كه به در بكار مى

 .نحريفان به نبرد و مقابله ما سرگرمند، وقتى باال رفتى و از ديدشان برون شدى از پشت سر به آنها حمله ك
و چنان بود كه در آن روزها منتظر بودند كه ابو عون و عمرو بن سلم بـن قتيبـه از طخارسـتان    : گويد

خازم كس پيش بكار بن مسلم فرستاد كه وقتى پرچم هيثم بن شعبه را ديدى كـه از پشـت سـر تـو     . بيايند
 .آيد تكبير گوييد و بگوييد مردم طخارستان آمدند مى

شمشيرها نبـردى سـخت    خازم با قلب به مقابله حريش سيستانى رفت و باياران هيثم چنان كردند و 
در اين حال بودند كه پرچمهـاى هيـثم و يـاران وى را بديدنـد و     . كردند و در مقابل همديگر صبورى كردند

همديگر را بانگ زدند كه مردم طخارستان آمدند و چون ياران حريش پرچمها را بديدنـد و يـاران بكـار بـن     
ن نگريستند، ياران خازم به حريفان حمله بردند و آنها را عقب زدند تا به ياران هيـثم رسـيدند كـه    مسلم بدا

. نهار بن حصين و يارانش از پهلوى چپ سوى حريفان آمدنـد . ها بزدند و تير سويشان انداختند آنها را با نيزه
. و شمشـير در ايشـان نهادنـد   بكار بن مسلم و يارانش نيز از ناحيه خويش بيامدنـد كـه هزيمتشـان كردنـد     

مسلمانان بسيار كس از آنان بكشتند، شمار كشتگان حريف در اين نبرد در حـدود هفتـاد هـزار كـس بـود،      
 .استاذسيس با مقدار كمى از ياران خويش به كوهى پناه برد. چهارده هزار كس را نيز اسير كردند

را زد، آنگاه برفت تا در كـوهى كـه پناهگـاه    خازم چهارده هزار اسير را پيش آورد و گردنهايشان : گويد
استاذسيس بود بدو رسيد، در آنجا ابو عون و عمرو بن سلم ابن قتيبه بدو رسيدند كه خازم آنها را بـه يكسـو   

خـازم، استاذسـيس و يـاران وى را    : گويـد » .به جاى خويش باشيد تا محتاج شما شـويم «: جاى داد و گفت
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حكم ابو عون گردن نهند و جز بدان رضايت ندادند خـازم نيـز بـدان    ه كه بمحاصره كرد، عاقبت آماده شدند 
و . رضايت داد و به ابو عون گفت در قبال آنها تعهد كند كه چون تسليم شوند به حكم وى با آنها رفتار شـود 

چون بحكم ابو عون تسليم شدند حكم كرد كه استاذسيس و پسرانش و مردم خانـدانش را بنـدهاى آهنـين    
 .هزار كس بودند آزاد كنند و باقيمانده را كه سىنهند 

آنگاه فتحى را كه خداى نصيبش . خازم، حكم ابو عون را روان كرد و هر يك از آنها را دو جامه پوشانيد
 .كرده بود و دشمنش را به هالكت داده بود به مهدى نوشت و مهدى نيز آنرا به امير مؤمنان منصور نوشت

هزيمت استاذسيس به  اما. ام استاذسيس و حريش به سال صد و پنجاهم بودبه گفته محمد بن عمر قي
 .سال صد و پنجاه و يكم بود

در اين سال منصور جعفر بن سليمان را از مدينه معزول كرد و حسن بن زيد را بر آنجـا گماشـت، وى   
 .نواده على بن ابى طالب صلوات اهللا عليه بود

جعفر منصور به مدينة السالم درگذشت، پدرش منصـور بـر او    و هم در اين سال، جعفر پسر بزرگ ابو
 .نماز كرد و شبانگاه در گورستان قريش به خاك رفت

در اين سال غزاى تابستانى نبود، به قولى ابو جعفر در اين سال اسيد را ساالر غزاى تابستانى كرد، امـا  
 .با كسان به سرزمين دشمن نرفت و در مرج رابق جاى گرفت

 .ال عبد الصمد بن على عباسى ساالر حج شددر اين س
 .در اين سال عامل مكه و طايف عبد الصمد بن على بود

 .در اين سال عامل مكه و طايف محمد بن ابراهيم عباسى بود: به قولى ديگر
عامل بصره عقبة ابن سلم بود، . عامل كوفه محمد بن سليمان بود. عامل مدينه حسن بن زيد علوى بود

  .عامل مصر يزيد بن حاتم بود. با سوار بودقضاى آنجا 
 .آنگاه سال صد و پنجاه و يكم در آمد

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

اين را محمد بـن عمـر    .از جمله حوادث اين سال آن بود كه قوم كرك از راه دريا به جده حمله بردند
 .آورده است

تدار افريقيه شد و از سند معزول شد و هشام بن عمرو تغلبى به در اين سال عمر بن حفص صفرى والي
 .جاى وى واليتدار آنجا شد

سخن از اينكه چرا منصور عمر بن حفص را از سند برداشت و هشام بن عمرو را واليتدار آنجـا  

 كرد؟
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سبب آن، چنانكه محمد بن سليمان عباسى گويد آن بود كه منصور عمر بن حفص صفرى را كه لقـب  
در مدينه قيـام كـرد و ابـراهيم در      عبداهللار مرد داشت برسند گماشت و آنجا ببود تا وقتى كه محمد بن هز

 .بصره
را كه لقب اشتر داشت با تنـى چنـد از زيـديان بـه بصـره        عبداهللاپسر خويش   عبداهللامحمد بن : گويد

انه رفتن پـيش عمـر بـن حفـص     فرستاد و دستورشان داد كه كره اسبان اصيل بخرند و سوى سند برند و به
باشد كه و ى از جمله سرداران ابو جعفر بود كه با محمد بيعت كرده بودند و بـه خانـدان ابـو طالـب تمايـل      

رفتند و گروه اسبان اصيل خريدند كه در واليت هند و سند   عبداهللاپس آنها به بصره بنزد ابراهيم بن . داشت
 .چيزى مرغوبتر از اسبان اصيل نيست

مـا مردمـى مـال    «: پس به دريا برفتند تا به سند رسيدند و بنزد عمر بن حفص رفتند و گفتنـد : گويد
پـس اسـبان را بـدو    . به آنها گفت كه اسبان خويش را بدو عرضه كنند» .فروشيم و اسبان اصيل همراه داريم

پـس او را بـه   » .مبگذار نزديك آيم و چيـزى بگـوي  «: وقتى به نزد او رسيدند يكيشان بدو گفت. عرضه كردند
مـا را  . ايم كه خير دنيا و آخرت در آنست چيزى بهتر از اسب براى تو آورده« :خويشتن نزديك كرد كه گفت

ايم بپذيرى يا مكتوم دارى و از آزار ما دست بدارى تا از واليت تو  به هر دو حال امان بده كه يا آنچه را آورده
  ».برون شويم و باز گرديم

ايم اما اينك فرزند پيمبر خداى صـلى   براى اسب پيش تو نيامده«: امان داد و گفتند پس به آنها: گويد
تو فرستاده، وى اكنـون در مدينـه قيـام     نزده كه پدرش او را ب  عبداهللابن محمد بن   عبداهللاهللا عليه و سلم، 

  ».آن تسلط يافته كرده و براى خويشتن دعوى خالفت كرده، برادرش ابراهيم نيز در بصره قيام كرده و بر
به نزد وى بماند و كسـان خانـدان و     عبداهللاو با آنها بيعت كرد و بگفت تا » .خوش آمديد«: عمر گفت

سران و بزرگان واليت را به بيعت خواند كه پذيرفتند و پرچمهاى سپيد و قباهاى سـپيد و كالههـاى سـپيد    
 .منبر رود و اين كار را به روز پنجشنبه نهاد آماده كرد و پوشش سفيد براى خويش فراهم آورد كه با آن به

اى از بصره بيامد كه فرستاده خليده دختر معـارك، زن عمـر    و چون روز چهار شنبه شد، كشتى: گويد
  عبـداهللا پـس عمـر بنـزد    . كشته شد  عبداهللاداد كه محمد بن  اى پيش وى آمد، كه خبر مى بن حفص با نامه

من با پدر تو بيعت كرده بـودم و كـار چنـان پـيش     «: آنگاه گفت. ت گفترفت و خبر را با وى بگفت و تسلي
  ».بينى آمده كه مى
كار من شهره شده و جايم شناخته شده و خون من در عهده تو است، اكنـون در كـار خـويش    «: گفت

  ».بنگر يا مرا واگذار
و تبعه فراوان، كه ام، اينجا شاهى از شاهان سند هست كه مملكتى بزرگ دارد  چيزى انديشيده«: گفت

كس بنـزد وى  . كند و مردى وفادار است با وجود شرك، پيمبر خدا را صلى اهللا عليه و سلم بسيار حرمت مى
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فرستم كه آنجا بباشى كه با وجود وى كس به تـو   نهم و ترا بنزد وى مى فرستم و ميان تو و او پيمانى مى مى
  ».دست نيابد
  ».هر چه خواهى بكن«: گفت
آنگـاه  . سوى شاه سند رفت كه وى را حرمت كرد و نكويى بسـيار كـرد    عبداهللاچنان كرد و  و او: گويد

زيديان بنزد وى رفتن گرفتند تا چهار صد كس از اهل بصيرتشان به نزد وى فـراهم آمدنـد كـه بـا آنهـا بـر       
 .گشت كرد و با وضع و لوازم شاهانه مى نشست و شكار مى مى

اى بـه   به منصور رسيد و در او مؤثر افتاد و نامـه   عبداهللاه شدند، خبر وقتى محمد و ابراهيم كشت: گويد
 .بگفت  عمر بن حفص فرستاد و چيزى را كه شنيده بود با وى

عمر بن حفص خويشاوندان خويش را فراهم آورد و نامه منصور را براى آنهـا بخوانـد و بـه آنهـا     : گويد
كشد و اگر  د و عزلش كند و اگر بنزد منصور رود او را مىگفت كه اگر به قضيه اقرار كند، منصور مهلتش نده

 .كند مقاومت كند با وى نبرد مى
گناه را بر من نه، و خبر مرا بدو بنويس و هـم اكنـون مـرا    «: يكى از مردم خاندان عمر بدو گفت: گويد

ر سـند و وضـع   بگير و بند بنه و بدار كه به تو خواهد نوشت او را بنزد من فرست اما بـه سـبب حضـور تـو د    
  ».كند خاندانت در بصره بر ضد من اقدامى نمى

  ».پندارى، در باره تو بيمناكم به خالف آنچه مى«: عمر گفت: گويد
پوشم و اگر زنـده مانـدم از    اگر كشته شدم جانم به فداى تو باد كه به فداى تو از آن چشم مى«: گفت

  ».جانب خداست
منصـور نوشـت كـه وى را    . و به منصور نوشت و بدو خبـر داد  پس بگفت تا او را بند نهادند و بداشتند

آنگاه در انديشه بود كه كى را واليتدار سند  .بفرستد كه چون به نزد وى رسيد پيشش آورد و گردنش را بزد
 .پوشيد سپس از آن چشم مى» .فالن و فالن«: گفت كند، مى

نيز با وى بود و منصـور او را در موكـب   رفت هشام بن عمرو تغلبى  يك روز كه منصور به راه مى: گويد
وقتى به جاى خويش بازگشت و جامه بيفكند، ربيع به نزد وى در آمد و حضور هشام را خبر . ديد خويش مى

  »مگر هم اكنون با من نبود؟« :داد كه منصور گفت
  ».حاجت مهمى براى وى رخ داده است: گويد مى«: گفت
ن نشست و اجازه ورود به وى داد و چون بنزد منصور رسيد اى خواست و بر آ پس منصور كرسى: گويد

خويش رفتم، خواهرم فالنه، دختر عمرو، پيش مـن آمـد و     اى امير مؤمنان، من از موكب سوى منزل«: گفت
جمال و عقل و دين وى را چنان ديدم كه وى را براى امير مؤمنان پسنديدم و آمدم كه او را به امير مؤمنان 

  ».عرضه كنم
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: آنگـاه گفـت  . زد منصور دمى خاموش ماند و با چوب خيزرانى كه به دست داشت به زمـين مـى  : دگوي
اى ربيع اگر بيت جرير نبود كه در بـاره بنـى تغلـب    « :و چون برفت گفت» .برو تا دستور من به نزد تو آيد«

 :گويد
   ميان تغلبيان دانى مجوى«

  ».اى باشد از تغلبى محترمتر است كه اگر دايى زنگى
كه بيم دارم فرزندى بيارم و او را به سـبب ايـن بيـت عيـب     . گرفتم اگر نبود خواهر وى را به زنى مى«

دهم، اگـر بـه    اگر حاجتى جز اين ازواج دارى انجام مى: گويد گيرند، پيش وى رو و بگوى كه امير مؤمنان مى
گرفته بودى پاداش خير دهـد،   پذيرفتم، خدايت به سبب آنچه در نظر ازدواج حاجتى داشتم پيشنهاد ترا مى

  »من به جاى آن واليتدارى سند را به تو دادم
بـن محمـد را بـدو      عبداهللاگويد آنگاه به وى دستور داد كه به آن شاه نامه نويسد كه اگر اطاعت آورد 

 .واليتدارى افريقيه را نيز براى عمر بن حفص نوشت. گر نه با وى نبرد كند. بهتر. تسليم كرد
ام بن عمرو تغلبى سوى سند رفت و واليتدار آنجا شد عمر بن حفص حركت كرد و از واليتها هش: گويد

را بگيـرد و بـه كسـان      عبـداهللا وقتى هشام بن عمرو به سند رسيد نخواست كـه  . گذشت تا به افريقيه رسيد
 .كند نويسد و مدارا مى چنان وانمود كه به شاه نامه مى

در ايـن اثنـا در   . داشت نوشت و او را به شتاب وا مى به هشام نامه مى خبر به ابو جعفر رسيد و بنا كرد
سفنج حركـت  . يكى از واليتهاى سند خارجيانى قيام كردند و هشام برادر خويش سفنج را سوى آنها فرستاد

و در اثناى راه غبارى ديد كه از موكبى برخاسـته بـود   . راه وى از مجاورت آن شاه بود. برد كرد و سپاه را مى
ايـن،  « :رود و پيشـتازان فرسـتاد كـه بازگشـتند و گفتنـد      كه مقدمه دشمنى است كه سوى آن مى  پنداشت

علوى است كه به گـردش بـر نشسـته بـه       عبداهللاروى نيست، بلكه اشتر محمد بن  دشمنى كه سوى وى مى
  ».رود ساحل مهران مى

اين فرزند پيمبـر خداسـت صـلى اهللا    «: اندرز اندرزگويانش گفتند. سفنج به آهنگ وى روان شد: گويد
اى كه برادرت به عمد او را واگذاشته مبادا كه خون وى را به گردن بگيرد، وى قصـد تـو    عليه و سلم، دانسته

  ».اى از او چشم بپوش ندارد بلكه به گردش برون آمده، تو نيز به قصد ديگرى آمده
گذارم كسى با گرفتن و كشتن وى  و نمىمن كسى نيستم كه بگذارم ديگرى او را به دست آرد «: گفت

با ده كس بود، پس آهنگ او كرد و ياران خويش را ترغيب كرد و بدو حملـه    عبداهللا» .به منصور تقرب جويد
 .برد

كشته شد و همگى كشته   عبداهللابا وى نبرد كرد يارانش نيز پيش روى او نبرد كردند تا   عبداهللا: گويد
به قـولى وقتـى كشـته    . ميان كشتگان افتاد و كس متوجه او نشد  عبداهللا. نبردشدند و هيچكس از آنها جان 

 .شد يارانش او را در مهران افكندند تا سرش را بر نگيرند
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منصور . هشام بن عمرو نامه فتحى در اين باب به منصور نوشت و خبر داد كه قصد وى كرده بود: گويد
 .را پناه داده بود نبرد كند  عبداهللاى كه بدو نوشت و كارش را ستود و دستور داد با شاه

در آن اثنا كه به حضرت پادشاه بوده بود، كنيزان گرفته بود و از يكيشان فرزنـدى آورده    عبداهللا: گويد
 .گفتند و كنيه ابن اشتر داشت همو بود كه او را ابو الحسن محمد علوى مى. بود به نام محمد

كنيز فرزنددار . و ظفر يافت و بر مملكتش تسلط يافت و او را بكشتهشام با شاه نبرد كرد تا بر ا: گويد
منصور به واليتدار خويش در مدينه نوشت و وى را از صحت نسب . را با پسرش به نزد منصور فرستاد  عبداهللا

را در فرستاد و بدو دستور داد كه خاندان ابو طالب را فراهم آرد و نامه وى  پسر خبر داد و او را پيش واليتدار
 .باره صحت نسب پسر براى آنها بخواند و پسر را به خويشاوندانش تسليم كند

در اين سال، مهدى پسر منصور از خراسان به نزد وى آمد، و اين در شوال بود، و همـه كسـانى كـه از    
خاندان منصور در شام و كوفه و بصره و جاهاى ديگر بودند براى ديدار مهـدى و تهنيـت منصـور از آمـدنش     

منصور نيز چنـان كـرد و كسـانى از آنهـا را     . شان داد و جامه پوشانيد و مركب داد سوى وى رفتند كه جايزه
 .مصاحبان مهدى كرد و براى هر كدامشان پانصد درم مقررى معين كرد

 .در اين سال منصور بناى رصافه را در سمت شرقى مدينة السالم براى پسر خويش مهدى آغاز كرد

 ا منصور رصافه را براى مهدى بنياد كرد؟سخن از اينكه چر

در سـمت شـرقى جـاى گيـرد و     : وقتى مهدى از خراسان بيامد منصور بدو گفـت : محمد شروى گويد
رصافه را براى او ساخت و حصار و خندق و ميدان و بستانى براى آن نهاد و آب براى آن روان كرد كه از نهر 

 .رسيد مهدى آب به رصافه مى
وقتى راونديان بر ابو جعفر بشوريدند و به نزد باب الـذهب بـا وى نبـرد    : باسى گويدمحمد بن موسى ع

 .كردند، قثم بن عباس عباسى كه در آن وقت پيرى كهنسال بود و پيشواى قوم بود به نزد وى رفت
بينى كه سپاه آشفته است، بيم دارم اتفاق كنند و خالفت از دسـت مـا بـرود،     مى«: ابو جعفر بدو گفت

  »تو چيست؟راى 
اى امير مؤمنان در اين باب رايى دارم كه اگر با تو بگويم تباه شود و اگر بگذارى آنرا به كار برم «: گفت

 ».خالفت تو سامان گيرد و سپاه از تو بترسد
  »گويى كه چيست؟ دهى و به من نمى در خالفت من كارى انجام مى«: گفت
من مشورت مكن و اگر به من اطمينان دارى بگـذار   اگر در كار دولت خويش از من بدگمانى با«: گفت

  ».راى خويش را به كار بندم
  » .به كار بند«: گفت
چون فردا شد پـيش  «: قثم به خانه خويش رفت و يكى از غالمان خويش را پيش خواند و گفت: گويد

مراتـب جـاى   از من برو و در خانه امير مؤمنان بنشين و چون ديدى كه من در آمـدم و در ميـان صـاحبان    
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گرفتم، عنان استرم را بگير و از من بخواه و به حق پيمبر خدا و حق عباس و حق امير مؤمنان قسمم بده كه 
كنم اما بيم  كنم و خشونت مى به نزد تو توقف كنم و سؤال ترا بشنوم و جواب آنرا بدهم، من با تو تعرض مى

اما بيم ميار و تقاضاى خـويش را تكـرار كـن، تـرا      دهم ميار و تقاضاى خويش را تكرار كن، من ترا دشنام مى
يمنـى يـا مضـر؟ و    : زنم اما اين را اهميت مده و به من بگوى كدام يك از دو قبيله معتبرتـر اسـت   تازيانه مى

  »چون پاسخ ترا دادم عنان استر مرا رها كن، آنگاه تو آزادى
وقتى پير بيامـد غـالم    .بود بنشستصبحگاهان غالم برفت و در خانه خليفه جايى كه قثم گفته : گويد

كدام يـك از  «: آنگاه غالم گفت. آنچه را كه مواليش گفته بود عمل كرد و موالى وى آنچه را گفته بود بكرد
  »دو قبيله معتبرتر است يمنى يا مضر؟

مضر كه پيمبر خداى صلى اهللا عليه و سلم از آن بود و كتاب خدا عـز و جـل در آن   «: قثم گفت: گويد
  ».خانه خداى ميان آن بود و خليفه خداى از آنست بود،

: يمنيان خشمگين شدند كه چيزى از اعتبارشان را ياد نكرد و يكى از سرداران يمنى بـدو گفـت  : گويد
بر خيز و عنان «: آنگاه به غالم خويش گفت» .كار چنين نيست كه يمنيان حرمت و فضيلتى نداشته باشند«

 .»فرو كوب كه سوارش بيفتداست پير را بگير و آنرا چنان 
 اش بيفكند؟ غالم چنان كرد كه موالى وى گفته بود چنانكه نزديك بود استر را بر دنباله: گويد

و يكـى از آنهـا بـه غـالم     » كننـد؟  چرا با پير ما چنـين مـى  «: مضريان از اين خشمگين شدند و گفتند
دو . يمانى رفت و دسـت او را قطـع كـرد   و او به طرف غالم مرد » .دست اين برده را قطع كن«: خويش گفت

 .قبيله به فخر نمايى پرداختند و قثم استر خويش را پس فرستاد و به نزد امير مؤمنان وارد شد
مضريان گروهى شدند، يمنيان گروهى شدند، خراسانيان گروهى . از آن پس در سپاه تفرقه افتاد: گويد

ها كردم  ميان سپاهت تفرقه افكندم و آنها را دسته«: گفت قثم به ابو جعفر. شدند و مردم ربيعه گروهى شدند
اى براى تو انگيزد آنرا با دسته ديگر بزنـى، اينـك تـدبير ديگـرى مانـده       كه هر دسته بيم دارد كه اگر حادثه

  ».است
  »چيست؟«: گفت
پاه پسرت را بدان سوى فرست و در آنجا در قصرى جاى بده و او را جا به جا كن، گروهى از س«: گفت

خويش را نيز با وى جا به جا كن كه آنجا شهرى شود و اينجا شهرى شود، اگر مردم اين سوى تباهى كردند 
اگـر  . زنـى  زنى و اگر مردم آن سوى تباهى كردند آنها را با مردم ايـن سـوى مـى    آنها را با مردم آن سوى مى

ى، اگـر يمنيـان تبـاهى كردنـد آنهـا را بـا       زن مضريان تباهى كردند آنها را با يمنيان و خراسانيان و ربيعه مى
  ».زنى مضريانى كه مطيع تواند و ديگران مى

منصور دستور و رأى وى را پذيرفت و كار ملكش استقرار يافت و بدين سبب بود كـه در جانـب   : گويد
 .شرقى، رصافه را بنيان نهاد و سرداران را در آنجا تيول داد
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الح مصلى دار بود كه او نيز در مورد اضـافه تيولهـا چنـان    كار تيولهاى سمت شرقى به دست ص: گويد
بود كه به نـزد بـاب الجسـر و سـوق يحيـى و        كرد كه ابو العباس طوسى با اضافه تيولهاى سمت غربى كرده

مسجد خضير و اند رصافه و طريق الزواريق بر كنار دجله، از اضافه تيولها كه از صاحبان آن گرفته بـود بناهـا   
 .يكى از مردم خراسان بودصالح . دارد

در اين سال منصور بار ديگر از خاندان خود براى خويش بيعت گرفـت و بـراى پسـرش مهـدى از پـى      
و اين به مجلس وى بود به روز جمعه كه همگيشـان را اجـازه   . خويش و براى عيسى بن موسى از پى مهدى

زد پـس از آن   دست مهـدى را بوسـه مـى   كرد دست وى و  هر كس از آنها كه با وى بيعت مى. ورود داده بود
 .زد زد، اما به دست وى بوسه نمى دست به دست عيسى بن موسى مى

 .در اين سال عبد الوهاب بن ابراهيم عباسى غزاى تابستانى كرد
. و هم در اين سال عقبة بن سلم از بصره سوى بحرين رفت و پسر خويش نافع را بر بصره جانشين كرد

حكيم عبدى را بكشت و مردم بحرين را اسير كرد و يك قسمت از اسـيرانى را كـه از   در بحرين سليمان بن 
آنجا گرفته بود بنزد ابو جعفر فرستاد كه گروهى از آنها را بكشت و بقيه را به مهدى بخشيد كه بر آنها منـت  

ـ . هاى مرو نهاد و آزادشان كرد و به هر كدامشان دو جامه پوشانيد از جامه ن سـلم از بصـره   پس از آن عقبة ب
 .معزول شد

وقتى عقبة بن سلم در بحرين كشتار كرد منصور، اسد بن مرزبان را : افريك كنيز اسد بن مرزبان گويد
اين . فرستاد كه در كار وى بنگرد كه از او جانبدارى كرد و بر ضد وى چيزى نگفت و كارش را مكتوم داشت

گرفته است و ابو سويد خراسانى را سوى وى فرستاد كـه  خبر به ابو جعفر رسيد و شنيد كه اسد مالى از وى 
اى اردوگاه  آنجا گوشه .آيد خرسند شد دوست اسد و محرم او بود، وقتى اسد ديد كه سويد بر اسبان بريد مى

  ».دوست من است«: عقبه بود و گردن كشيد و گفت
» ،1بنشين، نبشين«: گفت ابو سويد. ابو سويد به نزد وى ايستاد، اسد بر جست كه سوى وى رود: گويد

  »شنوا و مطيعى؟«: و او نشست، بدو گفت
  ».آرى«: گفت
آنگـاه پـاى   . و چون دست خويش را پيش برد، ضربتى زد و آنرا بينـداخت » .دستت را پيش آر«: گفت

خويش را پيش برد، پس از آن دست خويش را پيش برد پس از آن پاى خويش را پيش بـرد كـه هـر چهـار     
 .كه پيش برد و گردنش را بزد» .گردنت را پيش آر«: گفتقطع شد، آنگاه 

 .سر وى را گرفتم و در كنار خويش نهادم كه آنرا از من گرفت و بنزد منصور برد: افريك گويد
 .افريك تا وقتى زنده بود گوشت نخورد: راوى گويد

 .به گفته واقدى، ابو جعفر در اين سال معن بن زائده را واليتدار سيستان كرد
                                                           

  .كلمه متن. 1
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 .اين سال محمد بن ابراهيم عباسى ساالر حج شد در
عامل كوفه محمد بن سليمان . عامل مدينه حسن بن زيد بود. عامل مكه و طايف محمد بن ابراهيم بود

  .عامل مصر يزيد بن حاتم بود. بود  عبداهللاعامل بصره جابر بن توبه كالبى بود، قضاى آنجا با سوار بن . بود
 .دوم در آمد آنگاه سال صد و پنجاه و

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاه و دوم بود

 .از جمله حوادث سال اين بود كه خارجيان معن بن زائده را در بست سيستان بكشتند
پنجـاه و دو واليتـدار    منصور وى را به سال صد و. در همين سال حميد بن قحطبه به غزاى كابل رفت

 .خراسان كرده بود
به قولى آنكـه  . عبد الوهاب بن ابراهيم به غزاى تابستانى رفت اما وارد سرزمين روم نشد: چنانكه گويند

 .در اين سال به غزاى تابستانى رفت محمد بن ابراهيم بود
 .در اين سال منصور، جابر بن توبه را از بصره معزول كرد و يزيد بن منصور را واليتدار آنجا كرد

وى در افريقيـه عصـيان كـرده بـود و مخالفـت      . تاخنج را بكشتدر همين سال ابو جعفر، هاشم بن اش
رفت و در قادسيه  وى او را با پسر خالد مروروذى پيش منصور آوردند به هنگامى كه سوى مكه مى. آورده بود

 .پسر اشتاخنج را بكشت
د بـن  نه محمـ . وى در ماه رمضان از مدينة السالم برون شد: گويند. در اين سال منصور ساالر حج بود

سليمان كه از جانب وى عامل كوفه بود و نه عيسى بن موسى و نه هيچكس از مردم كوفه اين را ندانستند تا 
 .نزديك كوفه رسيد

 .در اين سال يزيد بن حاتم از مصر معزول شد و محمد بن سعيد واليتدار آنجا شد
در اين سال عامـل آن يزيـد   عامالن واليتها در اين سال، همان عامالن سال پيش بودند بجز بصره كه 

  .بن منصور بود و بجز مصر كه در اين سال عامل آن محمد ابن سعيد بود
 .پس از آن سال صد و پنجاه و سوم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاه و سوم بود

هى آمـاده  از جمله آن بود كه منصور وقتى از حج فراغت يافت و از مكه باز آمد و به بصره رسـيد سـپا  
كرد و براى نبرد قوم كرك به دريا فرستاد، قوم كرك به جده هجوم برده بودند و چون در اين سال منصور به 

 .مهيا كرد  بصره رسيد از آنجا سپاهى براى نبردشان
چنانكه گويند وقتى منصور به بصره رفت به نزديك پل بزرگ جا گرفت و اين آخرين بار بـود كـه بـه    

لى آخرين بار كه به بصره رفت به سال صد و چهل و پنجم بود كه چهـل روز آنجـا بمانـد و    بصره رفت، به قو
 .قصرى آنجا بنا كرد، سپس از آنجا سوى مدينة السالم بازگشت



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  235  يازدهمجلد 

در اين سال منصور بر ابو ايوب موريانى غضب آورد و او را با پسران برادرش سعيد و مسعود و مخلـد و  
 .هايشان در مناذر بود ه كشيد، خانهمحمد بداشت و آنها را به مطالب

اند، آن بود كه ابان بن صدقه دبير ابو ايوب در باره وى به  سبب غضب منصور بر ابو ايوب، چنانكه گفته
 .نزد منصور سعايت كرده بود

ابو حاتم اباضى و ابو عاد و بربرانى كه با آنهـا  . در اين سال عمر بن حفص صفرى در افريقيه كشته شد
. چنانكه گويند اينان سيصد و پنجاه هزار كس بودند كه سى و پنج هزارشان سوار بودند. را كشتند بودند وى

 .گفتند ابو قره صفرى نيز با چهل هزار سوار با آنها بود و چهل روز پيش از آن بدو سالم خالفت مى
سـان در زنجيرهـا   و هم در اين سال، عباد وابسته منصور و هرثمة بن اعين و يوسف بن علوان را از خرا

در اين سال منصور مردم را به داشـتن   .بياوردند از آن رو كه به جانبدارى عيسى بن موسى سر سخت بودند
نهادنـد و ابـو دالمـه در بـاره آن      اند از درون نى در آن مى كالههاى دراز، بسيار دراز، وادار كرد، چنانكه گفته

  :شعرى گفت به اين مضمون
   داشتيم از امام افزايشى اميد«

   اما امام منتخب كالهها را بيفزود
   كه بر سر مردان چنانست

 ».اند هاى يهودان كاله نهاده كه گويى بر خمره
نخعى   عبداهللادر همين سال عبيد پسر دختر ابو ليلى، قاضى كوفه، در گذشت و به جاى او شريك بن 

 .به قضاوت گماشته شد
هـاى روم   ى تابستانى برون شد و شبانگاه به يكى از قلعهدر اين سال معيوف بن يحيى حجورى، به غزا

رسيد كه مردمش به خواب بودند و جنگاورانى را كه آنجا بودند اسير كرد سپس سوى الذقيه سوخته رفت و 
 .آنجا را بگشود و شش هزار سر، اسير از آنجا در آورد بجز مردان بالغ

 .مينيه گماشتدر همين سال منصور، بكار بن مسلم عقيلى را بر ار
 .در اين سال، مهدى، محمد بن ابى جعفر، ساالر حج بود

عامل كوفه . عامل مدينه حسن بن زيد علوى بود. در اين سال عامل مكه و طايف محمد بن ابراهيم بود
عامل مصر محمد بـن سـعيد   . قضاى آنجا با سوار بود. عامل بصره يزيد بن منصور بود. محمد بن سليمان بود

 .بود
  .فته واقدى در اين سال، يزيد بن منصور از جانب ابى جعفر منصور واليتدار يمن بودبه گ

 .آنگاه سال صد و پنجاه و چهارم در آمد

 سال صد و پنجاه و چهارم بودبه سخن از خبر حوادثى كه 
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اند يزيد بـن   از جمله اين بود كه منصور سوى شام حركت كرد و به بيت المقدس رفت و چنانكه گفته
م را با پنجاه هزار كس به افريقيه فرستاد، براى نبرد خارجيانى كه آنجا بودند و عامل وى عمر بن حفص حات

 .را كشته بودند
 .وى براى اين سپاه شصت و سه هزار هزار درم خرج كرد: گويند

 .در اين سال چنانكه گويند منصور در كار بناى شهر رافقه مصمم شد
خواستند با  آوردند و مى  واست شهر رافقه را بنا كند مردم رقه مقاومتخ وقتى ابو جعفر مى: جابر گويد

منصـور  » .بـرى  دهى و منابع معـاش مـا را از ميـان مـى     بازارهاى ما را به تعطيل مى«: وى نبرد كنند، گفتند
ه آيـا در بـار  «: خواست با آنها نبرد كند و يكى را پيش راهبى فرستاد كه آنجا در صومعه بود و بدو گفـت  مى

  »دانى؟ سازد چيزى مى كسى كه در اينجا شهرى مى
  ».سازد ام كه يكى به نام مقالص، آنرا مى خبر يافته«: گفت

  ».به خدا من همان مقالصم«: منصور گفت
 .اى در مسجد الحرام افتاد و پنج كس را بكشت در اين سال صاعقه: محمد بن عمر گويد

و منصـور، موسـى ابـن دينـار حاجـب ابـو       . هالك شدنددر اين سال ابو ايوب موريانى و برادرش خالد 
العباس طوسى را بگفت تا دست و پاى برادرزادگان ابو ايوب را قطع كند و گردنهاشـان را بزنـد و ايـن را بـه     

 .مهدى نوشت كه موسى چنان كرد و آنچه را دستور داده بود در باره آنها روان كرد
 .تدار بصره شددر اين سال عبد الملك بن ظبيان نميرى والي

 .در اين سال زفر بن عاصم هاللى به غزاى تابستانى رفت و تا فرات رسيد
  .وى از جانب ابو جعفر عامل مكه و طايف بود. در اين سال محمد بن ابراهيم عباسى ساالر حج شد

عامل بصره عبد الملك بن ايوب بـن  . عامل كوفه محمد بن سليمان بود. عامل مدينه حسن بن زيد بود
 .بود  عبداهللاقضاى آنجا با سوار بن . بيان بودظ

  .عامل مصر محمد ابن سعيد بود. عامل افريقيه يزيد بن حاتم بود. عامل سند هشام بن عمرو بود
 .پس از آن سال صد و پنجاه و پنجم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاه و پنجم بود

قيه را گشود و ابو عاد، ابو حاتم و كسانى را كـه بـا آنهـا بودنـد     از جمله اين بود كه يزيد بن حاتم افري
 .بكشت كه واليت مغرب به استقامت آمد و يزيد بن حاتم وارد قيروان شد

در اين سال منصور پسر خويش مهدى را براى بنيان شهر رافقه فرستاد كـه آنجـا رفـت و شـهر را بـه      
خيابانها بنيان كرد و بر آن حصار و خندق نهاد آنگاه به شـهر   ها و ها و عرصه ترتيب بناى بغداد از در و فاصله

 .خويش بازگشت
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در اين سال، چنانكه محمد بن عمر گويد ابو جعفر براى كوفه و بصره خندق نهاد و حصـارى بـراى آن   
 .پديد آورد و مخارج حصار و خندق را از اموال مردم آنجا كرد

بيان را از بصره معزول كرد و هيثم بن معاويه عتكـى را  در اين سال منصور، عبد الملك بن ايوب بن ظ
عامل آنجا كرد و سعيد بن دعلج را بدو پيوست و بدو دستور داد كه با صرف اموال مردم شهر ديوارى به دور 

 .آن بسازد و بيرون ديوار خندقى بسازد
ند گفت تا به هـر  خواست دستور دهد حصار كوفه را بسازند و خندق را بكن گويند كه وقتى منصور مى

خواست بدين وسيله شمارشان را بداند و چون شمارشان را بدانست  يك از مردم كوفه پنج درم بدهند كه مى
آنگاه بگفت تا آنرا بر حصار كوفه و كندن خندق آن خـرج  . بگفت تا از هر كدام چهل درم بگيرند كه گرفتند

 :كنند و شاعرى از مردم كوفه چنين گفت
  ! اى واى قوم من«

  كه از امير مؤمنان چه كشيديم
   كه پنج درم ميانمان تقسيم كرد

  ».و چهل درم از ما خراج گرفت
 .در اين سال فرمانرواى روم از منصور صلح خواست به شرط آنكه جزيه بپردازد

 .در اين سال يزيد بن اسيد سلمى به غزاى تابستانى رفت
د را از جزيره برداشت و مـالى از او بـه غرامـت    و هم در اين سال منصور، برادر خويش عباس بن محم

 .گرفت و بر او خشم آورد و وى را بداشت
. منصور، پس از يزيد بن اسيد، عباس بن محمد را واليتدار جزيره كرده بود: يكى از بنى هاشميان گويد

فرزنـدان   پس از آن بدو خشم آورد و همچنان بر او خشمگين بود تا وقتى كه بر يكى از عموهاى خـويش از 
كه با اسماعيل بن على بود يا ديگرى خشم آورد و همه كسان وى و عموهايش و زنانشان بدو   عبداهللاعلى بن 

 .كردند و بر او سخت گرفتند تا از او راضى شد پرداختند و در باره عموى مغضوب با وى سخن مى
بـن علـى     عبـداهللا بر خاندان اى امير مؤمنان با وجود اين كه نعمتهاى تو «: عيسى بن موسى بدو گفت
كنند، از جمله اينكه از چند روز پيش بر اسماعيل بن على خشـم آوردى و   روانست نسبت به ما حسودى مى

اى و نديدم كه يكى از آنهـا   بر تو سخت گرفتند اما از فالن وقت و فالن وقت بر عباس بن محمد خشم آورده
  ».در باره وى با تو سخن كند

 .عباس را پيش خواند و از او رضايت آوردپس منصور : گويد
و چنان بود كه وقتى عباس، يزيد بن اسيد را از جزيره بر كنار كرد وى به نزد ابو جعفر از عباس : گويد

  ».اى امير مؤمنان برادرت مرا به وضع بدى برداشت و به عرض من دشنام گفت«: شكايت كرد و گفت
 ».ام با بديهاى برادرم با هم بگير كه تعادل كند كردهنيكيهايى را كه با تو «: منصور بدو گفت
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اى امير مؤمنان اگر نيكى شما پاداش بديتان باشد اطاعت ما تفضلى باشد كه بـا  «: يزيد بن اسيد گفت
  ».كنيم شما مى

 .در اين سال منصور، موسى بن كعب را بر كار جنگ و خراج جزيره گماشت
حمد بن سليمان را از كوفه برداشت و عمر بن زهيـر، بـرادر   ها در همين سال منصور، م به گفته بعضى

 .مسيب بن زهير را به جاى وى گماشت
اما عمر بن شبه چنين پنداشته كه وى محمد بن سليمان را بـه سـال صـد و پنجـاه و سـوم از كوفـه       

وفه را برداشت و در اين سال عمرو بن زهير ضبى برادر مسيب بن زهير را به جاى وى گماشت و او خندق ك
 .بكند

 سخن از اينكه چرا منصور، محمد بن سليمان را از كوفه برداشت؟

در ايامى كه محمد بن سليمان عامل كوفه بود، عبد الكريم بن ابى العوجا را پـيش وى بردنـد،   : گويند
 .وى دايى معن بن زائده بود و محمد بگفت تا او را بداشتند

ا در مدينة السالم بسيار شدند و در باره وى با ابـو جعفـر   شفيعان ابن ابى العوج: حسين بن ايوب گويد
ابو جعفر بگفت تا به محمد بنويسند كـه  . كرد مورد بد گمانى بود اصرار كردند، اما هر كه در باره او سخن مى

 .دست از ابن ابى العوجا بدارد تا راى خويش را بدو بگويد
ز خواص ابو جعفر و محمد بود و از پى آنها نيز جـزو  وى ا. ابن ابى العوجا با ابو الجبار سخن كرد: گويد

اگر امير سه روز مرا نگهدارد يكصد هزار دارد و تو نيز فالن و فالن مقـدار  «: خواص فرزندانشان بود بدو گفت
  ».دارى

آوردى كـه فراموشـش كـرده      به خدا او را به ياد من«: ابو الجبار اين را به محمد بگفت كه گفت: گويد
و چون از جمعه بازگشت به يـاد وى آورد كـه او را   » .ى از مراسم جمعه بازگشتم او را به ياد من آربودم، وقت

بـه خـدا اگـر مـرا     «: شـود گفـت   و چون يقين كرد كـه كشـته مـى   » .گردنش را بزنيد«: پيش خواند و گفت
ام، به خدا  ل كردهام و حرام را حال ام كه ضمن آن حالل را حرام كرده كشيد، چهار هزار حديث جعل كرده مى

  ».ام تان وا داشته ام و به روز افطار به روزه در روز روزه به افطارتان وا داشته
پس گردن او را بزدند، آنگاه فرستاده ابو جعفر با نامه وى بيامد كه مبادا در باره ابو العوجا كارى : گويد

 .كرد و او را تهديد مى. كنم كنى، كه اگر بكنى، چنين و چنانت مى
اين سر ابو العوجاست و اينك پيكر اوست كه در بـازار آويختـه اسـت،    «: محمد به فرستاده گفت: گويد

و چون فرستاده پيام وى را به ابو جعفر بگفت بـر او خشـم آورد و   » .آنچه را با تو گفتم به امير مؤمنان بگوى
  ».قصاص وى بكشمبه خدا قصد آن كردم كه محمد را به «: بگفت تا عزل او را بنويسند و گفت

اين، عمل تو بود كـه بـه مـن    «: آنگاه منصور عيسى بن على را پيش خواند كه بيامد و بدو گفت: گويد
كنـد، يكـى را    داند چـه مـى   گفتى اين پسر را واليتدار كنم و او را واليتدار كردم كه پسرى است نادان و نمى
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ماند، عزل وى را نوشتم، به خدا با وى  تور من نمىكشد بى آنكه راى مرا در باره وى بداند و در انتظار دس مى
 .كرد و تهديد مى» .كنم چنين و چنان مى

اى امير مؤمنان، محمد اين مرد را به «: عيسى خاموش ماند تا خشم منصور آرام شد، آنگاه گفت: گويد
به خـدا اى  سبب زندقه كشته، اگر كشتن وى صواب بوده از آن تست و اگر خطا بوده به گردن محمد است، 

برد و بدگويان عوام بـه   امير مؤمنان اگر او را به عوض كارى كه كرده معزول كنى، وى ستايش و نيكنامى مى
 ».پردازند تو مى

 .ها را دريدند و وى را به كارش باقى گذاشت پس منصور بگفت تا نامه
هاى زشـتى كـه از وى   اند كه منصور، محمد بن سليمان را از كوفه برداشت به سبب كار ها گفته بعضى

شنيده بود و وى را به ارتكاب آن متهم داشته بود، كسى كه به منصور خبر داده بود مساور بن سـوار جرمـى   
 .ساالر نگهبانان وى بود

 :حماد در باره مساور شعرى دارد به اين مضمون: گويد
   ترا از شگفتيهاى روزگار همين بس«

  ».كه من از قدرت جرميان بيمناكم
. سال منصور، حسن بن زيد را از مدينه برداشت و عبد الصمد بن علـى را بـر آنجـا گماشـت     در همين

عامـل كوفـه   . عامل مكه و طائف محمد بن ابراهيم بود. فليح بن سليمان را نيز بدو پيوست كه ناظر وى باشد
ل مصـر محمـد بـن    عامل افريقيه يزيد بن حاتم بود عام. عامل بصره هيثم بن معاويه بود. عمرو بن زهير بود

  .سعيد بود
 .آنگاه سال صد و پنجاه و ششم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاه و ششم بود

از جمله حوادث سال آن بود كه هيثم بن معاويه كه از جانب ابو جعفر عامل بصره بـود بـه عمـرو بـن     
 .ه در بصره كشته شد و آويخته شدعامل فارس بود دست يافت ك  عبداهللاشداد كه از جانب ابراهيم بن 

 سخن از اينكه چگونه هيثم بن معاويه بر عمرو بن شداد دست يافت؟

عمرو بن شداد يكى از خادمان خويش را تازيانه زد و او پيش عامل بصره آمد كه يا ابـن  : معروف گويد
رفـت و بكشـت و در مربـد    كـه وى را بگ  دعلج بود و يا هيثم بن معاويه، و عمرو بن شداد را بـه او نشـان داد  

 .بياويخت، در محل خانه اسحاق بن سليمان
 .عمرو وابسته طايفه بنى جمح بود: گويد

اند كه هيثم بن معاويه هنگامى كه به آهنگ مدينة السالم برون شده بود بـه عمـرو بـن     ها گفته بعضى
بـود، پيكـى از طـرف ابـو      شداد دست يافت، هيثم در قصر خويش بر كنار نهرى به نام نهر معقل فرود آمـده 

هيثم، . داد ابن شداد را بدو تسليم كند اى براى هيثم بن معاويه همراه داشت كه دستور مى جعفر بيامد و نامه
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كرد، اما چيزى كـه   ابن شداد را بدو داد كه به بصره برد و در كنار عرصه با وى خلوت كرد و از او پرسش مى
و دو دست و دو پاى او را ببريـد و گـردنش را بـزد و در مبـرد بصـره       خواست بداند از او به بدست نياورد مى

 .بياويخت
قاضـى را بـر     عبداهللادر همين سال منصور، هيثم بن معاويه را از بصره و توابع آن عزل كرد و سوار بن 

دثـات آن  سعيد ابن دعلج را نيز سـاالر نگهبانـان بصـره و حا   . كار نماز گماشت و قضا و نماز را يكجا به او داد
 .كرد

در همين سال، هيثم بن معاويه از آن پس كه از بصره معزول شد، به طور ناگهـانى، هنگـامى كـه بـر     
 .منصور بر او نماز كرد و در گورستان بنى هاشم به گور رفت. شكم كنيز خود بود جان داد

  .در اين سال زفر بن عاصم هاللى به غزاى تابستانى رفت
 .بن على ساالر حج بوددر اين سال عباس بن محمد 

. عامل مكه محمد بن ابراهيم بود كه مقيم مدينة السالم بود و پسرش ابراهيم در مكه جانشـين او بـود  
 .بجز مكه طائف را نيز داشت

كار حادثات و مقيمان و نگهبانان و اوقاف ديار عرب در بصره با سـعيد  . عامل كوفه، عمرو بن زهير بود
عامل واليت دجله و اهواز و فارس، عمارة بـن حمـزه    .بود  عبداهللاآنجا با سوار بن نماز و قضاى . بن دعلج بود

عامل مصر، محمـد بـن سـعيد    . عامل افريقيه يزيد بن حاتم بود. عمرو بود عامل كرمان و سند هشام بن. بود
  .بود

 .آنگاه سال صد و پنجاه و هفتم در آمد

 بود سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاه و هفتم

از جمله حوادث سال اين بود كه منصور قصر خويش را كه بر كنار دجله بود و خلد نام داشت بساخت 
 .و كار ساختن آنرا بر غالم خويش ربيع و ابان بن صدقه تقسيم كرد

 .ايم سبب كشته شدن وى را از پيش ياد كرده. در همين سال، يحيى، ابو زكرياى محتسب كشته شد
از پيش سبب اين را نيز ياد  .بازارها را از مدينة السالم به در كرخ و ديگر جاها برد در اين سال، منصور

 .ايم كرده
در اين سال منصور، جعفر بن سليمان را بر بحرين گماشت، اما واليتدارى وى سر نگرفـت و بـه جـاى    

 .وى سعيد بن دعلج را به امارت گماشت و سعيد پسر خويش، تميم را آنجا فرستاد
سال منصور سپاه خويش را با سالح و اسب، به خويشتن، در محلى كه برگزيـده بـود بـر كنـار      در اين

دجله نرسيده به قطر پل سان ديد و مردم خاندان و اقارب خويش را بگفت كه آن روز سالح بپوشـند، خـود   
 .اى به تن داشت و يك كاله سياه كوتاه مصرى به زير خود داشت وى نيز برفت كه زره
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اين سال عامر بن اسماعيل مسـلى در مدينـة السـالم بمـرد و منصـور بـر او نمـاز كـرد و در          و هم در
 .گورستان بنى هاشم به خاك رفت
ابن دعلج بر او نماز كرد و منصور، عبيـد اهللا بـن حسـن    . در گذشت  عبداهللاو هم در اين سال سوار بن 

 .نميرى را به جايش گماشت
الشعير پل بست و اين كار به دسـتور ربيـع حاجـب و بـه دسـت       و هم در اين سال منصور به نزد باب

 .حميد بن قاسم صراف انجام گرفت
و هم در اين سال محمد بن سعيد دبير، از مصر معزول شد و مطر، وابسته ابو جعفر منصور، عامل آنجا 

  .شد
در آن وقـت  . و هم در اين سال معبد بن خليل واليتدار سند شد و هشام بن عمرو از آنجا معزول شـد 

 .معبد به خراسان بود و واليتدارى وى را بدو نوشتند
ها  در اين سال يزيد بن اسيد سلمى به غزاى تابستانى رفت و سنان، وابسته بطال، را سوى يكى از قلعه

 .فرستاد كه اسير و غنيمت گرفت
 .به گفته محمد بن عمر، آنكه در اين سال غزاى تابستانى كرد زفر بن عاصم بود

 .اين سال ابراهيم بن يحيى عباسى ساالر حج شددر 
 .وى، يعنى همين ابراهيم، عامل مدينه بود: محمد بن عمر گويد

عامل مكه و طائف محمد بـن ابـراهيم   . در اين سال عامل مدينه عبد الصمد بن على بود: ديگرى گويد
عامـل مصـر، مطـر    . خليـل بـود  عامل كرمان و سند معبد بـن  . عامل اهواز و فارس، عمارة بن حمزه بود. بود

  .وابسته منصور بود
 .آنگاه سال صد و پنجاه و هشتم در آمد

 سخن از خبر حوادثى كه به سال صد و پنجاه و هشتم بود

از جمله حوادث سال اين بود كه منصور پسر خويش، مهدى را به رقه فرسـتاد و بـدو دسـتور داد كـه     
و سبب آن، چنانكه . خالد ابن برمك را واليتدار آنجا كند موسى بن كعب را از موصل معزول كند و يحيى بن

صالح بن عطيه گويد آن بود كه منصور سه هزار هزار بر خالد بن برمك نهاده بود و خـون وى را در گـرو آن   
 .مهلتش داده بود كرده بود و سه روز

كنند كه ندارم  مىدهند و چيزى مطالبه  پسر كم، مرا آزار مى«: خالد به پسر خويش يحيى گفت: گويد
و از اين كار خون مرا منظور دارند، تو پيش حرم و كسان خويش رو و هر چه را كه پس از مرگ من نسـبت  

  ».به آنها خواهى كرد بكن
اى پسر، اين كار مانع تو نشود كه برادرانمان را ببينى و بر عمارة بـن حمـزه و صـالح    «: آنگاه بدو گفت

  ».وضع ما را با آنها بگويىمصلى دار و مبارك ترك بگذرى و 
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پيش اين كسان رفتم، بعضيشان روى عبوس كردند و محرمانه مال به نزد من فرسـتادند،  : يحيى گويد
 .بعضيشان مرا اجازه ورود ندادند و از دنبال من مال فرستادند

بـه   از عمارة بن حمزه اجازه خواستم و به نزد وى در آمدم كه در حياط خانه خـويش بـود و رو  : گويد
  »پسركم، پدرت چطور است؟«: بدو سالم گفتم جوابى سبك داد و گفت. ديوار داشت، روى به طرف من نكرد

دهد و يكصـد هـزار    اند خبر مى گويد و از اين غرامت كه بر او نهاده خوب است، به تو سالم مى«: گفتم
  ».خواهد درهم از تو به وام مى

 .كم يا بيش پاسخى به من نداد: گويد
 .جايم برايم تنگ شد و زمين زير پايم بگشت: گويد
اگـر  «: بار ديگر در باره چيزى كه به سبب آن به نزدش رفته بودم با وى سخن كردم كـه گفـت  : گويد

  ».رسد چيزى داشتم به نزد تو مى
خدا لعنت كند چيزى را كه از غرور و خـود پسـندى و   «: گفتم برون شدم و با خويش مى: يحيى گويد

بينم كه از عمارة بن حمـزه   چنان مى«: پيش پدرم رفتم و خبر را با وى بگفتم و گفتم» .برسدگردنفرازى تو 
  ».داشت اطمينانى دارى كه نبايد

 .به خدا در اين حال بودم كه فرستاده عمارة بن حمزه با يكصد هزار نمودار شد: گويد
بود چيزى  ار باقيماند، كه اگر مىبه دو روز دو هزار هزار و هفتصد هزار فراهم آورديم و سيصد هز: گويد

 .شد و اگر نبود، بيهوده بود كه براى آن تالش كرده بوديم كامل مى
جوجـه  «: گذشتم و غمين بودم كه فالگويى به طرف من جست و گفت به خدا روى پل بغداد مى: گويد

  ».دهد پرنده خبرت مى
اى، به خدا، خدا  به خدا غمزده«: و گفت بى اعتنا از او گذشتم اما به من رسيد و لجام مرا گرفت: گويد
  ».گذرى و پرچم پيش روى تو است برد، فردا از اينجا مى غمت را مى
 .كردم برفتم و از گفته وى شگفتى مى: گويد
  ».اگر چنين شد پنجهزار درهم پيش تو دارم«: فالگو به من گفت: گويد
نمود كـه چنـين    كه به نظرم بعيد مى» .رىآ«: گفتم و اگر گفته بود پنجاه هزار درم مى» .آرى«: گفتم

 .شود
انـد و گفتـه    پس برفتم، خبر به منصور رسيده بود كه موصل بشوريده و كردان در آنجا پراكنـده : گويد

  »كى مرد اين كار است؟«: بود
دانم  اى امير مؤمنان، مرا رايى هست كه مى«: مسيب بن زهير كه دوست خالد بن برمك بود گفته بود

  ».گويم مانم و با تو مى كنى و لكن از گفتن آن باز نمى ى و آنرا رد مىپذير نمى
  ».دارم بگوى كه ترا به دغلى منسوب نمى«: گفت
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 ».اى امير مؤمنان، هيچكس را به آن نخواهى گماشت كه همانند خالد باشد«: گفتم: گويد
  »آيد؟ ايم به كار ما مى واى تو، پس از آنچه با وى كرده«: گفت
  ».كنم اى، من از وى ضمانت مى له، اى امير مؤمنان با اين كار وى را به استقامت آوردهب«: گفتم
  ».اين كار از او ساخته است، به خدا فردا پيش من حضور يابد«: گفت
 .پس خالد را بياوردند، سيصد هزار باقيمانده او را بخشيد و او را بر گماشت: گويد

  ».برم از صبحگاه اينجا انتظار ترا مى«: ديد گفت بر فالگوى گذشتم و چون مرا: يحيى گويد
 .پس با من بيامد و پنجهزار درم را بدو دادم» .با من بيا«: گفتم
ها به گردن دارد و براى او رخدادها هست، پيش وى بـرو   پسركم، عماره حق«: پدرم به من گفت: گويد

كه از آنچه بر ما مانده بود گذشت كرد و مرا خدا راى امير مؤمنان را موافق ما كرد : و بدو سالم گوى و بگوى
  ».واليتدار موصل كرد و به من گفته آنچه را از تو گرفته بودم پس بدهم

پيش وى رفتم، چنان بود كه وى را ديده بودم، بدو سالم گفتم، سالمم را پاسخ نگفت و بيش از : گويد
 اين نگفت كه پدرت چطور است؟

  ».گويد ىخوب است و چنين و چنان م«: گفتم
ام كه وقتى بخواهد از من بگيرد  من صراف پدرت نبوده«: درست به جاى خويش نشست و گفت: گويد

  ».و وقتى نخواهد پس بدهد، از پيش من برخيز كه هرگز برنخيزى
پسركم او عماره است، كسى است كه به او «: پيش پدرم رفتم و خبر را با وى بگفتم، پدرم گفت: گويد

  ».كرد توان اعتراض نمى
 .خالد همچنان بر موصل برد، تا وقتى كه منصور در گذشت، يحيى نيز واليتدار آذربيجان بود: گويد

هرگز مهابت اميرى به نزد ما چون مهابت خالد ابن برمك نبود، بى آنكه : احمد بن محمد موصلى گويد
 .از او جبارى نديديم ولى مهابت وى به دلهاى ما بود. عقوبت سخت كند

وى از جانب ابو جعفـر عامـل   . ابو جعفر بر موسى بن كعب خشم آورده بود: بن بكر باهلى گويد معاوية
جزيره و موصل بود، پسر خويش مهدى را سوى رقه فرستاد كه رافقه را بنيان كند و چنان وانمود كه آهنگ 

به بنـد كنـد و   بيت المقدس دارد، بدو گفت سوى موصل رود و چون آنجا رسيد، موسى بن كعب را بگيرد و 
 .خالد بن برمك را به جاى وى واليتدار موصل كند

مهدى چنين كرد و خالد را در موصل نهاد و دو برادر خالد، حسن و سليمان، پسران برمك را با : گويد
 .خويش ببرد
ترا براى يكى از كارهاى : و چنان بود كه منصور، پيش از آن خالد را پيش خوانده بود و گفته بود: گويد

 .ام آماده باش و كس اين را نداند تا ترا بخوانم ام و براى يكى از مرزها برگزيده هم در نظر گرفتهم
 .يحيى خبر را از پدر خويش نهان داشت و با كسان ديگر به حضور يافت: گويد
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يحيى بر خاست و ربيع دست او را گرفت و بنزد منصور بـرد و  » .يحيى بن خالد«: ربيع در آمد و گفت
پدرش آنجا حاضر بود و كسان را بگفت تا همراه . نزد كسان بازگشت پرچم آذربيجان پيش روى او بودچون ب

وى بروند كه در موكب وى برفتند و بدو مباركباد گفتند، به پدرش نيز بـه سـبب واليتـدارى وى مباركبـاد     
 .گفتند و كارشان دوام يافت
آورند اما يحيى پدرى آورده  مردم فرزند مى«: فتگ منصور فريفته يحيى بود، مى: احمد بن معاويه گويد

  ».است
 .در اين سال منصور در قصر خويش به نام خلد جاى گرفت

در همين سال منصور به مسيب بن زهير خشم آورد و او را از نگهبانى برداشت و بگفت تا وى را بدارند 
اى كـه از او در كـار    كشته بود به سبب كينهتازيانه  و به بند كنند، از آن رو كه وى ابان بن بشير دبير را زير

 .شركت با برادرش عمرو بن زهير در واليتدارى كوفه داشته بود
پس از آن مهـدى  . ها را به جاى مسيب گماشت منصور، حكم بن يوسف، متصدى نيم نيزه: راوى گويد

ت آورد و كار نگهبانى را با پدر خويش در باره مسيب سخن كرد و از آن پس كه وى را بداشته بود از او رضاي
 .كرده بود بدو باز داد كه عهده مى

 .در اين سال منصور، نصر بن حرب تميمى را واليتدار مرز فارس كرد
و هم در اين سال منصور در جرجرايا از اسب بيفتاد و ميان دو ابرويش شكافت و چنان شده بـود كـه   

ى بيرون شده بود و به محلى رسيده بود كه آنـرا  فرستاد به بدرقه و وقتى پسر خويش مهدى را سوى رقه مى
انـد بـه محـل     گفتند سپس سوى حوالبا رفته بود، آنگاه راه نهروانات گرفته بود و چنانكه گفته چاه سماقا مى

ريخـت و هيجـده روز بـراى بسـتن آن بمانـد امـا كـارى         شكافى از نهروانات رسيده بود كه به رود دياله مـى 
فت و از جرجرايا براى ديدن ملكى از آن عيسى بن على كه آنجا بود بـرون شـد و   و سوى جرجرايا ر .نساخت

 .اش بشكافت خويش بيفتاد و چهره 1همان روز از يابوى ديزه
همانوقت كه در جرجرايا بود از جانب عمان اسيرانى از هندوان را به نزد وى آوردند كـه تسـنيم   : گويد

خواسـت گردنهايشـان را بزنـد از آنهـا      منصـور مـى   .ستاده بودبن حوارى آنها را همراه پسر خويش محمد فر
دست بداشت و همـه را  . پرسش كرد و چيزها با وى گفتند كه كارشان به نظر وى مشتبه شد و از كشتنشان

 .ميان سرداران و نايبان خويش تقسيم كرد
 .يدو هم در اين سال مهدى از رقه سوى مدينة السالم بازگشت و در ماه رمضان آنجا رس

                                                           

كلمه متن ديزج، معرف ديزه، به گفته برهان اسب و استر و خرى كه از كاكل تا دهـنش خـط سـياهى كشـيده شـده      . 1
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كنند و بگفت تا هر كـس    در همين سال منصور بگفت تا قصر ابيض را كه كسرى بنا كرده بود، مرمت
ايـن غنيمـت   «: گفـت  مـى . اش يافت شود، غرامـت دهـد   كه آجر خسروانى از ويرانه بناهاى خسروان در خانه

 .اما نه اين كار سر گرفت نه مرمت قصر كه دستور داده بود» .مسلمانان است
سال معيوف بن يحيى از در بند حدث به غزاى تابستانى رفت و با دشمن تالقى كرد كـه نبـرد    در اين

  .كردند، سپس از هم جدا شدند

  سخن از بداشتن ابن جريح و عباد بن كثير و ثورى

در اين سال، چنانكه گويند، محمد بن ابراهيم كه امير مكه بود، به دستور منصور، ابن جريح و عباد بن 
 .ثورى را بداشت، سپس بى اجازه ابو جعفر از حبس آزادشان كرد و ابو جعفر بر او خشم آوردكثير و 

منصور به محمد بن ابراهيم كه امير : محمد بن عمران وابسته محمد بن ابراهيم به نقل از پدرش گويد
نيز ابن جـريح و   مكه بود نوشت و دستور داد كه يكى از خاندان على بن ابى طالب را كه در مكه بود بدارد و

 .عباد بن كثير و ثورى را بدارد
نشسـتند و چـون    پس محمد آنها را بداشت، وى را نديمان بود كه شبانگاه با وى به صحبت مـى : گويد

نگريست و يك كلمه نگفـت تـا پراكنـده     وقت صحبت وى رسيد بنشست و چشم به زمين دوخت و بدان مى
 .شدند

  » يست؟رفتار ترا ديدم قضيه چ«: بدو گفتم
خويشاوندى را گرفتم و بداشتم و تنى چند از بزرگان قوم را بگرفتم و بداشـتم، اميـر مؤمنـان    «: گفت

آنها را بكشند كه قدرت وى فـزون شـود و ديـن مـن تبـاهى      : دانم چه خواهد بود، شايد بگويد آيد و نمى مى
  ».گيرد

  »چه خواهى كرد؟«: گفتمش: گويد
رو و شـترى از آن بـر گيـر،      كنم، سوى شتران من ن گروه را رها مىدارم و اي خدا را مرجح مى«: گفت

خواهـد كـه از    پسر عمويت از تو مـى «: پنجاه دينار نيز بردار و پيش مرد طالبى ببر و بدو سالم گوى و بگوى
  ».اينكه ترا ترسانيده وى را بهل كنى و بر اين مركب نشينى و اين خرج را بگيرى

وى را بهـل  «: برد و چون پيام را رسانيدم گفـت  رد از شر من به خدا پناه مىوقتى مرا ديد، بنا ك: گويد
  ».كردم، مرا نه به مركوب نياز هست نه به خرجى

 .و او چنان كرد» .شود تر مى اگر بگيرى خوشدل«: گفتمش: گويد
آنهـا  پس از آن پيش ابن جريح و سفيان بن سعيد و عباد بن كثير رفتم و آنچه را گفته بـود بـا   : گويد

  ».وى را بهل كرديم«: گفتند. بگفتم
  ».مادام كه منصور اينجاست نبايد هيچيك از شما نمايان شود: گويد به شما مى«: گفتمشان: گويد
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ها فرستاد و چون به منصور خبر دادند  وقتى منصور نزديك رسيد، محمد بن ابراهيم مرا با تحفه: گويد
 .چهره شتران را بزدند كه فرستاده محمد بن ابراهيم آمده بگفت تا

وقتى به چاه ميمون رسيد، محمد بن ابراهيم به پيشواز وى آمد و چون بدو خبر دادند بگفت تـا  : گويد
  .رفت چهره اسبان وى را بزدند و محمد از راه بگشت و بر كنارى مى

مقابـل وى   ابو جعفر را از راه به كنار بردند، در سمت چپ، و مركـوب او را بخوابانيدنـد، محمـد   : گويد
وقتى ابو جعفر بر نشست و با همكجاوه خويش ربيع برفت محمد طبيب . متوقف بود و طبيبى همراه وى بود

مدفوع مردى را ديـدم كـه   «: را بگفت تا به محل توقف ابو جعفر رفت و مدفوع وى را بديد و به محمد گفت
 .به سالمت جست و چون به مكه رسيد چيزى نگذشت كه بمرد و محمد» .دير نخواهد ماند

 سخن از خبر وفات ابو جعفر منصور

در اين سال ابو جعفر از مدينة السالم به آهنگ مكه حركت كرد در ماه شوال، چنانكه گويند به : گويد
نزد قصر عبدويه فرود آمد و به هنگامى كه آنجا اقامت داشت، سه روز از شوال مانده، پس از روشنى صبحدم 

ثر آن تا هنگام بر آمدن خورشيد آشكار بود، آنگاه به كوفه رفت و در رصافه فرود آمد و اى فرو افتاد و ا ستاره
چند روز از ذى قعده رفته به قصد حج و عمره از آنجا برون شد قربانى همراه برد و عالمت نهاد و قالده بست 

 .اى كه از آن در گذشت مبتال شد و چون چند منزل از كوفه سپرد، به بيمارى
 .اند اى كه از آن در گذشت اختالف كرده سبب بيمارى در باره

كـرد و از ايـن، بـه متطببـان شـكوه       منصور غذاى خويش را هضم نمى: محمد بن سليمان نوفلى گويد
: گفتنـد  فراهم كنند، اما اين را خوش نداشتند و بـدو مـى   1خواست كه براى وى گوارشها كرد و از آنها مى مى

تـر از   آورد كـه سـخت   كند اما عوارضى پديد مـى  گوارشها غذا را زود هضم مى گفتند كه غذا كمتر بخورد مى
 .آنست

عاقبت يكى از طبيبان هند به نزد وى آمد و بدو همان گفت كه ديگـران گفتـه بودنـد و گردهـايى از     
خـورد و غـذايش را هضـم     كرد كه گوارش خشك بود كـه مـى   ادويه معطر و داروهاى گرم براى او فراهم مى

 .و او را ستود كرد مى
 .به خدا ابو جعفر نخواهد مرد مگر از شكم روش: بسيارى از متطببان عراق به من گفتند: گويد
 »دانى؟ از كجا مى«: بدو گفتم: گويد
اش و پيـه   كند اما هـر روز چيـزى از نيـروى معـده     خورد كه غذايش را هضم مى او گوارش مى«: گفت

  ».دمير كاهد و از شكم روش مى امعايش را مى

                                                           

 .م. جوارشنات، جمع جوارشن، معرب تحريف شده گوارش يا گوارشت پارسى: نكلمه مت. 1
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اى نهى و آجر نوى زيـر آن بنهـى و    اى بر كرسى زنم، اگر كوزه مثلى براى اين مى«: به من گفت: گويد
اى كاهشـى   كنـد؟ مگـر نـدانى كـه هـر قطـره       هايش به مرور زمان آجر را سوراخ نمى قطره بريزد، مگر قطره

  »ميارد؟
 .چنانكه گفته بود ابو جعفر از شكم روش مرد: گويد

آغاز بيمارى وى كه از آن بمرد از گرمازدگى بود كه به سبب بر نشسـتن در گرمـاى   : دان ها گفته بعضى
با وجود سنش مردى، گرم مزاج بود و خلط صفراء بر او غالب بود، پـس از آن شـكم روش   . سخت بدو رسيد

اما تـا  گرفت و چنين بود تا وقتى به بستان ابن عامر فرود آمد و بيماريش شدت يافت و از آنجا حركت كرد، 
مكه نتوانست رفت در بئر ابن مرتفع فرود آمد و يك روز و شب آنجا ببود، سپس از آنجا سـوى بئـر ميمـون    

كرد و سحرگاه يا هنگام بر آمـدن   خواست كرد، با ربيع مى پرسيد و وصيتى را كه مى رفت و از ورود حرم مى
وفـات وى جـز خادمـانش و ربيـع      به شب شنبه هفت روز رفتـه از ذى حجـه، بـه هنگـام    . آفتاب آنجا بمرد

 .اش كسى به نزد وى حاضر نبود وابسته
وقتى . ربيع مرگ وى را مكتوم داشت و زنان و كسان ديگر را از گريستن بر او و ناليدن منع كرد: گويد

صبح شد و كسان خاندان وى بنا به عادت حضور يافتند و در جايهاى خويش نشستند نخسـتين كسـى كـه    
بن على بود كه مدتى بماند، آنگاه به عيسى بن موسى اجازه داده شد و در صورتى كـه در  خوانده شد عيسى 

آنگـاه بـه   . و همين مايه بـدگمانى شـد  . داشتند ايام پيشين وى را در اجازه ورود بر عيسى بن على مقدم مى
از آنهـا  بزرگان و كهنساالن خاندان، سپس به همگيشان اجازه داده شد و ربيع به دست موسـى بـن مهـدى    

. براى امير مؤمنان مهدى و از پى وى براى عيسى بن موسى بيعت گرفت تا از بيعت بنى هاشم فراغت يافـت 
از آنها از اين كار باز نماند مگر على بن عيسـى بـن     آنگاه سرداران را پيش خواند كه بيعت كردند و هيچكس

كرد كه محمد بن سليمان او را سيلى زد ماهان كه وقتى عيسى بن موسى را ياد كرد از بيعت وى خوددارى 
خواست گردنش را بزند كه بيعت كـرد و كسـان از پـى     و به او ناسزا گفت و مى» اين كافر كيست؟«: و گفت

 .همديگر بيعت كردند
مسيب بن زهير نخستين كس بود كه در بيعت استثنا آورد و عيسى بن موسى گفت اگر چنـين  : گويد

 .باشد به او ناسزا گوييد
عباس بن محمد . آنگاه موسى بن مهدى به مجلس عام آمد و بقيه سرداران و سران بيعت كردند: ويدگ

در آن وقت سخنگو عباس بود، كسان مـا  . و محمد بن سليمان سوى مكه رفتند كه با مردم آنجا بيعت كنند
و اردوگـاه پراكنـده   تعدادى از مردم خاندان مهدى در اطراف مكه  .بين ركن و مقام براى مهدى بيعت كردند

عباس بن محمـد  . آنگاه كار تجهيز و غسل و كفن منصور را آغاز كردند. شدند و كسان براى وى بيعت كردند
از خاندان وى و ربيع و زنان و تعدادى از خادمان و وابستگانش اين كار را عهده كردند هنگام نماز پسينگاه از 

را تا رستنگاه مو با كفن پوشانيدند و سرش را به سبب احرام  تجهيز وى فراغت يافتند و چهره و همه پيكر او
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آنگاه كسان خاندانش و خواص وابستگانش او را برداشتند و چنانكه واقـدى گويـد عيسـى بـن     . برهنه نهادند
 .موسى در دره خوز بر او نماز كرد

 .به قولى آنكه بر او نماز كرد ابراهيم بن يحيى بن محمد بود
ين باب وصيت كرده بود، از آن رو كه ابراهيم در مدينة السالم در كار نماز جانشين منصور در ا: گويند
 .وى بوده بود

ها پيش از آنكه وى را بردارند بر او نماز كرد زيـرا   ابراهيم بن يحيى در محل خيمه: محمد نوفلى گويد
بن يحيى را مقدم داشتند كه پس ابراهيم » .دارد نبايد بر او نماز كند هر كه در خالفت طمع مى«: ربيع گفت

در آن وقت جوانى نو سال بود و در قبرستانى كه كه به نزد ثنيه مدنيان است و بدين نام شهره است و ثنيـه  
عيسى بن على و عباس بن محمد و عيسى بن موسـى  . مكه است به گور رفت  معالة نيز نام دارد كه در باالى

 .در گور وى وارد شدندو ربيع و ريان دو غالمش و يقطين بن موسى 
اند وقتى در گذشت شصـت و   ها گفته بعضى: اند در باره مقدار سن منصور به هنگام وفات اختالف كرده

انـد در آن وقـت    بعضـى ديگـر گفتـه   . اند در آن وقت شصت و پنج ساله بود بعضى ديگر گفته. چهار ساله بود
 .شصت و سه ساله بود

  .ت ساله بود كه در گذشتمنصور شصت و هش: هشام بن كلبى گويد
 .منصور بيست و دو سال بيست و چهار روز كم شاهى كرد: هشام گويد

ابـو جعفـر يـك روز    : ابو معشر در اين باب اختالف كرده و چنانكه اسحاق بن عيسى از وى آورده گويد
بق روايتى پيش از ترويه به روز شنبه در گذشت و مدت خالفت وى بيست و دو سال سه روز كم بود، اما مطا

 .كه ابن بكار از او آورده هفت روز كم بود
 .زمامدارى ابو جعفر بيست و دو سال شش روز كم بود: واقدى گويد

 .خالفت وى بيست و دو سال دو روز كم بود: عمر بن شبه گويد
 .در اين سال ابراهيم بن يحيى در گذشت

 .و هم در اين سال جبار روم هالك شد

 ر منصورسخن از خبر صفت ابو جعف

 .زادگاهش حميمه بود. هاى فرو رفته تيره رنگ و دراز قد و الغرگون بود با گونه: گويند

 سخن از خبر بعضى روشهاى منصور

منصور خبر يافت كه عيسى بن موسى، يكى از فرزندان نصر بن : صالح بن وجيه به نقل از پدرش گويد
منصـور ايـن را   . نشان دادنـد و عيسـى گـردنش را بـزد    زيسته بود، او را  وى در كوفه نهان مى. سيار را كشته

نپسنديد و مهم شمرد و در باره موسى قصدى كرد كه موجب هالكت وى بود، آنگاه به سبب نادانى عيسى از 
 :اين كار باز ماند و بدو نوشت
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در اما بعد، اگر نظر امير مؤمنان و رعايت وى نبود عقوبت كشتن پسر نصر بن سيار و خود سرى تو را «
از كسانى كه امير مؤمنان كارشان را به دست تو  .داشت تا عامالن از امثال آن طمع ببرند باره وى مؤخر نمى

سپرده از عرب و عجم و سرخ و سياه دست بدار و نسبت به امير مؤمنان خود سرى مكـن و هـيچكس را بـه    
يست كه كسى را كه به تهمتى اى كه آورده عقوبت مكن كه راى وى چنان ن سبب خطايى كه كرده يا حادثه

اى در اثناى نبرد كه خداى از پس آن صلحى آورده و دغلكـار   كه خداى آنرا به توبه از او برداشته يا به حادثه
را پرده نهاده و محنت دلها را به يكسو زده باز خواست كند، امير مؤمنان از پيشـگاه خـدا بـراى هـيچكس و     

و . شود، چنانكه از ادبار مقبل اگر خـداى بخواهـد در امـان نيسـت     براى خويش نوميد نيست كه مدبر، مقبل
 .السالم

هرگـز در خانـه منصـور سبكسـرى يـا چيـزى كـه هماننـد         : يحيى بن سليم دبير فضل بن ربيع گويد
سبكسرى و بازيچه و بيهوده سرى باشد ديده نشد مگر يك روز كه يكى از پسران وى به نام عبد العزيز برادر 

ى، دو پسر ابو جعفر از زن طلحى، كه در نو جوانى بمرد، ميان كسـان آمـده بـود، كمـانى بـه      سليمان و عيس
اى به سر و بردى پوشيده بود، به هيئت يك جوان بدوى بر شترى نشسته بود ميان دو  دوش داشت و عمامه

ى كردند و آنرا از اين شگفت  كسان. جوال كه در آن مقل بود و پاپوش و مسواكها و چيزها بدويان هديه دهند
 .نپسنديدند
مهـدى  . پسر برفت تا از پل گذشت و در رصافه به نزد مهدى رفت و آن چيزها را بدو هديه كرد: گويد

پسر ميان دو جوال بازگشـت و دانسـته شـد كـه ايـن       .آنچه را در دو جوال بود پذيرفت و آنرا از درم پر كرد
 .اى از بيهوده سرى شاهان است گونه

اى حماد ببين اين «: بر سر منصور ايستاده بودم، سر و صدايى از خانه شنيد و گفت: حماد ترك گويد
  »چيست؟

زد و آنهـا   برفتم يكى از خادمان وى را ديدم كه ميان كنيزكان نشسته بود و بر ايشان طنبور مى: گويد
  »طنبور چيست؟« :كردند، بازگشتم و بدو خبر دادم، گفت خنده مى

 .و وصف آنرا براى وى گفتم» .و چنانچوبى است چنين «: گفتم
  »دانستى كه طنبور چيست؟ وصف آنرا درست كردى، از كجا مى«: گفت
  ».ام در خراسان ديده«: گفتم
و چون پاپوش وى را بياورد بر خاست و آهسته روان » .پاپوش مرا بيار«: آنگاه گفت» .بله، آنجا«: گفت

 .شد تا نزديكشان رسيد و آنها را بديد
 .چون كنيزكان منصور را بديدند پراكنده شدند و: گويد
 .پس او را گرفتند» .بگيريدش«: گفت
  ».با طنبور به سرش بزن«: گفت
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او را از قصر من برون ببر و به «: سپس گفت» .و همچنان با طنبور به سر وى زدم تا آنرا شكستم: گويد
  ».نزد حمران ببر در كرخ و بگو او را بفروشد

. كـرديم  ن و يك خادم و غالمى ديگر در داخل منـزل منصـور خـدمت وى را مـى    م: سالم ابرش گويد
تا وقتى كه پيش . كرد اى و تشكى و لحافى كه در آنجا خلوت مى محلى داشت كه در آنجا اطاقى بود و خيمه

كرد، وقتى جامـه بـه تـن     تر بود و بازيهاى كودكان را نيك تحمل مى آمد، از همه كس خوشخوى كسان نمى
شد و رفتـار وى چنـان    برون مى. شد شد و چشمانش قرمز مى اش عبوس مى گشت و چهره د رنگش مىكر مى

كـرديم   گشت، در راه از او پيشواز مى خاست به همان وضع باز مى و چون از مجلس خويش بر مى. بود كه بود
يم را پوشيدم يا از ها پسركم، وقتى ديدى من جامه«: يك روز به من گفت. كرد شد با ما پرخاش مى و بسا مى

  ».مجلسم باز آمدم هيچكس از شما به من نزديك نشود مبادا بدى از من بدو رسد
: شديم روزى به ربيع گفتم با هفتصد كس بوديم كه هر روز به نزد منصور وارد مى: معن بن زائده گويد

  ».مرا آخر همه وارد كن«
تـر اسـت كـه آخرشـان      نسبت از همه پستنه از همه محترمترى كه اولشان باشى و نه «: من گفته ب

  ».مرتبت تو با نسبت همانند است. باشى
روزى به نزد منصور رفتم، پيراهنى براق داشتم با يك شمشير حنفى كه بـا نـوك آن بـه زمـين      :گويد

 .اى كه آنرا از پس و پيش آويخته بودم كوفتم و عمامه مى
ه رسيدم چنان بانگ زد اى معن، كه مايه نگرانى بدو سالم گفتم و برون شدم و چون به نزد پرد: گويد

 .من شد
  ».اى امير مؤمنان آماده فرمانم«: گفتمش

  ».پيش من بيا«: گفت
به وى نزديك شدم كه از فرش خويش روى زمين آمده بود و زانو زده بود و گرزى را از ميان دو : گويد

تـو در نبـرد واسـط حريـف مـن      «: گفت. تشك بيرون كشيده بود، رنگش بگشته بود و رگهايش پر شده بود
  »اى، نجات نيابم اگر نجات يابى بوده

كـردم   كردم، اما وقتـى كـه حـق تـرا تأييـد مـى       اى امير مؤمنان در آنجا باطلشان را تأييد مى«: گفتم
  »چطور؟

 »چه گفتى؟«: به من گفت: گويد
جـاى نهـاد و چهـار زانـو     گفت تكرار كنم تا گرز را بـه   و من همان سخن را تكرار كردم و همچنان مى

  ».اى معن مرا در يمن كارى هست«: آنگاه گفت. نشست و رنگش به زردى گراييد
  ».اى امير مؤمنان ندانسته را راى نيست«: گفتم
  ».تو يار منى بنشين«: گفت
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پس او بيرون رفت و . پس بنشستم، ربيع را بگفت تا همه كسانى را كه در قصر بودند بيرون كند: گويد
خواهم او را به اسـيرى بگيـرم و چيـزى از     فرمانرواى يمن آهنگ نافرمانى من دارد مى«: به من گفتمنصور 

  »مال وى از دستم نرود، راى تو چيست؟
اى و به ربيـع دسـتور    اى امير مؤمنان مرا واليتدار يمن كن و چنان وانماى كه مرا بدو پيوسته«: گفتم

  ».طرف كند و همين امروز مرا بفرستد كه خبر انتشار نيابدبده كسرى مرا در باره هر چه نياز دارم بر 
فرمانى از ميان دو تشك در آورد و نام مرا در آن نوشت و به من داد آنگاه ربيع را پيش خواند و : گويد

اى ربيع معن به فرمانروايى يمن پيوستم كسرى وى را در باره هر چه حاجت دارد از مركب و سـالح  «: گفت
  ».يش از آنكه شب در آيد حركت كندبر طرف كن كه پ

با وى وداع گفتم و سوى داالن رفتم، ابو الوالى مرا بديـد  » .به من وداع گوى«: آنگاه به من گفت: گويد
  ».ات جفت شوى اى معن خوش ندارم كه با برادرزاده«: و گفت

  ».اش جفت كند براى مرد عيبى نيست كه سلطانش او را با برادرزاده«: گفتم
س سوى يمن حركت كردم و پيش آن مرد رفتم و او را به اسيرى گـرفتم و فرمـان را بـراى او    پ: گويد

 .خواندم و به جايش نشستم
سوى منصور فرستد كـه   خواست گروهى را معن بن زائده مى: محمد بن عمر يمامى، ابو الردينى، گويد

مر خويش را در اطاعت وى به فنا ع«: گفت خشم وى را آرام كنند و قلب وى را نسبت بدو مهربان كنند، مى
گيرد  ام آنگاه بر من خشم مى ام و مردان خويش را در نبرد يمن نابود كرده ام و خويشتن را به رنج افكنده داده

  ».ام كه چرا مال را در كار اطاعت وى صرف كرده
، مجاعة بن از جمله كسانى كه بر گزيد. پس جمعى از عشيره خويش را برگزيد، از طوايف ربيعه: گويد

وقتى ترا به نـزد اميـر مؤمنـان فرسـتم بـه او چـه       « :گفت كرد و مى كسان را يكان يكان دعوت مى. ازهر بود
  ».گويم گويم و چنان مى چنين مى«: گفت كه مى» خواهى گفت؟

خداى امير را قرين عزت بـدارد مـرا از گفتگـو بـا     «: و چنين بود تا مجاعة بن ازهر بيامد و گفت: گويد
روم پرسش مكن تا چنانكه بايـد و   ه در عراق است و من در يمنم و به خاطر حاجت تو پيش وى مىكسى ك

  ».شايد براى آن آماده شوم
  ».يار من تويى«: معن گفت

بازوى پسر عمويت را محكم كـن و  «: آنگاه روى به عبد الرحمان بن عتيق مزنى كرد و بدو گفت: گويد
  ».چيزى غفلت كرد آنرا جبران كن او را بر خويشتن مقدم بدار، اگر از

پس از آن هشت كس از ياران خويش را با آنها بر گزيد كه ده نفر تمام شدند و با آنها وداع گفـت كـه   
مجاعـة بـن ازهـر از حمـد و     . برفتند تا بنزد ابو جعفر رسيدند و چون پيش روى او حضور يافتند پيش رفتند

داشتند مقصود وى همين است آنگاه به ياد پيمبر صلى اهللا عليـه  ثناى خدا و شكر او آغاز كرد چنانكه قوم پن
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و سلم پرداخت كه خداى چگونه او را از قبايل عرب برگزيد و از فضيلت وى چندان بگفت كه قـوم شـگفتى   
دار خالفـتش   آنگاه به سخن از امير مؤمنان منصور پرداخت و حرمتى كه خدا بدو داده بود كه عهـده . كردند

 .يار خويش گاه به حاجت خويش پرداخت و سخن ازكرده بود، آن
خدا واالتر و بزرگتر از آنست كه . آنچه از حمد خداى گفتى: و چون سخن وى به سر رفت منصور گفت

ها داده بيشتر از آنچه  اما آنچه در باره پيمبر گفتى صلى اهللا عليه و سلم، خداى او را فضيلت. به وصف در آيد
امير مؤمنان گفتى، اين فضيلتى است كه خدا بـدو داده و او را بـر اطاعـت خـويش     گفتى، اما آنچه در وصف 

اما آنچه در باره يار خويش گفتى دروغ گفتى و پستى كـردى، بـرون شـو كـه     . يارى خواهد كرد، ان شاء اهللا
  ».شود آنچه گفتى پذيرفته نمى

  ».نگفتم گويد، به خدا من نيز در باره يارم دروغ امير مؤمنان راست مى«: گفت
: پس آنها را بيرون كردند و چون به آخر ايوان رسيدند بگفت تا او را با يارانش پس آرند و گفـت : گويد

  »گفتى؟ چه مى«
آنهـا را  . خواند و هماننـد سـخنان پيشـين گفـت     اى مى پس او به سخن پرداخت گويى از صفحه: گويد

: آنگاه به مضريانى كه آنجـا حاضـر بودنـد گفـت     بياوردند و همگيشان نمايان شدند بگفت تا يكجا بايستادند،
شناسيد كه مانند اين سخن كند؟ به خدا چندان سخن گفت كه بدو حسد آوردم  ميان خودتان كسى را مى«

تا كنـون مـردى از   . و مانع من از رد كامل وى آن بود كه گويند بر ضد وى تعصب آورد كه از قوم ربيعه بود
و چون پيش روى او رسيد از نو سالم گفـت و يـارانش   » .غالم، او را بيار. ام ديدهتر ن اين دلدارتر و روشن بيان

 .نيز سالم گفتند
  ».حاجت خويش و حاجت يارت را بگوى«: منصور گفت

اى امير مؤمنان، معن بن زائده بنده و شمشير و تير تو است كه او را به طرف دشمنت افكندى «: گفت
نمـود   انداخت تا در يمن آنچه مشكل بود هموار شد و آنچه سـخت مـى   كه با شمشير و نيزه ضربت زد و تير

اگر از . آسان شد و آنچه كج بود به استقامت آمد و بندگان امير مؤمنان شدند كه خدا بقايش را طوالنى كند
تر است كه بـر بنـده    چينى، چيزى در دل امير مؤمنان هست امير مؤمنان شايسته يا سخن  گرى گفته سعايت

  ».و كسى كه عمر خويش را در اطاعت وى به سر برده تفضل كندخويش 
پس منصور مأموريت آنها را پذيرفت و عذر معن را مقبول دانست و گفت تا آنها را به نـزد معـن   : گويد

فرستند، و چون به نزد معن رسيدند و نامه رضايت را بخواند ميان چشمان مجاعه را ببوسـيد و يـاران وى را   
و مجاعه . ترتيب منزلتشان و كارشان در مورد رفتن بنزد منصور خلعت پوشانيد و جايزه دادسپاس گفت و به 

 :شعرى گفت به اين مضمون
   ام اى معن در مجلس وايل قسمى ياد كرده«

   كه ترا در مقابل طمعى نفروشم
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   اى معن، مرا نعمتها دادى
   كه براى همه لجيم و بخصوص خاندان مجاع هست

   و نخواهم بريدبه روزگاران از ت
  »اى از مرگ من خبر دهد تا وقتى كه صداى گوينده

 :نعمتها كه معن به مجاعه داد آن بود كه از او سه حاجت خواست: گويد
يكى آنكه دلباخته زنى از خاندان خويش بود كه بانويى بود به نام زهرا كه هنوز شوهر نكرده بود و هر 

» خواهد مرا به زنى بگيرد با جبه پشمينش يـا بـا عبـايش؟    چيز مىبا چه «: گفت كردند مى وقت از او ياد مى
پدر زهرا در . وقتى پيش معن بازگشت نخستين چيزى كه از او خواست اين بود كه آن زن را همسر وى كند

پـس وى را همسـر آن   » .خواهم و پدرش در سپاه تو است اى امير زهرا را مى«: سپاه معن بود، به معن گفت
 .هزار درم كه مهر را از خويشتن دادزن كرد به ده 

  »حاجت دومت چيست؟«: آنگاه معن به مجاعه گفت
  ».است باغى كه منزل من در حجر جزو آنست و صاحب آن در سپاه امير«: گفت
  »حاجت سومت؟«: پس معن باغ را از صاحبش خريد و بدو داد و گفت: گويد
  ».مالى به من ببخشى«: گفت
 .هزار درم باقيمانده يكصد هزار درم را بدو دهند و به منزلش بفرستند پس دستور داد كه سى: گويد

چقـدر حاجـت دارم كـه    « :گفت شنيدم كه ابو جعفر مى: بن جبله طالقانى گويد  عبداهللابو الفرج دايى 
  ».چهار كس بر در من باشند كه از همه كسان درم پاكبازتر باشند

  »اى امير مؤمنان، آنها كيانند؟«: بدو گفتند
وجودشان سامان نگيرد چنانكه تخت جز بر چهار پايه قوام نگيرد  آنها اركان ملكند كه ملك بى«: گفت

ديگرى . ايست كه در كار خدا از مالمت مالمتگويى باك نيارد و اگر يكى ناقص باشد سستى گيرد، يكى قاضى
بگيرد اما با رعيت ستم نيـارد   سومى خراجگيرى كه كامل. ساالر نگهبانانى كه انصاف ضعيف را از قوى بگيرد

در اينجا انگشـت بـزرگ خـويش را سـه بـار گزيـد و هـر بـار         » ...چهارمى . كه من از ستم با رعيت بى نيازم
  ».آه، آه«: گفت مى

  »اى امير مؤمنان ديگر كى؟«: گفتند
  ».متصدى بريدى كه خبر اينان را به درستى بنويسد«: گفت

  ».آنچه را به عهده دارى بپرداز«: يش كه كسر خراج داشت گفتمنصور با يكى از عامالن خو: گويند
دهم كه خدايى جز خداى يگانه  شهادت مى«: در اين وقت منادى ندا داد» .به خدا چيزى ندارم«: گفت

  ».نيست
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بـه اينكـه خـدايى جـز       اى امير مؤمنان، آنچه را به عهده من است به خاطر خـداى و شـهادت  «: گفت
 .پس منصور وى را آزاد گذاشت» .خشخداى يگانه نيست، بب

: منصور يكى از مردم شام را به كار خراج گماشت و بدو سفارش كرد و دستور داد و گفـت : راوى گويد
: گـويى  شوى و مـى  دانم كه اكنون چه در خاطر دارى، اكنون از پيش من برون مى اى برادر شامى خوب مى«
  ».درستكار باش تا پيوسته مشغول كار باشى«

هم او چيزى از كار خراج سواد را به يكى از مردم عراق سـپرد و سـفارش كـرد و دسـتور داد و     : دگوي
هر كه پس از آن محتاج شود، : گويى شوى و مى دانم كه چه به خاطر دارى، اكنون برون مى خوب مى«: گفت

ن كه استحقاق تو جبران نخواهد ديد، از پيش من برو و به طرف كار خويش برو، به خدا اگر چنين كنى چنا
  ».كنم باشد عقوبتت مى

 .هر دوشان به كار وى پرداختند و درستكارى كردند و نيكخواهى كردند: گويد
منصور يكى از عربان را به حضرموت گماشت، متصدى بريد بدو نوشت كه وى : اسحاق بن موسى گويد

 .رود با بازها و سگهايى كه فراهم آورده بسيار به شكار مى
ات ترا از دست بدهد، ايـن   مادرت عزادارت شود و عشيره«: ر او را معزول كرد و بدو نوشتمنصو: گويد

من ترا گفته بودم كه كار مسلمانان را عهده كنى . اى لوازم چيست كه براى آسيب زدن و حوش فراهم آورده
كن و مالمت ديده و  كار ما را كه به عهده دارى به فالن پسر فالن تسليم. نه اينكه كار و حوش را عهده كنى
  ».مطرود پيش كسان خويش باز گرد

پرداخته بود كه معزول شده  سهيل بن سالم بصرى را پيش منصور آوردند، وى به كارى مى: ربيع گويد
  .بود بگفت تا او را بدارند و به معرض مطالبه آرند

  ».اى امير مؤمنان بنده توام«: سهيل گفت
  ».اى هستى بد بنده«: گفت
  ».ى تو اى امير مؤمنان بهترين مواليىول«: گفت
  ».اما نه براى تو«: گفت

در اثنايى كه پيش روى منصور يا باالى سر وى ايستاده بودم، يك خارجى را كه سپاههاى : ربيع گويد
اى «: وى را هزيمت كرده بود بياوردند و او را بپاداشت كه گردنش را بزند، آنگاه چشـم بـدو دوخـت و گفـت    

  »كند؟ ه كسى مانند تو سپاهها را هزيمت مىپسر زن بد كار
و اى و زشتى بر تو باد، ديروز ميان من و تو شمشير و كشتار بود و اكنـون بـدگويى و   «: خارجى گفت

  »ام جواب ترا ندهم؟ دشنام است، از كجا اطمينان داشتى كه من كه از زندگى نوميد شده
 .ك سال روى او را نديدمنصور از او شرم كرد و رهايش كرد و تا مدت ي: گويد
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به وقت نيمروز، از آن پس كه كسان با مهدى بيعـت كـرده   . به نزد منصور بودم: عمارة بن حمزه گويد
ام پدرم قصـد دارد   شنيده«: به هنگام برون آمدنم مهدى به نزد من آمد و گفت. بودند، از نزد وى برون آمدم

 .ياد كرد كه اگر چنين كند او را خواهم كشتو به نام خدا قسم » .براى جعفر برادرم بيعت بگيرد
  ».كارى دارم نبايد به تأخير افتد«: من هماندم سوى امير مؤمنان رفتم و گفتم: گويد

  ».همين دم برون شدى«: حاجب گفت
  ».كارى پيش آمد«: گفتم
  »آمدى؟  هى عماره براى چه«: به من اجازه داد كه به نزد وى رفتم كه گفت: گويد
  ».خواهم بگويم مير مؤمنان كارى پيش آمده كه مىاى ا«: گفتم
  ».گويم، مهدى پيش تو آمد و چنان و چنان گفت پيش از آنكه به من بگويى من به تو مى«: گفت
  ».اى اى و سومين ما بوده به خدا اى امير مؤمنان گويى حضور داشته«: گفتم
  ».تو قرار دهيم بدو بگو ما بدو بيشتر از آن مهربانيم كه او را به معرض«: گفت

نشسته بوديم و منتظر اجازه منصور بوديم، از حجـاج سـخن آورديـم، كسـانى     : ابراهيم بن صالح گويد
ستايش او كردند و كسانى نكوهش او كردند، از جمله كسانى كه ستايش او كردند معـن بـن زائـده بـود و از     

اجـازه داده شـد كـه بنـزد منصـور در      پس از آن به ما . جمله كسانى كه نكوهش او كردند حسن بن زيد بود
اى امير مؤمنان گمان نداشتم بمانم تا وقتى كه در خانـه تـو و بـر    «: حسن بن زيد پيش رفت و گفت. آمديم

  ».فرش تو از حجاج سخن آيد و ثناى او گويند
 چه اعتراض بر آن دارى، مردى بود كه قومى او را به كار خويش گرفتند و كارشان را«: ابو جعفر گفت

به خدا دوست داشتم كسى همانند حجاج را بيابم و كار خويش را بدو سپارم و او را در يكـى از  . نكو پرداخت
اى امير مؤمنان به نزد تو كسانى همانند حجاج هستند كـه اگـر بـه    «: معن گفت: گويد» .دو حرم جاى دهم

  ».كارشان گيرى كار ترا كفايت كنند
  ».ر دارىكيانند، گويى خويشتن را منظو«: گفت
  ».اگر خويشتن را منظور داشته باشم، از آن دور نيستم«: گفت
ابدا چنين نيستى، قومى حجاج را امانتدار كردند و امانتشان را پس داد و ما ترا امانتدار كرديم «: گفت

  ».و با ما خيانت آوردى
رفتم، يكى بر شترى سرخ  مى  با امير مؤمنان منصور به مكه رفتم روزى با وى به راه: هذلى گويد ابوبكر

اى به دست داشت كه نزديك بود به  رفت، جبه حريرى داشت با عمامه عدنى، تازيانه به ما رسيد كه به راه مى
چون منصور او را بديد، به من گفت تا او را بخواندم كه بيامد، از نسـب و  . زمين برسد، وضع محترمان داشت

: گفت. رسيد كه جواب نكو داد و آنچه را كه از او ديد پسند كردواليت و صحراى قوم وى و كار داران زكات پ
  ».شعرى براى من بخوان«
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رهگذر شعرى از اوس بن حجر و از شاعرى ديگر از بنى عمرو بن تميم براى وى خواند تا به شعر : گويد
  :طريف بن عنبرى رسيد كه گويد

   وقتى ترسانى را پناه دهم ايمن شود«
   را بترسانماى  و اگر امنيت يافته

  ».خانه بر او آشفته شود
  »و اى تو، طريف ميان شما چه بود كه چنين شعرى گفت؟«: گفت
گرفت، و از همه مباركفـالتر   تر بود، انتقام بهتر از همه مى از همه عربان با دشمن خويش سخت«: گفت

كرد و رعايت همسـايه   مىتر بود، مهمان را بهتر از همه پذيرايى  بود و با هر كه آهنگ تجاوز داشت سرسخت
كرد، عربان در عكاظ فراهم آمدند و همگان بدين صفات براى وى معترف شدند مگر يكى  را بيشتر از همه مى

و اين سبب » .پردازى روى و به شكار نمى به خدا به جاهاى دور نمى«: خواست او را تحقير كند و گفت كه مى
شد نخورد و هر سال از غزايى كه نام وى را شهره كند بـاز  شد كه ملتزم شد كه جز گوشتى كه شكار كرده با

 .نماند
اى برادر تميمى وصف يار خويش را نكو گفتى اما من به شعر وى سزاوارترم، مرا وصف كرده نه «: گفت
  ».خويشتن را

گروهى از بنى هاشم بدو گفته بودند كه منصور در آغاز روز به امر و نهـى  : احمد بن خالد فقيمى گويد
ها و امنيت راهها و نگريستن در كار خراج و مخـارج و مصـالح معـاش     نصب و عزل و تقويت مرزها و ناحيهو 

كرد براى مردم خاندان  پرداخت و چون نماز پسينگاه مى آرامششان مى رعيت و رفع حاجت و تدبير سكون و
كـرد در   ماز عشا مىوقتى كه ن. خواست شبانگاه با وى به صحبت نشيند نشست مگر كسى كه مى خويش مى

خواسـت بـا نـديمان     كرد و در باره هر كـدام كـه مـى    ها كه از مرزها و نواحى و آفاق رسيده بود نظر مى نامه
رفـت و نـديمان وى    شد سـوى بسـتر خـويش مـى     كرد و چون يك سوم شب سپرى مى خويش مشورت مى

د و تا طلوع صـبحدم در محـراب   كر خاست و وضو مى شد از بستر بر مى رفتند و چون ثلث دوم سپرى مى مى
 .نشست آمد و در ايوان خويش مى كرد آنگاه مى شد و با كسان نماز مى آنگاه برون مى. ايستاد خويش مى

  ».مردمان را براى من وصف كن«: گفت  عبداهللابو جعفر بن اسماعيل بن : بن ربيع گويد  عبداهللا
مـردم  . مردم عراق ركن اسالمند و مدافعان دين. مردم حجاز ديباچه اسالمند و باقيمانده عرب«: گفت

تركـان حاصـل   . مـردم خراسـان سـواران عرصـه نبردنـد و مـردان نمونـه       . هاى امامان شام قلعه امتند و نيزه
اند و از واليتهاى مجاور بدان  مردم هند حكيمانند كه به واليت خويش غنا يافته. سنگستانند و فرزندان جنگ

انـد و   نبطيان ملك قديم داشـته . هل كتاب و دينند و خدايشان از نزديك به دور راندهروميان ا .اند اكتفا كرده
  ».اند هر قومى را بنده

  »كداميك از زمامداران بهترند؟«: گفت
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  ».آنكه عطيه دهد و از بدى دور ماند«: گفت
  »كدامشان بدترند؟«: گفت
  ».بيشتر رنج دهدآنكه با خشونت و عقوبت رعيت را بيشتر به زحمت اندازد و «: گفت
 »اطاعت از روى ترس به حاجت ملك رساتر است يا اطاعت از روى محبت؟«: گفت
كمال باشـد  ه اى امير مؤمنان، اطاعت از روى ترس، خيانت را نهفته دارد و به هنگام مراقبت ب«: گفت

  ».هنگام غفلت نيز به كمال باشده ولى اطاعت از روى محبت، كوشش را نهفته دارد و ب
  »كدام مردمان بهتر اطاعت كنند؟« :گفت
  ».اند آنها كه به سود و زيان بيشتر دل بسته«: گفت
  »نشانه آن چه باشد؟«: گفت
  ».آنكه در اجابت شتاب آرند و جانفشانى كنند«: گفت
  »كى شايسته است كه شاه او را وزير گيرد؟«: گفت
  ».آنكه قلبش پاكتر است و از هوس به دورتر«: گفت

كـرد بـدو    شنيدم كه منصور وقتى در باره واليت عهد بـه مهـدى سـفارش مـى    : دبير گويد ابو عبيداهللا
با . نعمت را به سپاسدارى مستمر كن و قدرت را به عفو، و اطاعت را به الفت، و نصرت را به تواضع«: گفت مى

  ».نصيب خويش از دنيا نصيب خويش را از رحمت خداى فراموش مكن
كارى را فيصل مـده تـا در بـاره آن انديشـه     «: گفت كه منصور به مهدى مى شنيدم: ابو عبيد اهللا گويد

  ».نماياند كنى كه انديشه خردمند آيينه اوست و نيك و بد وى را بدو مي
، سلطان قرين صالح نشود  عبداهللاى ابو «: گفت شنيدم كه ابو جعفر منصور به مهدى مى: گويد  عبداهللا

كند و  چيزى چون عدالت واليت را آباد نمى. ن صالح نشود مگر به اطاعتمگر به پرهيزكارى، و رعيت او قري
كسى بيشـتر از  . توان داشت يابد، احتياطى بهتر از انتقال خبرها نمى مال دوام نمى نعمت و اطاعت سلطان بى

عاجزترين مردم كسى است كه بـا زيـر دسـت    . همه توان عفو دارد كه بيش از همه توان عقوبت داشته باشد
  ».يش ستم كند، از كار يار خويش عبرت آموز و حال او را به تجربه معلوم دارخو

مجلسى منشين مگـر آنكـه    در  عبداهللاى ابو «: گفت شنيدم كه منصور به مهدى مى: ابوعبيد اهللا گويد
حديث مذكر است و فقط : باشند كه با تو حديث گويند كه محمد بن شهاب زهرى گويد 1كسانى از اهل علم

  ».ان مذكر آن را دوست دارند و مردان مونث از آن نفرت دارند، برادر زهرى راست گفتهمرد

                                                           

ام كه در استعماالت صدر اول و دوران بعد، علم مطلق به معنـى حـديث بكـار مـي رفـت و ايـن        در پاورقى ديگر آورده. 1
  .م. سخن نيز از جمله شواهد آن گفتار است
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هـر كـه سـتايش را دوسـت دارد، رفتـار        عبداهللاى ابو «: منصور به مهدى گفت: على بن مجاهد گويد
د هـر كـه سـتايش را منفـور دار    . خويش را نكو كند و هر كه ستايش را منفور دارد رفتار خويش را بـد كنـد  

  ».نكوهش جوى باشد و هر كه نكوهش جوى باشد منفور شود
خردمند آن نيست كه در بـاره كـارى     عبداهللاى ابو «: منصور به مهدى گفت: ابو عبيداهللا طبرى گويد

كه در آن افتاده تدبير كند تا از آن برون شود، بلكه خردمند آن است كه در باره كارى كه نزديك وى رسيده 
  ».آن نيفتد تدبير كند تا در

  »چند پرچم به نزد تو هست؟«: روزى ابو جعفر به مهدى گفت: عتبة بن هارون گويد
  ».دانم نمى«: گفت
به خدا اين تباهى كردن است و در كار خالفت بيشتر تباهى خواهى كرد، ولى چندان براى تـو  «: گفت
سانى كـه زيـر دسـت توانـد از خـدا      در باره ك. ام كه با وجود آن هر چه تباهى كنى زيانت ندهد فراهم آورده

  ».بترس
» در آى«: ناليد وقتى حضور مرا احساس كرد گفـت  به نزد منصور رفتم، از درد دندان مى: خالصه گويد

اى «: و چون در آمدم دست به دو طرف پيشانى خويش نهاده بود، مدتى خاموش ماند آنگـاه بـه مـن گفـت    
 »خالصه چه مقدار مال پيش تو هست؟

  ».ر درمهزا«: گفتم
  ».دست خويش را به سر من نه و قسم ياد كن«: گفت
  » .به نزد من ده هزار دينار هست«: گفتم
  » .نزد من آره آنرا ب«: گفت
مهدى به پاى خويش مـرا لگـد زد و   . بازگشتم و پيش مهدى و خيزران رفتم و به آنها خبر دادم: گويد

ه اى ب ى از او خواستم و بيمار نمايى كرد، آنچه را گفتهبراى چه بنزد وى رفتى، دردى ندارد، ديروز مال«: گفت
  ».نزد وى ببر
كنى و ايـن   از ندارى شكوه مى  عبداهللاى ابو «: مال را ببردم و چون مهدى به نزد وى رفت گفت: گويد

  ».مقدار بنزد خالصه هست
تـو هسـت آنـرا     ببين چه مقدار جامه كهنه پـيش «: روزى ابو جعفر گفت: واضح وابسته ابو جعفر گويد

هـا   خبر يافتى پيش از آنكه بيايد لباسهاى كهنه را پيش مـن آر، وصـله    عبداهللافراهم كن و چون از آمدن ابو 
  ».نيز همراه آن باشد

اى «: گرفت، مهدى پيش وى آمد و بخنديد و گفت ها را اندازه مى چنان كردم هنگامى كه وصله: گويد
  ».نگرند مي -و نگفت دانك -در دينار و درم و كمتر از آن: گويند مىامير مؤمنان از اينجا است كه مردمان 
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كسى كه كهنه خويش را اصالح نكند نو نخواهد داشت، اينك زمستان رسيده و مـا بـه   «: منصور گفت
  ».پوشش عيال و فرزند نياز داريم

  ».پوشش امير مؤمنان و عيال و فرزند وى به عهده من«: مهدى گفت
  ».بيا و عمل كن«: گفت

خوارزمى به نقل از ابو قدامه به نقل از مومـل بـن     عبداهللاعلى بن مرثد به نقل از مؤمل ابن اميل و نيز 
 .پيش مهدى رفتم: اميل گويد

ابن مرثد در روايت خويش آورده كه بوقتى كه وليعهد بود اما روايت خوارزمى چنين است كـه در رى  
 .پيش وى رفتم به وقتى كه وليعهد بود

. بگفت تا به خاطر اشعارى كه در مدح وى گفتـه بـودم بيسـت هـزار درم بـه مـن دهنـد       : يدمومل گو
متصدى بريد اين را به منصور نوشت كه در مدينة السالم بود و بدو خبر داد كه مهدى گفته بيست هزار درم 

 .به يك شاعر بدهند
شـد   به در تو مقيم مىاز آن پس كه شاعر يك سال «: منصور بدو نوشت و مالمتش كرد و گفت: گويد

  ».جاى آن داشت كه چهار هزار درم به او بدهى
بـدو  . دبير مهدى به من نوشت كه شاعر را به نزد وى فرستم وى را بجستند و نيافتنـد : ابو قدامه گويد

منصور يكى از سرداران خويش را فرستاد و او را بر پـل نهـروان   . نوشته شد كه وى سوى مدينة السالم رفته
 :و چون او را بديد گفت» .گذرند يكى يكى بجويد تا مومل را بيابد مردمى را كه بر او مى«: و بدو گفتنشانيد 

  »تو كيستى؟«
  » .مومل بن اميل از جمله زيارتگران امير مهدى«: گفت
  » .جستم ترا مى«: گفت

برد و به رفيع پس مرا بگرفت و به در اطاقك » .نزديك بود قلبم از ترس ابو جعفر بشكافد«: مومل گويد
  » .ايم اينك شاعر كه بدو دست يافته«: سپرد، ربيع به نزد منصور رفت و گفت

  » .به نزد منش آريد«: گفت
  ».اينجا بجز نيكى نيست« :با خود گفتم. مرا به نزد وى بردند، سالم گفتم، سالم مرا جواب گفت: گويد
  »مومل بن اميل تويى؟«: گفت
  ».را قرين صالح بداردآرى، خدا امير مؤمنان «: گفتم
  ».هى، به نزد نو جوانى كم تجربه رفتى و او را فريفتى«: گفت
 ».آرى، به نزد نوجوانى كم تجربه و بخشنده رفتم و او را فريب دادم و فريب خورد«: گفتم: گويد
  ».اى براى من بخوان آنچه را در باره او گفته«: اين سخن را پسنديد و گفت: گويد
 :او چنين خواندم و من براى: گويد
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   او مهديست جز اينكه در او«
   شباهتى با صورت ماه منور هست

   اين و آن همانندند و وقتى
   منور باشند براى بيننده مشكلى آرند

   كه آن در تاريكى چراغ شب است
   و اين به روز چراغ نور است

   ولى رحمان اين را
   به وسيله منبرها و تخت
   بر آن فضيلت داده است

   يز به ملكى نيرومندو ن
   كه اين امير است و آن يكى

   نه امير است و نه وزير
   وقتى ماه كم شود، آنرا به كم نورى برد

   اما اين به هنگام كاستن ماهها، منور باشد
   اى پسر برگزيده خليفه خداى

   كه مفاخره مفاخره كنان بدو باال گيرد
   اگر تو شاهان را شكستى

   هموارشاهان از مناطق سخت و 
   سوى تو روانند

  پدرت بر شاهان پيشى گرفت
   چندان كه غمين و حسرت زده شدند
   سپرى تو از پى وى آمدى و با شتاب ره مى
   و به هنگام رهسپردن سستى ندارى

   و مردمان گفتند كه اين هردوان
   چنانند كه شايسته نسبت به اليق

   و او را همان فضيلت است كه بزرگتر را بر كوچكتر
   اگر كوچكتر به منزلت بزرگتر رسد

  ».اند از آن روست كه كوچكتر را از بزرگتر آفريده
  ».ارزد اى ولى اين به بيست هزار درم نمى به خدا نكو گفته«: گفت
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  »مال كجاست؟«: آنگاه به من گفت
  » .همين جاست«: گفتم
  » .گيراى ربيع با او برو، چهار هزار درم به او بده و باقى را از وى ب«: گفت
 .پس ربيع بيامد و بار مرا فرود آورد و چهار هزار درم براى من وزن كرد و باقى را بر گرفت: گويد
وقتى خالفت به مهدى رسيد ابـن ثوبـان را بـه مظـالم گماشـت و او در رصـافه بـراى مردمـان         : گويد

اى به وى دادم كه قصه  روزى رقعه. برد شد، آنرا پيش مهدى مى ها پر مى نشست و چون عباى وى از رقعه مى
ها را آغاز كـرده بـود و    وقتى ابن ثوبان رقعه مرا برده بود مهدى نگريستن در رقعه. آوردم خويش را به ياد مى

 .چون در رقعه من نگريسته بود، خنديده بود
هرگز نديده بودم كـه چيـزى از ايـن    . خداى امير را قرين صالح بدارد«: ابن ثوبان بدو گفته بود: گويد

  ».ها ترا بخنداند مگر اين رقعه قعهر
 ».دانم، بيست هزار درهم را به او پس بدهيد ايست كه سبب آنرا مى اين رقعه«: گفته بود

 .آنرا به من دادند و برفتم: گويد
روزى بر سر ابو جعفر ايستاده بودم كه مهدى به نزد وى آمد، قبـاى سـياه   : واضح وابسته منصور گويد

آنگاه برخاست كه برود، چشم ابو جعفـر از پـى وى بـود بـه سـبب      . گفت و بنشست نوى به تن داشت سالم
اى كه نسبت به وى داشت و چون به ميان رواق رسـيد بـا شمشـير خـود بيفتـاد و جامـه        محبت و فريفتگى

 .سياهش دريد سپس برخاست اما به اين اعتنا نكرد و اهميتى نداد، بر خاست و به راه خويش رفت
  » .را پس آريد  عبداهللابو « :ابو جعفر گفت

، اين نـاچيز شـمردن موهبـت     عبداهللاى ابو «: پس او را به نزد منصور پس آورديم كه بدو گفت: گويد
است؟ يا غرور نعمت؟ يا غفلت از بليه؟ گويى از تكاليف و حقوق خويش غافلى، اين جامه كه در آنـى عطيـه   

رسد بدانى خدايت بـه   د و اگر جاى آسيبى را كه بدان مىخداست كه اگر خدا را بر آن شكر كنى افزونت ده
  ».سالمت دارد

. اى امير مؤمنان خدا وجود ترا و هدايت ترا از ما نگيرد، حمد خداى را بر نعمتهـاى وى «: مهدى گفت
 .آنگاه برفت» .از او مسئلت دارم كه مرا شاكر مواهب خويش كند و از رحمت خويش عوض نيك دهد

ابو جعفر مرا به ديدار خويش خواند كه پيش از خالفتش ميان مـن و او دوسـتى   : وضين بن عطا گويد
  »دارايى تو چيست؟  عبداهللاى ابو «: بوده بود، پس سوى مدينة السالم رفتم، روزى به خلوت بوديم، گفت

  ».داند همان كه امير مؤمنان مى«: گفتم
  » عايله تو چيست؟«: گفت
  » .سه دختر و زنم و يك خادم«: گفتم
  »اند؟ چهار كس در خانه تو«: گفت
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 ».آرى«: گفتم
: كند، پس از آن سر برداشت و گفـت  به خدا اين را چندان تكرار كرد كه پنداشتم مرا توانگر مى: گويد

  ».دهد تو از همه عربان توانگرترى كه چهار دوك به خانه تو بهره مى«
خواند و به كارى فرستاد و چون بازگشـتم  روزى به هنگام مغرب ابو جعفر مرا پيش : بشير منجم گويد

  ».اين را برگير و محفوظ بدار« :گفت. يك دينار آنجا بود. كنار سجاده خويش را بلند كرد
  ».هنوز آن دينار به نزد من است: گويد

ابو مقاتل خراسانى براى من نقل كرد كه غالم وى به ابو جعفر خبر داده بود : ابو الجهم بن عطيه گويد
  ».اين از مال من است«: ه هزار درم دارد كه آنرا از وى بگرفت و گفتكه وى د

ام و ميان من و تـو   از كجا از مال تو است؟ به خدا هرگز كارى را براى تو عهده نكرده«: ابو مقاتل گفت
  »اى نيست؟ نسبت و خويشاوندى

تو به ارث نهاد، عيينه  چرا، كنيزى از آن عيينة بن موسى را به زنى گرفته بودى كه مالى براى«: گفت
  ».هنگامى كه واليتدار سند بود عصيان كرده بود و مال مرا ربوده بود و اين مال از آن مال است

ابو جعفر يكى را بر باروسما گماشت و چون از آن كار برفـت  : ابو حارثه نهدى متصدى بيت المال گويد
خويش شركت دادم و بر يكى از غنايم مسلمانان ترا در امانت «: گفت. خواست بهانه بيارد و چيزى بدو ندهد

  ».گماشتم و در آن خيانت آوردى
برم چيزى از آن باقى نمانده مگر يك درم كه در آستين خـود   اى امير مؤمنان، به خدا پناه مى«: گفت

 ام كه وقتى از نزد تو برون شدم با آن استرى به كرايه بگيـرم و سـوى عيـال خـويش روم و وارد خانـه      نهاده
 ».خويش شوم و از مال خداى و مال تو چيزى به نزد من نباشد

: و آنرا از وى بگرفت و زير نمد خـويش نهـاد و گفـت   » .گويى، درهم ما را بده پندارم راست مى«: گفت
  ».ام عامر است مثل من و تو همانند پناه دهنده«

  »ام عامر چيست؟ پناه دهنده«: گفت
 .آن را براى وى نقل كرد و ابو جعفر قصه كفتار و پناه دهنده

 .ابو جعفر با وى درشتى كرد كه چيزى بدو ندهد: گويد
 .قثم بن عباس به نزد ابو جعفر رفت و در باره حاجتى با وى سخن كرد: هشام بن محمد گويد

  »اند؟ حاجت خويش را واگذار، بگو بدانم چرا ترا قثم ناميده«: ابو جعفر گفت
  ».دانم ن، نمىنه، به خدا اى امير مؤمنا«: گفت
  :اى كه گويد كاهد مگر گفته شاعر را نشنيده خورد و مى قثم كسى است كه مى«: گفت

   بزرگان چنانكه خواهند خورند«
  ».اما كوچكان خورند و بكاهند
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منصور بيست هزار درم به محمد بن سليمان بخشيد و ده هزار درم به جعفـر  : ابراهيم بن عيسى گويد
 .برادر وى بخشيد

  »اى امير مؤمنان وى را بر من مزيت مينهى در صورتى كه من از او كهنسالترم؟«: فتجعفر گ
بينـيم، در خانـه مـا نيـز از      نگريم از آثار محمد چيزى آنجا مـى  تو مانند اويى؟ به هر سوى مى«: گفت

  ».اى هاى وى چيزى هست، اما تو از اين گونه كارى نكرده هديه
شنيدم كه ابن هبيـره در مجلـس خـويش    : منصور بوده گويد عبد الملك بن عطا كه جزو همصحبتان

نه . تر و بيدارتر از منصور باشد و دقيق هيچكس را نديدم كه در نبرد و نشنيدم كه در صلح مكارتر«: گفت مى
ماه مرا در شهرم محاصره كرد، يكه سواران عرب با من بودنـد، همـه كوششـها را كـرديم كـه بـه اردوى وى       

كرد در سـرم مـوى سـپيد نبـود،      آنرا شكستى دهيم اما ميسر نشد، وقتى مرا محاصره مىدستبردى بزنيم و 
 :وى چنانست كه اعشى در شعر خويش گويد. وقتى بنزد وى رفتم در سرم موى سياه نبود

   كند بر رغم قوم خويش عمل مى«
   كند و هر وقت بخواهد عفو مى

   گيرد يا انتقام مى
   مرد جنگ است نه سست و فرومانده

  ».دهد و تن به زبونى نمى
ابو جعفر پيش از خالفت خويش به نزد مردى جاى گرفته بـود بـه نـام    : ابراهيم بن عبد الرحمان گويد

و چون به خالفت رسيد ازهر در مدينة السالم پيش وى آمد و به نـزد  . ازهرسمان و اين بجز ازهر محدث بود
  »چه حاجت دارى؟«: وى وارد شد گفت

ام در كار ويران شـدن اسـت و پسـرم محمـد      مؤمنان، چهار هزار درم قرض دارم، خانهاى امير «: گفت
  ».خواهد زنش را به خانه برد مى

اى ازهر ديگر به طلب حاجت پيش «: ابو جعفر بگفت تا دوازده هزار درم به او دادند، سپس گفت: گويد
  ».ما ميا

  ».كنم چنين مى«: گفت
  »اى؟ اى ازهر براى چه آمده«: بدو گفت و چون مدت كمى گذشت باز آمد، منصور

 ».ام اى امير مؤمنان به سالم گفتن آمده«: گفت
و بگفـت تـا   » .اى كه نوبت پيش آمده بودى در دلم افتاده كه براى همان چيزى به نزد ما آمده«: گفت

  ».پيش ما ميااى ازهر نه به طلب حاجت و نه به سالم گفتن «: آنگاه گفت. دوازده هزار درم ديگر بدو دادند
  » .خوب، اى امير مؤمنان«: گفت

 .اما چيزى نگذشت كه باز آمد
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  » اى؟ اى ازهر براى چه آمده«: منصور بدو گفت
  » .خواستم آنرا يادگيرم دعايى از تو شنيده بودم كه مى«: گفت
ده آنرا مخواه كه مستجاب نيست كه من به وسيله آن خداى را خواندم كه مرا از آمدن تو آسـو «: گفت

 .و او را پس فرستاد و چيزى به وى نداد» .كند اما نكرد
: ابن هبيره هنگامى كه در واسط محصور بود و منصور مقابل وى بود به منصور نوشت: ابن عباس گويد

ام مـرا بـه ترسـويى منسـوب      طلـبم كـه شـنيده    شوم و ترا به همـاوردى مـى   من فالن و فالن روز برون مى«
  ».دارى مى

اى و بـه راه   اى ابن هبيره تو كسى هستى كه از حد خويش پـا فراتـر نهـاده   «: دو نوشتمنصور ب: گويد
دهد كه عمل  دهد كه محقق خواهد كرد و شيطان آرزويى به تو مى اى به تو مى خداى و عده. اى طغيان رفته

ر رسد، مثال آهسته باش تا وقت مقرر د. نمايد كه دور خواهد كرد نخواهد كرد و چيزى را به تو نزديك وامى
تـو  «: شـير گفـت  » .با من نبرد كن«: شنيدم شيرى به گرازى بر خورد، گراز بدو گفت: گويم خويش و ترا مى

اى و  گويى و ترا بكشم گويند گرازى را كشـته  گرازى و همانند و همسنگ من نيستى، اگر چنين كنم كه مى
رندگان روم و گويم كه از من بازماندى اگر نكنى پيش د« :گفت» .اگر آسيبى به من زدى مايه ننگ من شود

 ».تحمل ننگ دروغ تو آسانتر از آنست كه سبيلم را به خونت بيااليم«: شير گفت» .و از نبرد من ترس آوردى
از تدبير هشام بن عبد الملك در نبردى كه داشته بود با ابو جعفر سخن : محمد بن رياح جوهرى گويد

ه وى بوده بود و در رصافه منزل داشت تا از او پرسش كند و چـون  كردند، كس پيش مردى فرستاد كه همرا
  »اى؟ تو با هشام بوده«: پيش وى آمد بدو گفت

  ».بله، اى امير مؤمنان«: گفت
  »به من بگوى در نبردى كه به سال فالن و فالن داشت چگونه عمل كرد؟«: گفت
خدا از او راضى باد چنـان  «: سپس گفت» .خدايش رحمت كناد در آن نبرد چنان و چنان كرد«: گفت

  ».كرد
اى و به دشمنم رحمت  بر فرش من نشسته. برخيز كه غضب خداى بر تو باد«: منصور آزرده شد و گفت

  ».فرستى مى
اى به گردنم و منتى به نزد من دارد كه آنرا جز آن كس كه  دشمن تو قالده«: گفت پير برخاست و مى

  ».دارد دهد بر نمي غسلم مى
  »بنشين، هى، چه گفتى؟«: ور بگفت تا او را پس آوردند و گفتمنص: گويد
ام بر  نياز كرد، و آبرويم را از سؤال مصون داشت و از وقتى كه او را ديده گفتم كه مرا از طلب بى«: گفت

  ».ام، چگونه واجب نباشد كه ذكر خير او گويم و ثناى خويش را همراه وى كنم در عرب و عجمى نايستاده
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اى و  اى زاده دهم كه از آزاده ، آفرين بر مادرى كه ترا زاد و شبى كه ترا بر آورد شهادت مىچرا«: گفت
  ».اى از پدرى بزرگوار آمده

 .آنگاه سخن وى را شنيد و بگفت تا چيزى به او بدهند: گويد
گيرم فقط براى اينست كه بـه بخشـش تـو تشـرف      اى امير مؤمنان اين را از روى حاجت نمى«: گفت

 .پس عطيه را گرفت و برفت» .كنم يم و به عطاى تو فخر مىجو مى
  ».چنين كس را بايد بر آورد و نيكى كرد و مال داد كه همانند وى در اردوگاه ما نيست«: منصور گفت

گفتند و از اميرشان شكوه  چنان بود كه پيوسته جمعى از كوفيان بد عامل خويش مى: ابن عياش گويد
منصـور بـه ربيـع    . تند كه عيب حكومتشان بود، و اين را جزو خبرها نوشته بودندگف كردند و سخنانى مى مى

اگر دو كس از شما بـه  : گويد برو و به هر كس از مردم كوفه كه بر در است بگوى كه امير مؤمنان مى«: گفت
يـد و  هـاى خـويش بمان   زنـم، در خانـه   تراشم و به پشتشان تازيانه مـى  جايى فراهم آيند سر و ريششان را مى

  ».خويشتن را محفوظ داريد
اى همانند عيسى بن مريم چنانكـه پيـام   «: ربيع با اين پيام پيش آنها رفت، ابن عياش بدو گفت: گويد

به خدا اى امير مؤمنان، طاقت تازيانـه  : امير مؤمنان را پيش ما آوردى پيام ما را نيز براى وى ببر و بدو بگوى
  ».نداريم اما ريش اگر خواهى بتراش

خدايش بكشـد  «: ابن عياش تنك ريش بود و چون اين سخن را با منصور بگفت بخنديد و گفت: گويد
  ».كه چه زرنگ است و خبيث

يكى را به نـزد مـن آوردنـد كـه از يكـى از      : نصر بن حرب كه جزو كشيكبانان ابو جعفر بوده بود گويد
: يش ابو جعفر بردم و چون او را بديد گفـت وى را پ .كوشيده بود 1نواحى آورده بودند كه در كار تباهى دولت

  »اصبغ؟«
  » .آرى، اى امير مؤمنان«: گفت
  » واى تو مگر آزادت نكردم و با تو نيكى نكردم؟«: گفت
  » .چرا«: گفت
  » .اما در كاستن دولت من و تباهى ملكم كوشيدى«: گفت
 ».خطا كردم و بخشش از امير مؤمنان شايسته است«: گفت
  »اى عماره اين، اصبغ است؟«: ماره را كه حاضر بود پيش خواند و گفتابو جعفر ع: گويد

بلـه، اى اميـر   «: ديد، آنگـاه گفـت   بنا كرد در چهره من دقت كند كه چشمانش خوب نمى: اصبغ گويد
  ».مؤمنان

  » كيسه عطيه مرا بيار«: گفت
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بـه  . پيد است، واى تـو اين را بگير كه س«: اى بياوردند كه پانصد درم در آن بود گفت پس كيسه: گويد
 .داد و با دست خويش اشاره كرد و آنرا تكان مى» .كار خويش اشتغال گير

  » مقصود امير مؤمنان چه بود؟«: به اصبغ گفتم: عماره گويد
  » .خورد ساختم و او از كسب من مى من غالم بودم و طناب مى«: گفت

نانكه بار پيشين وارد كرده بودم و چون پيش بار ديگر او را بياوردند كه وى را وارد كردم چ: نصر گويد
  »اصبغ؟« :روى منصور بايستاد به دقت در وى نگريست آنگاه گفت

  » .بله، اى امير مؤمنان«: گفت
اى اميـر مؤمنـان   «: آنگاه آنچه را با وى كرده بود نقل كرد و به يادش آورد كه اقرار كرد و گفت: گويد

 .دنش را بزدپس او را پيش آورد و گر» .حماقت كردم
گرفـت،   خضاب منصور زعفرانى بود به سبب آنكه مويش نرم بـود و خضـاب نمـى   : سليمان نوفلى گويد
شـد و   گريست و اشـك بـر ريشـش روان مـى     كرد و مى ديدم كه بر منبر سخن مى ريشش تنك بود، او را مى

 .ريخت، به سبب كمى و نرمى موى مى
چيزهـايى از  «: بزرگان بنى اميه دست يافت و گفـت منصور به يكى از : سندى بن شاهك سندى گويد

 ».پرسم با من راست بگوى و امان دارى تو مى
  » .بله«: گفت«

  » بنى اميه از كجا آسيب ديدند كه كارشان آشفته شد؟«: منصور گفت
  » .از نرسيدن خبرها«: گفت
  » كدام يك از اموال را سودمندتر يافتند؟«: گفت
  » .جواهر«: گفت
  » را وفادار يافتند؟كيان «: گفت
  » .وابستگانشان را«: گفت
: خواست در كار خبر رسـانى از مـردم خانـدان خـويش كمـك بگيـرد، سـپس گفـت         منصور مى: گويد

 .و از وابستگان خويش كمك گرفت» .آورد منزلتشان را پايين مى«
. خـورده  در يك روز زمستان كه سرما سخت بود خبر يـافتم كـه منصـور دوا   : محمد بن سليمان گويد

مرا از راهى وارد قصر كردند كه تا آن وقت از آنجا وارد نشده بودم، مرا به . پيش وى رفتم كه از اثر دوا بپرسم
حياط كوچكى بردند كه در آنجا يك اطاق بود كه مقابل آن، به پهناى اطاق و صحن رواقى بود بر يك ستون 

وارد شدم در اطاق، پالس پهن بود و جـز  . ها كنندساج و مقابل ايوان حصيرها آويخته بود چنانكه در مسجد
  ».اى امير مؤمنان اين اطاق در خور تو نيست«: گفتم. آن چيزى نبود مگر بستر و لوازم و روپوش وى

  » .عمو جان، اين اطاق خوابگاه من است«: گفت
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  » بينم چيزى اينجا نيست؟ جز آنچه مى«: گفت
  » .بينى چيزى نيست جز آنچه مى«: گفت
دار دارد و پيـراهن   شنيدم به جعفر بن محمد گفته بودند كه ابو جعفر يك جبـه هراتـى و صـله   : دگوي

يـا  » .حمد خداى را كه تدبير كرد و او را به فقر طينـت خـويش مبـتال كـرد    «: زند، گفت خويش را وصله مى
 ».به فقر در شاهى خويش«: گفت

كـرد در خانـه خالـد بطـين      و معزول مـى  گماشت منصور هر كه را به كار مى: محمد بن سليمان گويد
آوردنـد   منزل خالد بر كنار دجله چسبيده به خانه صـالح مسـكين بـود، از معـزول مـالى در مـى      . انداخت مى
نوشتند و  داشتند و نام كسى را كه از او گرفته شده بود بر آن مى گرفتند جدا نگه مى گفت تا هر چه را مى مى

شتند كه آنرا بيت المال مظالم نام داده بود و مال و اثاثى كه در آن بود بسـيار  دا اى جداگانه نگه مى در خزانه
ام كه خلق را بدان خرسند كنى و از مـال خـويش چيـزى     چيزى براى تو فراهم آورده«: شد، به مهدى گفت

چه را كـه  خوانى و هر  ام پيش مى وقتى مردم كسانى را كه اين اموال موسوم به مظالم را از آنها گرفته. بدهى
  ».شوى دهى كه مورد ستايش آنها و همگان مى از آنها گرفته شده پسشان مى

 .مهدى وقتى به خالفت رسيد چنان كرد: گويد
حارثى را به بلقا گماشته بـود، پـس از آن وى را عـزل      عبداهللامنصور، محمد بن : على بن محمد گويد

وى را بر اسبان بريد به نزد وى آوردند دو  .ه بود بيارندكرد و دستور داد وى را با مالى كه به نزد او يافت شد
يك سجاده سوسنگرد بود با خيمه و دو : هزار دينار به نزد وى يافته بودند كه با بنه او بر اسبان بريد بياوردند

مسين كه همه را فراهم يافتند اما اثاث پوسـيده   1مخده و دو بالش و يك طشت و يك آفتابه و يك اشناندان
 .به جا گذاشت» .از من نيست«: دو هزار دينار را گرفت اما شرم كرد كه اثاث را ببرد و گفت. بود

پس از آن مهدى او را واليتدار يمن كرد و رشيد پسرش را كه لقب ربر داشـت واليتـدار مدينـه    : گويد
 .كرد

ى بـودم سـر را در   را پيش منصور آوردند به نـزد و   عبداهللاوقتى سر ابراهيم بن : صباح بن خاقان گويد
ابو جعفر . اش انداخت سپرى پيش روى وى نهادند يكى از شمشيرداران روى آن خم شد و آب دهان بر چهره

زدم كـه اگـر    اش بينـي بـا گـرز چنـان ضـربتى بـه      : گويد» .را بكوب  شا بيني«: نگاهى تند به او كرد و گفت
بانان با گـرز او را زدن گرفتنـد و پيوسـته او را    كشيك. اى به هزار دينار پيدا كند ميسر نبود خواست بينى مى

 .همى كوفتند تا سرد شد و پايش را گرفتند و كشيدند
جوانان بنى هاشم دور او را گرفتنـد كـه   . در ايام ابو جعفر، اشعب به بغداد آمد: جعفر بن سليمان گويد

 .ال بود كه بوده بوداش به همان ح انگيز بود و حنجره براى آنها آواز خواند كه آهنگهاى وى طرب
 :اين شعر از آن كيست كه گويد«: جعفر بدو گفت
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   اين آثار كه در ذات الجيش هست«
   و كهنه و فرسوده شده

   از آن كيست
   كه در كنار بيابان نمودار است

  »كند؟ و غمگين را آشفته مى
گفـت از   خواستند مـى  ىآموختم و چون آنرا از وى م آواز را از معيد آموختم، آهنگى را از او مى«: گفت

 .كند اشعب بخواهيد كه بهتر از من ادا مى
بيـنم كـه تـرا از خانـه خـويش       چنان مى«: اشعب به پسر خويش عبيده گفت: جعفر بن سليمان گويد

  ».كنم كنم و نسب ترا انكار مى بيرون مى
  »پدر جان براى چه؟«: گفت
اى  نم اما تو پسر منى و به اين سـن رسـيده  ك براى آنكه من بهتر از همه خلق خدا نان پيدا مى«: گفت

  »كنى؟ اما نانخور منى و چيزى پيدا نمى
  ».دهد كنم، اما همانند درخت موز است كه تا مادرش نميرد بار نمى چرا به خدا، من پيدا مى«: گفت

اطـاقى را بـا گـل      به هنگام تابسـتان بـراى خسـروان هـر روز سـقف     : محمد بن سليمان هاشمى گويد
كردند و  آوردند و در اطاق رديف مى هاى بلند و انبوه نى را مى دند كه خوابگاه روز شاه آنجا بود، دستهاندو مى
كردند، نخستين كس  بنى اميه نيز چنين مى. نهادند هاى نى مى آوردند و ما بين دسته هاى بزرگ برف مى پاره

 .كه پارچه كنف مرطوب به كار برد منصور بود
كردنـد، ابـو ايـوب خـوزى      اندود آمـاده مـى   براى منصور در آغاز خالفت سقف گلاند كه  ها گفته بعضى

شـد و آنـرا خـويش     نهادند كه از آن خنك مـى  مى 1اى كردند و بر سه پايه هاى ضخيم گرفت كه تر مى پارچه
پـس پارچـه   » .شـود  گيرد و خنكتر مى تر باشد آب بيشتر مى ها ضخيم پندارم اگر اين پارچه«: داشت و گفت

هاى برگ خرما به كار بردنـد   خليفگان پس از وى بافته. شد اى نصب مى فى براى او آماده كردند كه بر قبهكن
 .بردند و كسان نيز به كار مى

يكى از راونديان كه ابلق نام داشت و پيس بود سخنان غلو آميز : على بن محمد به نقل از پدرش گويد
روحى كه در عيسى بن مريم بود در على بن ابـى طالـب جـاى    گفت و راونديان را بدان خواند و پنداشت كه 

اينان حرامها را حـالل  . گرفت، پس از آن در امامان، يكى پس از ديگرى تا ابراهيم بن محمد و آنها خدايانند
خورانيـد و شـراب    خوانـد و غـذا مـى    شمردند و چنان بود كه يكيشان جمعى از آنها را به خانـه خـويش مـى   

 .كشيد زن خويش مىنوشانيد و به  مى

                                                           

 .عرب سه پايهسبايك، م: كلمه متن. 1
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رسيد كه آنها را بكشت و بياويخت و اين اعمال تا كنـون ميـان آنهـا      عبداهللاخبر به اسد اهللا بن : گويد
 .هست

اينان ابو جعفر منصور را پرستيدند، باالى قصر خضرا رفتند و خويشتن را بيفكندند، گويى پـرواز  : گويد
 .تويى، تويى: زدند ابو جعفر بانگ مىجمعشان با سالح ميان مردم آمدند و به . كنند مى

كه خويشتن را از خضـرا بـه    اند كه وى جمعى از راونديان را ديده بود از يكى از مشايخ ما آورده: گويد
شكسـتند و جانشـان بـه در     رسيدند درهم مـى  كردند و همينكه به زمين مى گويى پرواز مى. انداختند زير مى

 .رفت مى
بن على در بصره به نزد سليمان بن على از   عبداهللاوقتى : ن سليمان گويداحمد بن ثابت، غالم محمد ب

يكى از غالمانش با وى بود با غالمانى از آن سليمان بن على، يكى . نگريست منصور نهان شد روزى از باال مى
رو بـه   كشيد، رفت و از گردنفرازى، جامه خويش را مى را ديد كه جمال و كمالى داشت و بزرگمنشانه راه مى

  »اين كيست؟«: غالم سليمان بن على كرد و گفت
  » .غالم فالن پسر فالن اموى است«: گفت
هنـوز راه مـا   «: سخت به خشم آمد و از شگفتى دستهاى خويش را به هم كوفت و گفت  عبداهللا: گويد

سـديف را بـه    و شـعر » .پايين برو و سرش را براى من بيار -و غالم خويش را نام برد -هموار نيست اى فالن
 :تمثل خواند به اين مضمون

   كنى چرا عبد شمسيان را رها مى«
 كه در هر چراگاهى بانگى داشته باشند؟

   اگر همگيشان را بكشيد
   گورى را كه در حران هست

  ».تالفى نخواهد كرد
وى بن على هزيمت شد و منصور بر او ظفر يافت و   عبداهللاز آن پس كه : على بن محمد مداينى گويد

. را در بغداد بداشت، هيئتى از مردم شام به نزد منصور آمدند كه حارث بن عبـد الرحمـان از آن جملـه بـود    
خـدا  «: اى از آنها به پا خاستند و سخن كردند، پس از آن حارث بن عبد الرحمان به پـا خاسـت و گفـت    عده

اى افتـاديم كـه بزرگوارمـان را     به فتنـه . ايم امير را قرين صالح بدارد ما هيئت تفاخر نيستيم بلكه هيئت توبه
از مـا سـرزده، پـوزش      ايـم معتـرفيم و از آنچـه    برانگيخت و بردبارمان را بـه سـبكى كشـانيد، بدانچـه كـرده     

ايم و اگر ببخشـيمان از روى تفضـل نسـبت بـه      اگر عقوبتمان كنى به سبب جرمهاست كه كرده. خواهيم مى
اى نكويى  ش و اينك كه قدرت دارى منت بنه و اينك كه ظفر يافتهاى ما را ببخ اينك كه تسلط يافته. ماست

  ».اى كن كه دير باز نكويى كرده
  » .چنين كردم«: ابو جعفر گفت
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  ».اى زيد«: منصور از پس مرگ مواليم مرا پيش خواند و گفت: زيد وابسته عيسى بن نهيك گويد
  » .اى امير مؤمنان آماده فرمانم«: گفتم
  » مقدار مال به جاى نهاده؟ابو زيد چه «: گفت
  » .هزار دينار يا نزديك به اين مقدار«: گفتم
  » اكنون كجاست؟«: گفت
  » .زنش در ماتمش خرج كرد«: گفت
زنش در ماتمش هـزار دينـار خـرج كـرد؟ خيلـى شـگفت آور       «: پس اين را بسيار شمرد و گفت: گويد

  ».است
  » چند دختر به جاى نهاد؟«: آنگاه گفت

  » .شش تا«: گفتم
و چون برفتم به من » .فردا صبح به در مهدى بيا«: مدتى خاموش ماند آنگاه سر برداشت و گفت: گويد

  »استر همراه دارى؟«: گفتند
يكصد و هشتاد : گويد» اند؟ دانم براى چه مرا خواسته اند و نمى به اين، و غير اين دستورم نداده«: گفتم

 .ر يك از دختران عيسى سى هزار دينار بدهمهزار به من دادند و دستورم دادند كه به ه
آنچه را براى دختـران ابـو زيـد دسـتور داده بـوديم      «: پس از آن منصور مرا پيش خواند و گفت: گويد

 »گرفتى؟
  » .آرى، اى امير مؤمنان«: گفتم
  » .فردا صبح همسنگان ايشان را پيش من آر تا به آنها شوهرشان دهم«: گفت
ن از فرزندان عكى و سه تن از خاندان نهيك از عموزادگان دختران پيش وى صبحگاهان با سه ت: گويد

رفتم و هر كدامشان را به سى هزار درم شوهر داد و بگفت تا صداق آنها را از مـال وى بـه نزدشـان ببرنـد و     
 .بگفت تا با آنچه به آنها داده بود امالكى بخرم كه معاششان باشد و چنان كردم

به يك روز ده هزار هزار درم بر گروهى از مردم خاندان خويش پخش كـرد و بـه    ابو جعفر: هيثم گويد
شناسم كه بـه يكـى ايـن     اى پيش از او و پس از او نمى خليفه. هر يك از عموهاى خويش هزار هزار درم داد

 .مقدار عطا كرده باشد
عيل پسران علـى  سليمان و عيسى و صالح و اسما: منصور بگفت تا به عموهايش: عباس بن فضل گويد

وى نخستين خليفه بود كه هزار . بن عباس هر كدام به عنوان كمك از بيت المال هزار هزار بدهند  عبداهللابن 
 .هزار از بيت المال عطا كرد و اين در ديوانها مقرر بود

ابو جعفر به بغداد براى مدنيان به مجلس عام نشست كـه جمعـى از آنهـا بنـزد وى آمـده      : ربيع گويد
جزو واردان وى جوانى بود » .شود نسب خويش را بگويد هر كس از شما كه به نزد من وارد مى«: گفت. ندبود
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اى امير مؤمنان احوص شعرى در بـاره مـا   «: سپس گفت. از فرزندان عمرو بن حزم كه نسب خويش را بگفت
  ».اند گفته كه به سبب آن شصت سال اموالمان را از ما بداشته

 :و او شعر را خواند به اين مضمون» اى من بخوانبر«: ابو جعفر گفت
   اى را فقير ديدى وقتى حزمى«

   يا حزمى در آتش افتاد
 .وى را پناه مده

   آنها بودند كه در ذى خشب
   مروان را به زحمت انداختند
  ».و در خانه عثمان وارد شدند

وقتى بـدينجا  . خواند فرو مى اى را بر او شعر در ستايش وليد بن عبد الملك بود و احوص قصيده: گويد
 .و بگفت تا اموال آنها را مصادره كنند» .گناه خاندان خودم را به ياد من آوردى«: رسيد وليد گفت

 .و جوان سه بار آنرا تكرار كرد. »شعر را دو باره براى من بخوان«: ابو جعفر به جوان حزمى گفت
خـواهى يافـت چنانكـه بـه سـبب آن محـروم       به ناچار به خاطر اين شعر نصـيب  «: ابو جعفر بدو گفت

  ».ده هزار درم بيار و به او بده كه شعر را براى ما خوانده است«: پس از آن به ابو ايوب گفت» اى شده
آنگاه بگفت تا به عامالن وى بنويسند كه امالك خاندان حزم را پـس دهنـد و در آمـد هـر سـال را از      

ق كتاب خداى به ترتيب وارث تقسيم كنند و هر كه مرده به ورثـه  امالك بنى اميه بدهند و اموالشان را مطاب
 .وى دهند

 .پس جوان حزمى برفت با چيزى كه هيچكس همانند آن نگرفته بود: گويد
منصور از برون شدن به نزد كسان و بر نشستن بازمانـد، مردمـان گفتنـد كـه وى     : احمد بن اسد گويد

 .بيمار است و در اين باب بسيار سخن كردند
اى امير مؤمنان بقـاى اميـر مؤمنـان دراز بـاد امـا مـردم چيزهـا        «: ربيع به نزد وى رفت و گفت: گويد

  »گويند؟ چه مى«: گفت» .گويند مى
  » امير مؤمنان بيمار است: گويند مى«: گفت
عامه به سه چيز نياز دارند  اى ربيع ما را با عامه چه كار است،«: اندكى خاموش ماند آنگاه گفت: گويد

اينكه يكى در ميانشان باشد كه در احكامشان بنگـرد و انصـاف   : خواهند كه وقتى انجام شد ديگر چيزى نمى
يكى را از ديگرى بگيرد و راههايشان را امن بدارد تا به شب يا به روز بيمناك نباشـند و اطرافشـان را بسـته    

  »ايم بدارد تا دشمن سويشان نيايد و ما اين را براى آنها انجام داده
آنگاه بر نشست تا عامـه وى را  » اى ربيع طبل بزن«: پس از آن چند روز صبر كرد، سپس گفت: گويد

 .بديدند
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ابو جعفر زنديقان و دلقكان را كه حماد عجرد از آن جملـه بـود   : على بن محمد به نقل از پدرش گويد
خواسـت   كردند كـه مـى   قكى مىهمراه محمد بن ابو العباس روانه كرد كه با وى در بصره اقامت گرفتند و دل

محمد چنان وانمود كه عاشق زينب دختر سليمان بن على است و سواره . بدين وسيله او را منفور كسان كند
 .گرفت بدين اميد كه زينب بدو نظر كند رفت و در معرض وى قرار مى سوى مربد مى

ارى گفت كه از آن جملـه  براى من در باره وى شعرى بگوى و حماد اشع«: محمد به حماد گفت: گويد
 :شعرى بود به اين مضمون

   اى ساكن مربد، شوق مرا«
  ».به هيجان آوردى كه پيوسته در مربد جاى دارم

منصور دو سال به نزد پدرم منزل داشت و من خصيب متطبب را شناختم به سبب آنكـه بسـيار   : گويد
داد كه كسى را  و دهرى بود و اهميت نمىكرد، اما زنديق  گرى مى خصيب تظاهر به نصرانى. آمد پيش وى مى

 .بكشد
منصور كس پيش وى فرستاد و دستور داد كه ترتيب كشتن محمد بن ابى العباس را بدهد و او : گويد

وقتى وى احساس حرارت كرد . اى رخ دهد آنگاه منتظر ماند تا براى محمد بيمارى. زهرى كشنده آماده كرد
  ».دارويى بخور«: خصيب بدو گفت

 »براى من مهيا كن«: گفت
مـادر محمـد ايـن را بـراى      .خصيب دارو را مهيا كرد و زهر را در آن كرد و بدو نوشانيد كه از آن بمرد

منصور نامه نوشـت و دسـتور داد خصـيب را    . منصور نوشت و بدو خبر داد كه خصيب پسرش را كشته است
زدنى سبك، و چند روز او را بداشت، آنگاه و چون پيش منصور رسيد سى تازيانه به او زد، . پيش وى فرستند

 .سيصد درم به او بخشيد و آزادش كرد
شنيدم ام موسى حميرى با منصور شرط كرده بود كه روى وى زن نگيرد و با كنيزى همخوابـه  : گويد

را  نشود، در اين باب مكتوبى مؤكد نوشته بود و شاهدان گرفته بود و منصور در ايام زمامدارى ده سال تنها او
 .داشت

كرد، از مـردم   نوشت و استفتا مى و چنان بود كه منصور به فقيهان حجاز يكى پس از ديگرى مى: گويد
اما . كرد كه فتوايى دهد و او را مجاز دارد آوردند و مكتوب را بر او عرضه مى حجاز و عراق فقيه پيش وى مى

فرسـتاد و چـون    ى فراوان پيش فقيه مـى كرد و مال يافت پيشدستى مى ام موسى وقتى از حضور وى خبر مى
عاقبت ام موسى از پس ده سـال از زمامـدارى وى   . داد كرد فتواى جواز نمى منصور مكتوب را بر او عرضه مى

 .در همان شب يكصد دوشيزه بدو عرضه كردند. در بغداد بمرد و خبر مرگ وى در حلوان به منصور رسيد
 .را آورده بود ام موسى براى منصور، جعفر و مهدى: گويد
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وقتى بختيشوع بزرگ از شوش سوى منصور آمد و در قصر باب الـذهب بغـداد بـه    : على بن جعد گويد
  »شراب«: نزد وى وارد شد دستور داد غذايى بدو دهند كه بخورد و چون خوان را پيش روى او نهادند گفت

  » .نوشند بر خوان امير مؤمنان شراب نمى«: بدو گفتند
  » .خورم كه شراب با آن نباشد نمى من غذايى«: گفت
  » .اين را به منصور خبر دادند گفت، ولش كنيد«: گويد
بر خـوان اميـر مؤمنـان    « :و چون وقت شام رسيد با وى چنان كردند و باز شراب خواست گفتند: گويد
: گفـت پس بختيشوع شام خورد و از آب دجله نوشيد و روز بعد به آب دجله نگريسـت و  » .نوشند شراب نمى

  ».گيرد گمان نداشتم چيزى به جاى شراب تواند بود، اينك آب دجله جاى شراب را مي«
منصور به عامل خويش بر مدينه نوشت كه حاصل امالك را بفروش، اما به كسى بفـروش  : حسن گويد

و مفلسى كه مالى ندارد بر ما مسـلط اسـت كـه بـه شـكنجه ا     : كه بر او مسلط باشيم و او بر ما مسلط نباشد
به شخص متمكن كـه  . رود، اگر چه به قيمت خوب بخرد توانيم پرداخت و مال ما به نزد وى از ميان مى نمى

 .كند به كمتر بفروش كند و پرداخت مى انصاف مى
كسى كه با وى نيكى كنند و تا به وقت مرگ آنرا فراموش كند «: گفت ابو جعفر مى: ابوبكر هذلى گويد

  ».انسان نيست
 :هيثم قارى بصرى به نزد منصور اين آيه را خواند: عنبرى گويد ابان بن يزيد

  »26: 17 حقَّه و الْمسكينَ و ابنَ السِبيلِ و ال ُتبذِّر َتبذيراً  و آت ذَا اْلُقرْبى«
 .حق خويشاوند را به او بده و تنگدست و به راه مانده را نيز و به اسراف كردن مكوش: يعنى

خدايا مرا و فرزندانم را در نعمتى كه از عطـاى خـويش بـه مـا     «: گفتن آغاز كرد و گفت و منصور دعا
  ».اى از اسراف بر كنار دار داده

 :و نيز هيثم به نزد او اين آيه را خواند كه: گويد
»اهللا من َفْضل مونَ ما آتاهْكتُمي خْلِ وبِاْلب رُونَ النَّاسأْمي َخُلونَ وبينَ يِهيناًالَّذذاباً مرِينَ علْكافنا لتَدأَع و ه 

4 :37« 
همان كسان كه بخل كنند و مردم را به بخل وادارند و آنچه را خدا از كرم خويش بـه آنهـا داده   : يعنى

 .ايم انگيز آماده كرده عذابى خفت) نعمت(نهان كنند كه براى كافران 
گاه دين و دنياست و مايه عزت و  سلطان است و تكيهاگر نبود كه مالها قلعه «: و منصور به كسان گفت

بردم كه دينار يا درهمى را به نزد خويش داشته باشم كه از بذل مـال لـذت    زينت است يك شب به سر نمى
  ».دانم كه در عطاى آن ثواب فراوان هست برم و مى مى

خيره شد اما در باره هر چه از يكى از اهل علم به نزد منصور در آمد كه او را حقير شمرد و در او : گويد
  »اين علم را چگونه حاصل كردى؟«: او پرسيد به نزد وى يافت بدو گفت
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  ».درباره علمى كه آموخته بودم بخل نكردم و در كار آموختن علم شرم نياوردم«: گفت
  » .به همين سبب است«: گفت
ن كنـد، بـى تمسـخرگو و    تأمـل سـخ   تدبير عمل كند و بـى  هر كه بى«: گفت منصور هميشه مى: گويد

  ».مالمتگوى نماند
شاهان همه چيز را از ياران خويش تحمل كنند مگـر سـه   «: گفت شنيدم كه منصور مى: قحطبه گويد

  ».فاش كردن راز، تعرض به حرم و نكوهش ملك: چيز
  »دهى؟ راز تو از خون تست، بنگر آن را به كى مى«: گفت منصور مى: على بن محمد گويد

تى عبد الجبار بن عبد الرحمان ازدى را از آن پس كه بر ضد منصور قيام كرده بود به نزد وق: عمر گويد
  ».اى امير مؤمنان كشتى محترمانه«: وى آوردند، بدو گفت

 ».اى پسر زن بوگندو، آنرا پشت سر خود به جا نهادى«: گفت
را شنيدم كـه در مدينـة   ابو جعفر منصور : قحطبه بن عذابه چشمى كه از صحابه پيمبر بوده بود گويد

اى بندگان خداى با همديگر سـتم مكنيـد كـه    «: گفت كرد، به سال صد و پنجاه و دوم، مى السالم سخن مى
مايه ظلمت روز رستاخيز است به خدا اگر دست خطاگر و ظلم ستمگر نبود ميان شما در بازارهايتـان پيـاده   

رفتم و خالفـت را بـدو    زاوارتر است پيش وى مىدانستم كسى هست كه به خالفت از من س رفتم، اگر مى مى
  ».كردم تسليم مى

  ».عقوبت بردبار به اشاره است و عقوبت سفيه به تصريح«: گفت منصور مى: نصر بن حديد گويد
 :ابان قارى به نزد منصور اين آيه را خواند كه: يحيى بن ابو نصر قرشى گويد

  ».29: 17 قك و ال َتبسطْها كُلَّ اْلبسط َفَتْقعد مُلوماً محسوراًعُن  و ال َتجعلْ يدك مْغُلوَلةً إِلى«
دستت را به گردنت بسته مدار و آنرا به تمامى مگشاى كه مالمت ديـده و حسـرت زده خـواهى    : يعنى

 .نشست
  » .پروردگارمان چه نيكو ادبمان آموخته«: منصور گفت

اند عوض داده و هر كه مضاعف كند سـپاس   كه با وى كردههر كه چنان كند «: گفت منصور مى: گويد
داشته و هر كه سپاس بدارد بزرگى كرده و هر كه بداند كه نيكى را با خويشتن كرده، در انتظار سپاس مردم 

اى و حرمـت خـويش را بـا آن     درباره كـارى كـه بـراى خويشـتن كـرده      .نماند و فزونى محبتشان را نخواهد
تـر   سپاس مجوى بدان كه آنكه حاجت به نزد تو آورده روى تـرا از روى خـويش محتـرم   اى از ديگران  افزوده

  ».داشته پس حرمت روى خويش را بدار و او را نوميد مكن
تأمل بگويـد   هيچكس از بنى عباس نبود كه سخن كند و مقصود خويش را بى: اسحاق بن عيسى گويد

 .مگر ابو جعفر و داود بن على و عباس بن محمد
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انـد در ايـام    ها گفتـه  بعضى -منصور به روز عرفه در بغداد سخن كرد: يل بن ابراهيم فهرى گويداسماع
اى مردم، من قدرت خـدايم در زمـين وى كـه شـما را بـه      «: و ضمن سخنان خويش گفت -منى سخن كرد

را بـه  كـنم و غنيمـت    من خزانه دار غنيمت خدايم كه به مشيت وى عمل مى. برم توفيق و تأييد وى راه مى
كنم، خدا مرا قفل آن كرده و چون اراده كند كـه مـرا بـراى     كنم و به اجازه وى عطا مى اراده وى تقسيم مى

مقرريهاى شما و تقسيم غنيمت و روزيهايتان بگشايد، بگشايد، و چون اراده كند كه مرا بسـته بـدارد، بسـته    
فضل خويش آنچه را در كتاب خويش معلوم پس اى مردم به خدا رو كنيد و در اين روز شريف كه از ت. بدارد

اكنون دينتان را بـراى شـما بـه كمـال آوردم و نعمـت      «: داشته به شما بخشيده و او تبارك و تعالى فرموده
در اين روز از او بخواهيد كه مرا در كار  1».خويش را بر شما تمام كردم و مسلمانى را دين شما انتخاب كردم

دايت تأييد كند و الهامم دهد كه با شما مهربان باشم و نيكى كنم، مرا بگشـايد  صواب موفق بدارد و در كار ه
 .ها و روزيهايتان را به عدالت تقسيم كنم كه او شنواست و نزديك تا عطيه

حمـد خـدايى را كـه سـتايش او     «: منصور سـخن كـرد و گفـت   : داود بن رشيد به نقل از پدرش گويد
دهم كه خدايى جز خـداى   كنم، شهادت مى يمان دارم و بر او تكيه مىجويم و بدو ا كنم و از او كمك مى مى

  ».يگانه نيست كه يگانه است و شريك ندارد
اى انسان، به نام كسـى كـه از او يـاد كـردى     «: يكى از جانب راست ميان سخن او دويد و گفت: گويد
  ».دهم تذكارت مى
دهد استماع  اطر دارد و بدان تذكار مىاز كسى كه خداى را به خ«: سخن خويش را بريد و گفت: گويد

كنم، پناه بر خدا از اينكه ستمگرى لجوج باشم و در كار گناه مغرور، كه در ايـن صـورت    كنم، استماع مى مى
به خدا از اين سخن خدا را منظور نداشتى اما خواستى بگويند بر خاست و   و تو اى گوينده. گمراه خواهم بود

اينك بخشـش   .گرفتم خواستم و سخت مى و اى تو اگر مى. كرد و باك نداشتگفت و عقوبت ديد و صبورى 
مرا غنيمت شمار، مبادا تو و شما گروه مردم نظير آنرا بياريد كه حكمت به ما نزول يافته و از پيش مـا جـدا   

  ».كار را به اهلش باز بريد كه به جاى خويش قرار گيرد و از آنجا باز يابيد. شده
دهـم   شهادت مى«: خواند و گفت خن خويش باز گشت و گويى آنرا از كف خويش مىآنگاه به س: گويد

  ».كه محمد بنده و فرستاده اوست
كرد به پا خاستم و اين آيه  ابو جعفر در بغداد در مسجد المدينه بر منبر سخن مى: ابن ابى الجوزا گويد

 :را خواندم كه
  ».2: 61 ما ال َتْفعُلونَيا أَيها الَّذينَ آمُنوا لم َتُقوُلونَ «

 كنيد؟ شما كه ايمان داريد، چرا چيزها گوييد كه نمى: يعنى

                                                           

  .3: 5اْليوم أَْكمْلت َلكُم ديَنكُم و أَْتممت عَليكُم نعمتي و رضيت َلكُم الْإِسالم ديناً . 1
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واى تو كيستى؟ مقصودت اين بود كـه تـرا بكشـم، از    «: پس مرا گرفتند و به نزد وى وارد كردند گفت
  ».پيش من برو كه ديگر نبينمت

 .پس به سالمت از نزد وى برون شدم: گويد
سـخن   -مقصود مسجد المدينه بغـداد اسـت   -ابو جعفر منصور در اين مسجد :ابراهيم بن عيسى گويد

  ».102: 3 اتَُّقوا اهللا حقَّ ُتقاته«كرد و چون به اين آيه رسيد كه  مى
تو نيز اى بنده خدا، از «: يكى برخاست و گفت. از خدا چنانكه شايسته ترسيدن از اوست بترسيد: يعنى

  ».ست بترسخدا چنانكه شايسته ترسيدن از او
دهـد، اسـتماع    از كسى كه بـه نـام خـداى تـذكار مـى     «: ابو جعفر سخن خويش را بريد و گفت: گويد

 »كنم اى بنده خدا بگوى كه ترس از خدا چيست؟ كنم، استماع مى مى
 .آن مرد فروماند و چيزى نگفت: گويد

را به چيزى كه تاب آن نداريـد  اى مردم، خدا را، خدا را بيازاريد، در باره كارهايتان ما«: ابو جعفر گفت
  ».وادار مكنيد و كسى در چنين وضعى به پاى نخيزد مگر پشتش را به درد آرم و او را دير مدت بدارم

  ».ربيع او را همراه خودت ببر«: آنگاه گفت
خواست  نشانه چنين بود، كه وقتى براى كسى بدى مى. يابد اطمينان يافتم كه آن كس نجات مى: گويد

  ».مسيب او را همراه خودت ببر«: گفت مى
 .آنگاه به سخن خويش بازگشت، از همانجا كه بريده بود، و مردم اين را نيكو شمردند: گويد
رفت، ابو جعفر  و چون نماز را بسر برد وارد قصر شد، عيسى بن موسى به آرامى از دنبال وى مى: گويد

  »ابو موسى؟«: اين را دريافت و گفت
  » .مؤمنانآرى، اى امير «: گفت
  » گويى از من بر اين مرد بيمناكى؟«: گفت
به خدا چيزى از اين گونه در دلم افتاد، اما دانش امير مؤمنان بيشتر اسـت و نظـرش بـاالتر از    «: گفت

  ».آنكه كارى به خالف حق كند
  » .از من در مورد وى بيمناك مباش«: گفت
  » .آن مرد را پيش من آريد«: و چون بنشست گفت: گويد

اين طغيانگر است : اى كس، وقتى مرا بر منبر بديدى گفتى«: پس او را به نزد وى آوردند و گفت: ويدگ
. داشـتى بـراى تـو مناسـبتر بـود      اگر خويشتن را به كارى جز اين مشـغول مـى  . و ناچار بايد با او سخن كنم

ربيع، چهـار  . مشغول دار دارى يا رهسپارى در راه خداى خويشتن را به سيراب كردن گرمازدگان يا شب زنده
 ».برو و ديگر چنين مكن. صد درم به او بده
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منصور پس از بناى بغداد حـج كـرد و در مكـه بـه سـخن      : بن صاعد وابسته امير مؤمنان گويد  عبداهللا
 :ايستاد، از جمله سخنان وى كه به خاطر مانده اين بود

كارى اسـت بـه    1»برند من به ميراث مى در زبور از پى آن كتاب نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته«
سر رفته و گفتارى است عادالنه و قضايى است مقرر، ستايش خدايى را كه حجت خـويش را آشـكار كـرد و    

و قرآن را قسمتى «دورباش بر آن قوم ستمگرى كه كعبه را دستاويز كردند و غنيمت را ارث خويش دانستند 
از چاههاى عاطل مانـده و قصـر   «بينى  آنها رخ داد پس چقدر مى آنچه مورد استهزايشان بود بر 2»پنداشتند

كه خدايشان مهلت داد تا مشيت را دگر كردند و با اهل اين خاندان سـتم كردنـد و تعـدى     3»كارى شده گچ
آيا يكى از «آنگاه خداى بگرفتشان  4»و همه گردنكشان ستيزه جو نوميد گشتند«كردند و گردنفرازى كردند 

  5»شنوى ابى يا صدايى از آنها مىي آنها را مى
  :هاى پياپى رخ داد شعرى به تمثيل خواند به اين مضمون وقتى براى ابو جعفر حادثه: ابن عياش گويد

   آهوان از اطراف خداش پراكنده شدند«
  ».داند چه چيز را شكار كند و خداش نمى

حماد ترك را گفت . را احضار كنند آنگاه دستور داد سرداران و وابستگان و ياران و مردم خاندان: گويد
 .و مسيب بن زهير را تا درها را بگيرد تا اسبان را ازين نهد و سليمان بن مجالد را تا پيش رود

يكـى بـه   . آنگاه در يكى از روزها برون شد و به منبر رفت و دير مدت گرفته بود و خاموش مانـد : گويد
د كه به خدا وى از جمله كسـانى اسـت كـه سـختناى     كن چرا امير مؤمنان سخن نمى«: شبيب بن شبه گفت

 :عاقبت سخن آغاز كرد و گفت: گويد» گفتار براى وى آسان است وى را چه رسيده؟
   ام چرا من از سعد دست بداشته«

   گويد اما او مرا نا سزا مى
   دادم اگر بنى سعديان را دشنام مى

 .آرام گرفته بودند
   ترسند ش مىكنند و از دشمن خوي با من جهالت مى

  ».6جهالت و ترس: چه بد است اين دو صفت
 :آنگاه بنشست و گفت

                                                           

 .105: 21و َلقَد َكَتبنا في الزَّبورِ من بعد الذِّْكرِ أَنَّ الْأَرض يرُِثها عبادي الصالحونَ . 1
2 . ...عينَ جض91: 15ُلوا اْلُقرْآنَ ع. 
3 . ... يدشرٍ مَقص طََّلةٍ وع45: 22ِبْئرٍ م. 
4 . ... يدنارٍ عبُكلُّ ج 15: 14خاب.  

  .98: 19هلْ ُتحس مْنهم من أَحد أَو َتسمع َلهم رِْكزاً . 5

  .م. در متن به نظم است. 6
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   پوشش از سر خويش بر گرفتم«
   و كسى بودم كه جز براى كارى بزرگ

  1كردم سر خويش را نمودار نمى
. به خدا از كارى كه ما بدان قيام كرديم ناتوان ماندند و كسى را كه بدان قيـام كـرد سـپاس نداشـتند    

خواهند كه آب گل آلـود   خواهند؟ مى چه مى. ما تاب نياوردند و حق را انكار كردند و كفران كردندكوشيدند ا
بـه  . كـنم  به خدا هيچكس را با اهانت خويش حرمت نمـى ! را با زحمت فرو برم يا با سختى و محنت سر كنم

كه از كار ديگـرى عبـرت    خدا اگر حق را نپذيرند باشد كه آنرا بجويند و به نزد من نيابند نيكروز كسى است
 .آنگاه بر نشست» آموزد، غالم پيش برو

برادران وى و كسـانى   بن حسن و  عبداهللاوقتى منصور، : بن محمد وابسته محمد بن على گويد  عبداهللا
آنگاه بر پيمبر صلى اهللا . از خاندانش را كه با او بودند گرفت به منبر رفت و حمد خدا گفت و سپاس وى كرد

اى مردم خراسان، شما شيعيان و ياران و اهل دولت ماييـد، اگـر بـا    « :سپس گفت. لم صلوات گفتعليه و س
اين مردم خاندان من، فرزندان علـى بـن ابـى    . كرديد غير ما بيعت كرده بوديد، با كسى بهتر از ما بيعت نمى

علـى  . تعرضشان نشديمطالب، به خدايى كه خدايى جز او نيست آنها را با خالفت واگذاشتيم و كم يا بيش م
حكمان بر ضد او حكم دادند و امت از اطراف وى پراكنده شد و . بن ابى طالب بدان پرداخت و آشفتگى آورد

 .آنگاه شيعيان و ياران و اصحاب و بزرگان و معتمدانش بر او جستند و او را بكشتند .در باره وى اختالف كرد
. مالها بدو عرضه كردند كه پـذيرفت . رد اين كار نبودپس از او حسن بن على به پا خاست كه به خدا م

براى معاويه از مقـام خـويش كنـاره    . كنم و فريبش داد معاويه بدو گفت كه من از پى خويش ترا وليعهد مى
گرفت و روز بعـد طالقـش    هر روز يكى را به زنى مى. گرفت و آن را به معاويه تسليم كرد و به زنان پرداخت

 .تا بر بستر خويش بمرد داد و چنين بود مى
مـردم عـراق و مـردم كوفـه اهـل اخـتالف و نفـاق و مبالغـه در         . پس از وى حسين بن على پا گرفـت 

كه به خدا نه در حال نبرد است كه با آن نبرد كنم و  -سوى كوفه اشاره كرد -مردم اين شهر سياه(گرى  فتنه
فـريبش دادنـد و از يـارى وى    ) آن جـدايى آرد نه در كار صلح است كه با آن مسالمت كنم، خدا ميان من و 

 .بازماندند و او را به دشمن واگذاشتند تا كشته شد
پس از وى زيد بن على پا گرفت و مردم كوفه با وى خدعه كردند و فريبش دادند و چون بـه قيـامش   

داده بـود  پيش محمد بن على رفته بود كه قسـمش  . واداشتند و نمايانش كردند وى را به دشمن واگذاشتند
قيام نكند و از او خواسته بود كه الطائالت مردم كوفه را باور نكند بدو گفته بود كـه مـا در چيـزى از دانـش     

. تو باشى  شود و من بيم دارم كه آن مصلوب يابيم كه يكى از مردم خاندان ما در كوفه آويخته مى خويش مى

                                                           

 .م. در متن به نظم است. 1
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وفه بيم داد امـا نپـذيرفت و در كـار قيـام خـويش      عموى من داود بن على او را قسم داد و از خيانت مردم ك
 .اصرار كرد كه كشته شد و در بازار آويخته شد

بـه خـدا بـه نـزد مـا       .پس از آن بنى اميه به ما تاختند و حرمتمان را از ميان بردند و عزتمان را بردند
پس مـا  . قيام كرده بودندانتقامى نداشتند كه بجويند و اين همه به سبب مردم خاندانمان بود كه بر ضد آنها 

يكبار به طايف بوديم و يكبار به شام و يكبار به شراه تا وقتى كه خدا شما را به طرفدارى . را از واليتها براندند
و يارى ما برانگيخت و به كمك شما مردم خراسان حرمت و عزت ما را زنده كرد و به وسيله حق شـما اهـل   

رسيد به ما  ن كرد و ميراثى را كه از پيمبر صلى اهللا عليه و سلم به ما مىباطل را مغلوب كرد و حق ما را نمايا
داد و حق به جاى خويش قرار گرفت و محل نور آن را آشكار كرد و ياران حق را نيرو داد و دنبالـه قـومى را   

و چون به سـبب تفضـل خـداى و حكـم     . كه ستمگر بودند بريد و حمد خداى را كه پروردگار جهانيان است
ادالنه وى كارها بر ما قرار گرفت از روى ستم و حسد و طغيان به سبب فضيلتى كه خدايمان داده بود و به ع

  :خالفت خويش و ميراث پيمبر خويش صلى اهللا عليه و سلم حرمت كرده بود بما تاختند
  از روى جهالت با من و ترس از دشمنان

  جهالت و ترس: و چه بد است اين دو صفت
م خراسان در اين باب هر چه كردم از روى جهالت نكردم چيـزى از بـد دلـى و گـردن     به خدا اى مرد

اى فالن برو، اى فالن برو و فالن مقدار مـال  : كشى آنها را شنيدم، كسانى را نهانى سوى آنها فرستادم، گفتم
نه بـه نـزد آنهـا    آنها برفتند تا در مدي. با خويش ببر، و ترتيبى بر ايشان معين كردم كه مطابق آن عمل كنند

رسيدند و اين مالها را نهانى به آنها دادند، به خدا پير و جوان و كوچك و بزرگى از آنها نبود مگر با آنها بيعت 
كرد و به وسيله آن خونها و مالهايشان را حالل شمردم، از اين رو حالل شد كه بيعت مـرا شكسـته بودنـد و    

  ».ام اين كار را از روى يقين نكرده  مپنداريد كه من. كنند خواستند بر ضد من قيام جستند و مى فتنه مى
 :خواند هاى منبر اين آيه را مى آنگاه فرود آمد و بر پله: گويد

  ».و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا فى شك مريب«
اند كه آنهـا در   ر ايشان از پيش كردهميان ايشان و آن آرزو كه دارند حايل افكنند چنانكه با نظاي: يعنى

 .اند شكى سخت بوده
ه اى مردم از انس اطاعت ب«: در مداين سخن كرد و گفت  ابومسلممنصور به هنگام كشته شدن : گويد

زيرا هيچكس مكرى در خاطر نگيرد كه در آثار  .وحشت عصيان مرويد و در كار دغلى با امامان شتاب مياريد
ته از زبانش نمودار نشود و خداى آنرا به امام وى ننمايد كه دين خويش را قوت دهد دست او يا كلمات گريخ

هر كـه  . كاهيم كاهيم و حقى را كه اين دين بر شما دارد نمى ما حقوق شما را نمى. و حق خويش را واال كند
. كنـيم  پاره پاره مـى بر سر جاى دكمه اين پيراهن با ما منازعه كند با چيزى كه در اين نيام نهفته است او را 

با ما بيعت كرده بود و از كسان براى ما بيعت گرفته بود به شرط آنكه هر كـه پيمـان مـا را بشـكند       ابومسلم



 خ طبرييترجمه تار     280

كـرده   آنگاه با ما پيمان شكنى كرد و چنانكه در باره ديگران به نفع ما حكـم مـى   .خون خويش را مباح گيرد
  ».از آن نبود كه حق را بر ضد وى به پاى داريمبود در باره وى حكم كرديم، رعايت حق وى مانع 

سـروران دنيـا   « :گفـت  شـنيدم كـه مـى     عبـداهللا گفـت كـه از پـدرم علـى بـن       پدرم مى: منصور گويد
  ».سخاوتمندانند و سروران آخرت پيمبرانند

منصور بر محمد بن جميل دبير خشم آورد، اصل وى از ربذه بود بگفت تا وى : ابراهيم بن عيسى گويد
به رو در افكندند و چون حجت خويش را بگفت منصور دستور داد تا او را به پاى دارنـد آنگـاه شـلوار او را    را 

شلوار كتان مپوش كـه  «: در افكنند و پانزده تازيانه بزنند و گفت نگريست كه كتان بود و بگفت تا او را به رو
  ».اسراف است

را در مدينه و بـرادرش ابـراهيم را در     عبداهللابن وقتى ابو جعفر منصور، محمد : حسن بن ابراهيم گويد
اى به فرزنـدان علـى    باخمرى بكشت و ابراهيم بن حسن در مصر قيام كرد و وى را سوى منصور آوردند، نامه

بن ابى طالب نوشت كه در مدينه بودند و ضمن آن از ابراهيم بن حسن و قيام وى در مصر ياد كرد و اينكـه  
كننـد و   كوشند و قطع خويشاوندى و عصيان مى ها نكرده است و آنها در طلب قدرت مىاين كار را بى راى آن

اينكه وقتى بر سر قدرت با بنى اميه منازعه كردند از دشمنى ناتوان ماندند و از گرفتن انتقام خـويش عـاجز   
را گرفتنـد و  بودند تا وقتى كه پسران عباس به خاطرشان غضب آوردند و به بنى اميه تاختنـد و انتقامشـان   

 .خونهايشان را تالفى كردند و قدرت را از چنگ بنى اميه گرفتند
 :منصور در نامه خويش شعر سبع بن ربيعه يربوعى را به تمثيل آورد به اين مضمون: گويد

   اگر هنگامى كه زبون شده بوديد«
   از شما دفاع نكرده بودم

   و به كمك خداى از شما حمايت نكرده بودم
   ا تباه شده بودچيزها از شم

   كرد كه هيچكس حفاظت آن نمى
 .و هر چه را خدا محفوظ ندارد تباه شود

   كى كسان را از شما بگردانيد: به ما بگوييد
   شود و كيست كه انگشتها سوى او كج مى

   دانيد كه پيوسته به روزگاران
   ايم و ها داشته با شما تفضل

  ايم شما را سودها داده
   اند مردمى بودهاما پيوسته از شما 
   خيانتكار و ستمكار



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  281  يازدهمجلد 

 .و با خدا مغرور و قاطع روابط خويشاوندى
   ايم و شما هر جا ما نبوده

   ايد در نبردهايى حضور يافته
   آنجا ننگ و زبونى بوده است

   كنيم اما شما ما رعايت شما مى
 .كنيد رعايت وضع خويش را نمى

   چنين است كه كارها را
 .ها هست و فرازها شيب

   مگر تواند بود كه پاهاى قومى
   هاشان برتر شود از سينه

   مگر تواند بود كه پاها را
   ها باال برند بر نيزه

   مردانى از شما براى ساالرى
   اند به جنبش آمده

   چونانكه قورباغگان زير بركه
  ».جنبش همى كنند

بود و چون چنين شد تا به در ايام ابو جعفر مقررى دبيران و عامالن سيصد درم : يحيى بن حسن گويد
  .روزگار ما همچنان ببود و نخستين كسى كه مقرريها را بيفزود فضل بن سهل بود

بـه    ابومسـلم در روزگار بنى اميه و بنى عباس مقرريها سيصد درم و كمتر بود حجاج به يزيد بن : گويد
 .داد هر ماه سيصد درم مى

تصديان بريد در همه آفـاق هـر روز قيمـت گنـدم و     در ايام خالفت منصور، م: ابراهيم بن موسى گويد
داد و آنچـه واليتـدار    حبوب و نانخورشها را با قيمت همه خوردنيها و آنچه كه قاضى در ناحيه آنها حكم مـى 

 .نوشتند اى كه بود براى وى مى رسيد و هر حادثه كرد و مالى كه به بيت المال مى مى
نوشتند و آنچه را در شب رخ داده بود پـس از نمـاز    نامه مىكردند بدو  و چون نماز مغرب را مى: گويد

 .نوشتند صبح مى
ديد چيـزى   نگريست، اگر قيمتها را به حال خود مى رسيد در آن مى ها به منصور مى و چون نامه: گويد

ز را نوشت و از علتى كه قيمت آن چي گفت و اگر چيزى از آن تغيير يافته بود به واليتدار و عامل آنجا مى نمى
كرد تا قيمـت آن   داد با ماليمت تدبير مى رسيد و علت را خبر مى پرسيد و چون جواب مى تغيير داده بود مى

نوشت و از كسـانى   شد در باره آن بدو مى اگر از چيزى از احكام قاضى بدگمان مى. چيز به حال اول باز گردد
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نوشت و توبيخ و مالمـتش   انجام شده بود بدو مىاگر كارى ناروا . پرسيد كه به نزد وى بودند از كار قاضى مى
 .كرد مى

در ايامى كه منصور در بغداد بود، از آن پس كه كار شهر را سر برده بود : صباح بن خاقان تميمى گويد
خـداى  «: فراغت يافته بود، از وليد به نزد وى سخن آوردند و گفتند  عبداهللاو از كار محمد و ابراهيم دو پسر 

  ».ت كندملحد را لعن
هذلى و ابن عياش منتوف و شرقى بن حطابى كه همگى از جملـه اصـحاب وى بودنـد در     ابوبكر: گويد

در مجلس وليد بن يزيد حضور داشتم بوقتى : اند كه گويد از فرزدق آورده«: هذلى گفت ابوبكر. مجلس بودند
 :كه گويد شعر ابن زبعرى را به آواز بخوان«: كه صبوحى كرده بود به ابن عايشه گفت

   كاش پيران من كه در بدر بوده بودند«
   ها ديده بودند ناليدن خزرجيان را از ضربت نيزه

  دو برابر از سرانشان را كشتيم
  ».و انحراف بدر را اصالح كرديم كه درست شد

  » .خوانم اى امير مؤمنان اين را به آواز نمى«: ابن عايشه گفت
  » .برم مىبخوان و گر نه زبان كوچكت را «: گفت
به خدا وى بر دين ابن زبعرى بود هنگامى كـه  » احسنت«: پس آن را به آواز خواند كه بدو گفت: گويد

 .گفته بود اين شعر را مى
حمـد خـداى بـر    «: منصور گفـت . پس منصور او را لعن كرد و مجالسان وى نيز او را لعن كردند: گويد

  ».نعمت و توحيد اوى
انـد و   اند و فتنه انگيخته ينيه به منصور نوشت كه سپاه بر ضد وى شوريدهعامل ارم: ابوبكر هذلى گويد

با نكوهش از عمـل مـا   «: زير نامه وى نوشت. اند اند و آنچه را در آن بوده گرفته قفلهاى بيت المال را شكسته
  ».كردند كردند و اگر نيرومند بودى غارتت نمى كناره كن اگر عاقالنه رفتار كرده بودى فتنه نمى

. يكى از مردم بيهوده سر، در فلسطين بر ضد ابو جعفر قيام كرد: اسحاق موصلى به نقل از پدرش گويد
  ».اگر او را سوى من نفرستى خون وى در خون تو است«: وى به عامل آنجا نوشت

منصـور  . پس عامل فلسطين در طلب وى سخت بكوشيد تا بدو دست يافـت كـه فرسـتاده شـد    : گويد
اى، بـه   اى كه به عامالن من تاخته تو بوده« :ارد كنند و چون پيش ابو جعفر در آمد بدو گفتبگفت تا او را و

  ».كنم خدا گوشت ترا از استخوانت جدا مي
 :و آن كس كه پيرى كهنسال بود با صدايى ضعيف كه بلند نبود شعرى خواند به اين مضمون: گويد

   همسر خويش را از آن پس كه پير شده«
   دهى تمرين مى
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 ».اما تمرين پير رنج بيهوده است
  »گويد؟ ربيع چه مى«: گفتار وى براى منصور روشن نبود گفت: گويد
 :گويد مى: گفت

   بنده بنده شماست و مال مال شما«
  ».ماند آيا امروز عذاب تو از من باز مى

  ».اى ربيع از او در گذشتم، آزادش كن و او را پيش خويش نگهدار وبا وى نكويى كن«: گفت
يكى از عامه به منصور نوشت و از عامل وى شكايت كرد كه يك سوى ملك وى را گرفتـه و بـه   : گويد

اگر عدالت را مرجح دارى سالمت يار تو خواهد « :زير رقعه شاكى به عامل خويش نوشت. مال خويش افزوده
  ».بود، انصاف اين شاكى را در باره اين مظلمه بگير

منصور زيـر رقعـه وى   . اى فرستاده بود اى مسجدى در محله خويش رقعهيكى از عامه در باره بن: گويد
  ».از جمله شرايط رستاخيز بسيارى مساجد است، بيشتر راه برو تا توانت افزون شود«: نوشت

اى كه براى منصور فرستاده بود از يكى از عـامالن شـكايت كـرده     يكى از مردم سواد ضمن رقعه: گويد
  ».دهيم اش بياويز و او را بيار كه در اين باب به تو اجازه مى گويى در جامه ست مىاگر را«: بود زير آن نوشت

ام سيد فرزند محمد در كرخ مرده، يا گفت در واسط، و  شنيده«: ابو جعفر گفت: ابو الهذيل عالف گويد
ين اسـت كـه وى   به قولى درست ا. زنم اگر اين به نزد من محقق شود، آنجا را آتش مى. اند او را به گور نكرده

در ايام مهدى در كرخ بغداد در گذشته بود و از گور كردنش خود دارى كرده بودند و او ربيع را فرسـتاد كـه   
امـا ربيـع از    .هاشان را بسـوزاند  اند خانه كار وى را عهده كرد و بدو دستور داد كه اگر از اين كار امتناع داشته

 .آنها دفاع كرد
ابـن عبـد الرحمـان     بن على و عبد الجبـار   عبداهللاكار محمد و ابراهيم و  وقتى منصور از: مداينى گويد

 :فراغت يافت و در بغداد اقامت گرفت و كارها بر وى راست شد شعرى را به تمثيل خواند
   كنى از فرط بليه شب را بر لب شمشير تيز به سر مى«

  ».دهد ترسى سامان مى اما خداى آنچه را از آن مى
 :از پس كشته شدن آن كسان منصور شعرى براى من خواند به اين مضمون: ع گويدبن ربي  عبداهللا

   بسا چيزها كه ترازيان نخواهد زد«
  ».اما دل از ترس آن لرزان است

بـن حسـن از بـيم عقوبـت وى در واليـت        عبـداهللا وقتى منصور خبر يافت كه فرزنـدان  : هيثم گويد«
 :ضموناند شعرى به تمثيل خواند به اين م پراكنده
   وقتى ترسانى را پناه دهم ايمنى يابد«

  ».و اگر ايمنى را بترسانم خانه بر او آشفته شود
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ابو جعفر به من دستور داد دو جامه نرم براى وى بخرم كه آنرا به يكصـد و  : واضح غالم ابو جعفر گويد
  »به چند؟«: وقتى پيش او بردم گفت. بيست درم براى وى خريدم

  » .مبه هشتاد در«: گفتم
خوب است اما كمترش كن كه وقتى كااليى را پيش ما آرند آنگاه پـيش صـاحبش برنـد مايـه     «: گفت

  ».شكست او شود
  »چه كردى؟«: دو جامه را از صاحب آن گرفتم و روز بعد با خويش به نزد منصور بردم گفت: گويد
  » .پيش وى باز بردم و بيست درم براى من كم كرد«: گفتم
  » .يكى را پيراهن ببر و ديگرى را روپوش من كننكو كردى، «: گفت
 .نكرد  پيراهن را پانزده روز به تن كرد و جز آن چيزى به تن. چنان كردم: گويد

منصـور بـه مـردم خانـدان     «: گفـت  شنيدم كه عبد الصمد مـى : غالمى از آن عبد الصمد بن على گويد
ا نمايان كنند و زينت و بوى خوش به كـار  كرد كه سر و وضع نكو داشته باشند و نعمت ر خويش سفارش مى

فالنى، رونق بوى خوش را بر ريـش  : گفت ديد كه چنين نكرده يا كمتر كرده مى برند و اگر يكى از آنها را مى
كرد كه بوى خوش بيشـتر   و بدينسان ترغيبشان مى» .درخشد بينم كه مى بينم اما در ريش فالنى مى تو نمى

بيارايند و به نزد رعيت، خونش جلوه كنند و به نزد آنها آرايـش گيرنـد امـا اگـر     به كار برند كه ظاهرشان را 
 .گفت ديد بدو سخنان گزنده مى شان مى زينتى آشكار بر يكى

منصور از مالك بن ادهم در باره حكايت عجالن بن سـهيل بـرادر حـوثره بسـيار     : احمد بن خالد گويد
 .كرد پرسش مى
يك چشم «: يكى از قوم ما گفت. هشام بن عبد الملك بر ما گذر كرد با عجالن نشسته بوديم كه: گويد

  ».گذرد مى
  » مقصودت كيست؟«: گفت
  » هشام«: گفت
  ».زدم دهى، به خدا اگر به سبب خويشاوندى تو نبود گردنت را مى نام زشت به امير مؤمنان مى«: گفت

  ».به خدا زندگى كردن و مردن با چنين كسى سودمند است«: منصور گفت
منصور خادمى داشت زرد چهره نزديك به تيره رنگ كـه مـاهر بـود و عيبـى     : ابراهيم بن عيسى گويد

  »نژادت چيست؟«: روزى منصور بدو گفت. نداشت
  » .اى امير مؤمنان عربم«: گفت
  » از كدام قوم عربى؟«: گفت
رد و بـرده شـدم و   خواجه كـ  از قوم خوالنم، از يمن اسير شدم، يكى از دشمنان ما مرا گرفت و«: گفت

  ».پيش يكى از بنى اميه افتادم، آنگاه پيش تو رسيدم
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برون شـو  . تو غالم خوبى هستى ولى نبايد يك بدوى وارد قصر من شود و خادم حرم من باشد«: گفت
  ».خواهى برو خدايت به سالمت دارد و هر كجا مى

ه را به نام فضيل پسر عمـران بـه   منصور يكى از مردم كوف: احمد بن ابراهيم كه از مصاحبان بود گويد
پسر خويش جعفر پيوست و دبير وى كرد و كارهاى جعفر را بدو سپرد كه نسبت به وى چنان بـود كـه ابـو    

 .نسبت به مهدى  عبداهللا
ام عبيـداهللا پرسـتار   . خواست براى جعفر از پى مهدى بيعت بگيـرد  و چنان بود كه ابو جعفر مى: گويد

رداخت و در باره وى پيش منصور سعايت كرد و به اشاره بدو گفت كه بـا جعفـر   جعفر به فضيل بن عمران پ
 .1كند زشتى مى

منصور ريان غالم خويش و هارون بن غزوان غالم عثمان بن نهيك را سوى فضل فرستاد كـه بـا   : گويد
گشـاده  و مكتـوبى سـر   » .وقتى فضل را ديديد هر كجا بود او را بكشيد«: جعفر در حديثه موصل بود و گفت

نامـه را بـه   «: براى آنها نوشت به جعفر نيز نوشت و دستورى را كه به آنها داده بود به وى خبـر داد و گفـت  
  ».جعفر مدهيد تا از كشتن فضيل فراغت يابيد

آن دو و برفتند تا به نزد جعفر رسيدند و بر در وى به انتظار اجازه نشستند فضيل برون شد و بر : گويد
ا بگرفتند و نامه منصور را برون آوردند كه كسى متعرض آنها نشد و همانجا گـردن وى را  آنها گذشت كه او ر

 .جعفر ندانست تا وقتى كه از كشتن او فارغ شدند. زدند
اند برى بود، در  فضيل از تهمتى كه بدو زده«: به منصور گفتند. فضيل مردى عفيف و ديندار بود: گويد

فرستاد و ده هزار درهم براى وى معين كرد به شرط آنكه پيش از كشته و او يكى را » .كار وى شتاب آوردى
 .شدن فضيل بدو رسد، اما فرستاده وقتى رسيد كه هنوز خونش خشك نشده بود

و اى تو اميـر مؤمنـان در بـاره كشـتن مـردى      «: جعفر مرا پيش خواند و گفت: سويد غالم جعفر گويد
  »خواهد گفت؟ جرم و خيانت چه عفيف و ديندار و مسلمان بى

  »داند كه چه كند؟ كند و او بهتر مى امير مؤمنان است و هر چه بخواهد مى«: گفتم: گويد
كنم و تو چون عـوام بـه مـن     اى، من چون خواص با تو سخن مى له مادرت را مكيده... اى كه «: گفت

  ».اش بيندازيد گويى پايش را بگيريد و در دجله پاسخ مى
  ».با تو سخن دارم« :گفتم. مرا گرفتند: گويد
  ».ولش كنيد«: گفت
كنند؟ كى باز خواست خواهند كرد؟ او كه عمـوى خـود    در باره فضيل از پدرت باز خواست مى«: گفتم

بن حسن و جز او كسانى از فرزندان پيمبر خدا صلى اهللا عليه و سـلم را بـه     عبداهللابن على را كشته،   عبداهللا

                                                           

  . يعبث به :ت متنعبار. 1
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پيش از آنكه در باره فضيل از او باز خواست كنند . شته كه به شمار نيايدستم كشته و از مردم دنيا چندان ك
  ».كشد موشى است كه خايه فرعون را مى

  ».رهايش كنيد به لعنت خدا«: پس بخنديد و گفت: گويد
حفـص امـوى شـاعر كـه او را حفـص پسـر ابـو جمعـه         : محمد بن عائذ وابسته عثمان بن عفان گويـد 

منصور او را در مجلسهاى خويش ادب آموز مهدى كرده بود وى در ايـام  . زياد بودگفتند وابسته عباد بن  مى
كـرد و منصـور او را از ايـن منـع نكـرد، در ايـام        كرده بود، در ايام مهدى نيز مى بنى اميه ستايش ايشان مى

 .عهدى همچنان با مهدى بود و پيش از آنكه به خالفت رسد در گذشت واليت
تـو  «: منصور خبر وى را جست و گفت. د منصور وارد شد و با وى سخن كردحفص اموى به نز: گويند

 »كيستى؟
  » .اى امير مؤمنان وابسته توام«: گفت
  » شناسمش؟ اى مثل تو دارم و نمى وابسته: گفت
  » اى امير مؤمنان وابسته يكى از خادمان توام از عبد مناف«: گفت
او «: بنى اميه است و او را به مهدى پيوست و گفـت  منصور اين را پسنديد و بدانست كه وابسته: گويد

  ».را نگهدار
 :از جمله رثاها كه در باره منصور گفتند شعر سلمه خاسر بود به اين مضمون

   شگفتا از آن خبر مرگ كه خبر گويان گفتند«
   جگر نه لبان از مرگ وى سخن آورد

   ريخت كاش دستى كه بر او خاك مى
 .ماند انگشت بر آن نمى

   ى كه واليتها به زور تسليم وى شدكس
   و همگان از بيم وى چشم فروهشتند

   خداوند بغداد كجاست؟ كه بيست و دو سال
 پادشاهى از آن وى بود؟

   مرد چون آتش زنه است
   كه وقتى آتش سوزان در آن افتد

   هيچ توبيخى هوس او را منحرف نكند
   و مردمان روش او را ديگر نكنند

   بود پادشاهى از آن وى
   چندان كه دشمنان خويش را
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   برد لگام به راه مى بى
   افتاد چشمان در مقابل وى فرو مى

 ها بود و از بيم وى دستها بر چانه

   اطراف ملك خويش را به هم پيوست آنگاه
   پشت سر دورترشان بود

  .و پيش روى نزديكترشان
   چنان ماليم بود كه ترسنده ترس خويش را

   برد از ياد مى
   ان عزمى داشت كه دلها راو چن

 ».كرد مضطرب مى

 سخن از نام فرزندان و زنان ابو جعفر منصور

از جمله فرزندان وى مهدى بود كه نامش محمد بود، و جعفر اكبر، كه مادرشان از وى دختر منصور و 
 .اين جعفر پيش از منصور بمرد .خواهر يزيد بن منصور حميرى بود كه كنيه ام موسى داشت

 .سليمان و عيسى و يعقوب كه مادرشان فاطمه دختر محمد از فرزندان طلحة بن عبيد اهللا بودو نيز 
و نيز جعفر اصغر كه مادرش يك كنيز كرد بود كه منصور او را گرفته بود و همبستر خويش كرده بود 

 .ناميدند و پسرش را پسر زن كرد مى
 .شهو نيز صالح مسكين كه مادرش كنيزى رومى بود به نام فرا

مادرش كنيزى بود كه كنيه ام قاسم داشت و به . سالگى بمرد و نيز قاسم كه پيش از منصور در سن ده
 .در شام بستانى داشت كه تا كنون به نام بستان ام قاسم شهره است

و نيز عاليه كه مادرش زنى از بنى اميه بود و منصور او را به اسحاق بن سليمان عباسـى بـه زنـى داده    
 .بود

محترمترين كسان، يعنى عاليه دختر امير مؤمنان ! پسرم«: پدرم به من گفت: ق بن سليمان گويداسحا
  ».ام را به همسرى تو در آورده

  »پدر جان همسنگان ما كيانند؟«: گفتم: گويد
 ».دشمنان اموى ما«: گفت

 سخن از وصاياى ابو جعفر منصور

رفت با مهدى وصيت  گامى كه سوى مكه مىمنصور در اين سال در ماه شوال هن: هيثم بن عدى گويد
سه روز مانده از شوال پس از روشـنى سـپيده دم    .در آن وقت چند روزى در قصر عبدويه اقامت داشت. كرد

 .اى سقوط كرد و اثر آن تا به هنگام بر آمدن آفتاب نمايان بود ستاره
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يام اقامت خـود، صـبح و شـب    كرد، هر روز در ا منصور با مهدى در باره مال و قدرت وصيت مى: گويد
 .شدند ماند و جز اوقاتى معين از هم جدا نمى كرد و از اين كار باز نمى چنين مى

چيزى را وانگذاشتم مگر در بـاره  «: وقتى روز حركت منصور رسيد مهدى را پيش خواند و گفت: گويد
دارم هيچيـك را عمـل    كـنم كـه بـه خـدا گمـان      اينك چند چيز را به تو سفارش مى. آن به تو دستور دادم

  ».نخواهى كرد
اى داشت كه دفترهاى علم وى در آن بود و قفلى داشت كه هيچكس را به گشودن  منصور جعبه: گويد

 .نهاد شمرد و كليد آن را در آستين پيراهن خويش مى و بر كليد آن امين نمى
ماد حاضر نبـود يـا بـرون    وقتى ح. آورد خواست، حماد ترك آنرا به نزد وى مى وقتى جعبه را مى: گويد

ابن جعبه را بنگر و آنرا محفـوظ بـدار   «: به مهدى گفت. كرد رفته بود به جاى وى سلمه خادم اين كار را مى
اگر مهمى پـيش آمـد در دفتـر    . آنچه خواهد بود تا به روز رستاخيز در آنست كه علم پدران تو، آنچه بوده و

) تا به هفتم رسيد(ست آوردى كه بهتر و گر نه دفتر دوم و سوم خواهى به د اگر آنچه را كه مى. بزرگتر بنگر
 .يابى و گمان ندارم چنين كنى اگر مشكل بماند جزوه كوچك را بنگر كه هر چه را بخواهى در آن مى

در آن چندان مال براى . اين شهر را بنگر، مبادا از آن به جاى ديگر روى كه خانه و محل عزت تو است
كه اگر ده سال خراج تو نقصان يابد براى مقرريهـاى سـپاه و مخـارج و مقـررى فرزنـدان و      ام  تو فراهم كرده

كند، آنرا محفوظ بدار كه تا وقتى بيت المال تو معمور باشد پيوسته نيرومند باشى و  مصالح مرزها كفايت مى
 .گمان ندارم چنين كنى

تقدمشـان دهـى و بـا آنهـا بسـيار      كنم كه محترمشـان دارى و   درباره مردم خاندانت به تو سفارش مى
نكويى كنى و كارشان را بزرگ دارى و بر مردم تسلط دهى و به منبرهاشان گمارى كـه عـزت تـو در عـزت     

 .آنهاست و نام نيكشان از آن تست و گمان ندارم چنين كنى
ه اى رخ دهـد مايـ   غالمان خويش را بنگر و با آنها نيكى كن و تقرب ده و فزونشان كن كه اگر سـختى 

 .قوت تواند و گمان ندارم چنين كنى
كنم كه آنها ياران و شيعيان تواند كه امـوال خـويش را در    باره مردم خراسان به تو سفارش نيك مىدر

كسانى هستند كـه محبـت تـو از دلهاشـان بيـرون       .اند كار تو و خونهاى خويش را براى دفاع از تو بذل كرده
كنى و از بدشان درگذرى و اعمالشان را پاداش دهى و هـر كـس از    كنم كه با آنها نيكى رود سفارش مى نمى

  .آنها در گذشت كسان و فرزندان وى را سرپرستى كنى و گمان ندارم چنين كنى
مبـادا زنـان را در مشـورت     .كنى مبادا از يكى از مردم بنى سليم كمك بخواهى و پندارم كه چنين مى

  ».كنى خويش دخالت دهى و پندارم كه چنين مى
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مهـدى را پـيش خوانـد و     كرد منصور هنگامى كه سوى مكه حركت مى: جز هيثم گويده راوى ديگر ب
از خداى . 1گرديم گردم كه ما از آن خداييم و به سوى خدا باز مى روم و باز نمى من مى  عبداهللاى ابو «: گفت

وقتـى  . مهـر خـورده  اين مكتوب وصيت من است كه . خواهم روم بركت مي در مورد چيزى كه سوى آن مى
قرضـى دارم كـه دوسـت دارم بپـردازى و     . ام و خالفت به تو رسيد در آن بنگر خبر يافتى كه من در گذشته

  ».متعهد آن باشى
  » .اى امير مؤمنان آن بر عهده من است«: گفت
ز دارم كه از بيت المال مسـلمانان داده شـود، آنـرا ا    سيصد هزار درم است و كسرى، اما روا نمى«: گفت

  » .رسد از اين مهمتر است خالفتى كه به تو مى. جانب من عهده كن
  » .كنم، به عهده من است چنين مى«: گفت
ام و دوست  اين قصر از آن تو نيست از آن منست و قصر من است كه از مال خويش بنيان كرده«: گفت

  » .دارم كه سهم خويش را به برادران كوچكترت بدهى
  » .خوب«: گفت
رسـى كـه از آنـان     گان خاص من از آن تست، آنها را نيز به برادرانت بده كه تو به جايى مىبرد«: گفت

  » .شوى و برادرانت به آنها حاجت بسيار دارند نياز مى بى
  » .كنم چنين مى«: گفت
  » .كنم، اگر چنين كنى خوشتر دارم در باره امالك به تو تكليف نمى«: گفت
  » .كنم چنين مى«: گفت
 ».را كه بتو گفتم به آنها بده و در امالك با آنها شريك باش آنچه«: گفت

  » .ها را به آنها بده كاال و خانه«: آنگاه گفت
  » .كنم چنين مى«: گفت
در باره زير دستان خويش و كسـانى كـه   . خداى خالفت را براى تو نكو دارد و با تو نكويى كند«: گفت

  » .ام از خدا بترس به تو سپرده
شتران . سپس به قصد عمره و حج از آنجا برون شد. سوى كوفه رفت و در رصافه فرود آمدآنگاه : گويد

 .و اين، چند روز رفته از ذى قعده بود. قربانى همراه برد و عالمت نهاد و قالده بست
وقتى منصور آهنگ حج كرد ريطه دختر عباس، زن مهدى را : جمره عطر دار، عطر دار ابو جعفر، گويد

خواست به ريطه سفارش كرد  پيش از رفتن ابو جعفر مهدى به رى بود، ابو جعفر آنچه را كه مىپيش خواند، 
هـا را   هاى مؤكد قسم داد كه يكى از خزينه ها را بدو سپرد و دستور داد و به صيغه و دستور داد، كليد خزينه
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مرگش مطمئن شود و چـون   نگشايد و كسى را از آن مطلع نكند مگر مهدى را يا خود او را، مگر وقتى كه از
 .از مرگ وى اطمينان يافت وى و مهدى فراهم آيند كه سومى با آنها نباشد و خزانه را بگشايند

و چون مهدى از رى به مدينة السالم آمد ريطه كليدها را بدو داد و بدو گفت كه منصور دسـتور  : گويد
و چـون خبـر مـرگ    . مرگ وى اطمينان يابـد  داده كه آن خزينه را نگشايد و كسى را از آن مطلع نكند تا از

منصور به مهدى رسيد و خالفت را عهده كرد، در را گشود بنايى دراز بود و جمعـى از مقتـوالن خانـدان ابـو     
كودكان بودنـد و مـردان جـوان و    . ها بود كه نسبشان در آن نوشته بود طالب آنجا بودند در گوشهاشان رقعه

اى براى آنها بكندند و همه را  اين را بديد سخت بهراسيد و بگفت تا حفره و چون مهدى. پيران، گروهى بسيار
 .در آنجا به خاك كردند و سكويى روى آن بر آوردند

شـنيدم كـه     رفت به سال صد و پنجاه و هشتم هنگامى كه منصور سوى مكه مى: عيسى بن على گويد
ذى حجه تولد يـافتم و در ذى حجـه خالفـت     من در  عبداهللاى ابو «: گفت به وقت وداع با مهدى به وى مى

در بـاره  . ميرم و همين مرا به حج كردن واداشته است يافتم و در خاطرم افتاده كه در ذى حجه اين سال مى
سپارم از خدا بترس تا خـداى تـرا از آنچـه مايـه رنـج و غمـت        كارهاى مسلمانان كه از پى خويش به تو مى

  ».شود مفرى دهد مى
يش و مفرى دهد و سالمت و حسن عاقبت روزى كند و مفرى دهد از جايى كه انتظـار  گشا«: باز گفت

پسركم، محمد را صلى اهللا عليه و سلم در كار امتش به ياد داشته باش تا خداى كارهاى ترا محفـوظ  . ندارى
د بـاش  به حالل پاى بنـ . از خون حرام بپرهيز كه به نزد خداى گناهى است عظيم و ننگ دايم دنياست .دارد

اگـر خـداى   . حدود را بپاى دار و در آن تعدى مكن كـه بـه هالكـت افتـى    . كه ثواب نقد است و صالح آينده
تر از حدود هست كه از معصيتهاى وى مانع شود در كتاب خويش  دانست كه براى دينش چيزى شايسته مى

شـود در   ت خشـمگين مـى  بدان كه خداى از آن رو كه در باره سلطه خويش سـخ . داد در باره آن دستور مى
بـه عـالوه   . كتاب خويش دستور داده كه شكنجه و عقوبت كسى كه در زمين به تباهى كوشد مضاعف شـود 

 :عذاب بزرگى كه به نزد خويش براى او ذخيره نهاد و فرمود
يَقتَُّلوا أَو يصلَّبوا أَو ُتَقطَّع أَيديِهم و إِنَّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ اهللا و رسوَله و يسعونَ في اْلأَرضِ فَساداً أَنْ «

يمظع ذابرَةِ عخĤفي اْل ملَه ْنيا وفي الد زْيخ ملَه كضِ ذلا من اْلأَرْنَفوي أَو الفمن خ ملُهج33: 5 أَر«  
ند سزايشان جز اين نيسـت  كوش ستيزند و در زمين به فساد مى كسانى كه با خدا و پيمبر او مى: يعنى

پاهايشان به عكس يك ديگر بريده شود يا از آن ) يكى از(دستها و ) يا يكى از(كه كشته شوند يا بردار شوند 
 .اين رسوايى آنها در اين دنياست و در آخرت عذابى بزرگ دارند. سرزمين تبعيد شوند

قايم خداى، به حفظ و رعايت آن پسركم، سلطه، ريسمان استوار خداست و دستاويز محكم وى و دين 
كوش و مصونش دار و از آن دفاع كـن ملحـدان را از ميـان بـردار و منحرفـان را از ريشـه برانـداز و از ديـن         

بـه  . شدگان را با عقوبت بكش و اعضا ببر و از آنچه خداى در آيات محكم قرآن دستور داده تجاوز مكـن  برون
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برد و عالجـى سـودمند    كند و دشمن را از ميان مى را قطع مىعدالت حكم كن و ستم مكن كه عدالت فتنه 
كار خويش را بـا رعايـت   . نهم بدان نياز ندارى از غنيمت به دورباش كه با وجود آنچه براى تو به جا مى. است

مرزهـا را تقويـت كـن و    . از تبعيض و اسراف اموال رعيت بر كنار باش .خويشاوند و نيكى با نزديكان آغاز كن
راهها را امـن نگهـذار و در معيشـت فراخـى آر و عامـه را آرامـش ده و مرفـه بـدار و         . را مضبوط بداراطراف 

از اسراف بپرهيز كه از اتفاقـات بـد ايمنـى نيسـت و از     . مال فراهم آر خزانه كن. ناخوشاينديها را از آنها بردار
كار امروز به فـردا  . اه مهيا كنتا توانى مرد و مركب و سپ. حوادث مصونيت نيست كه رسم زمانه چنين است

در چاره حادثات بـه وقـت وقـوع بـه ترتيـب تقـدم بكـوش و        . ميفكن كه كارها در هم شود و به تباهى افتد
و هنگـام روز  . دهـد آمـاده كـن    سرسختانه تالش كن هنگام شب كسانى را براى دانستن آنچه به روز رخ مى

تنبلـى  . ماللت ميار. كارها را به خويشتن قبضه كن. كن دهد آماده كسانى را براى دانستن آنچه بشب رخ مى
خويشـتن را بـه   . نوميد مشو به پروردگار خويش خوش گمان بـاش و بـه عـامالن و دبيرانـت بـدگمان     . مكن

در كار كسانى كه . كسان را آسان بپذير. كنند دلجويى كن از كسانى كه شب را به در تو سر مى. مراقبت وادار
بيدار باش كه  .چشمى را به آنها گمار كه خواب نيارد و كسى را كه بازيگوش نباشد. بنگرآرند  رو سوى تو مى

اين سفارش من . پدرت از وقتى كه به خالفت رسيد خواب نكرد و هر وقت چشمش گرم شد دلش بيدار بود
  ».سپارم است به تو و ترا به خداى مى

 .آنگاه با مهدى بدرود كرد و هردوان بگريستند: گويد
: بدو گفت. را بدرقه كرد رفت مهدى او وقتى منصور در سالى كه بمرد به حج مى: يد بن هريم گويدسع

اى پيش از من فراهم نياورده و چندان غالم براى  ام كه هيچ خليفه پسركم، چندان مال براى تو فراهم آورده«
ام كـه در اسـالم    رى بنيـان نهـاده  براى تو شه. اى پيش از من فراهم نياورده ام كه هيچ خليفه تو فراهم آورده

عيسى بن موسـى  . همانند آن نبوده تنها از يكى از دو كس بر تو بيمناكم، عيسى بن موسى و عيسى بن زيد
ام به خدا اگر جز اين نباشد كه سخنى بگويد از او بيمى در باره تـو   پيمانها و قرارها با من داده كه باور داشته

اما عيسى بن زيد اين مالها را خرج كن و اين غالمان را به كشتن بده و . ن كنندارم و آنرا از دل خويش بيرو
  ».كنم اين شهر را به ويرانى بده تا به او ظفريابى و ترا مالمت نمى

وقتى منصور به آخرين منزلگاه راه مكه رسيد باالى اطاقى را كـه در آن جـاى   : موسى بن هارون گويد
 :ته بودگرفته بود نگريست كه در آنجا نوش

   به نام خداى رحمان رحيم«
   اى ابو جعفر وقت وفات تو رسيده

   و سالهايت به سر رسيده
 .و فرمان خداى به ناچار وقوع خواهد يافت

   اى ابو جعفر مگر اكنون
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   كاهن يا منجمى هست
  1»!كه گرماى مرگ را از تو بدارد

مگـر دسـتورت نـداده    «: اند و گفتپس آن كس را كه كار منزلگاهها را به عهده داشت پيش خو: گويد
  »بودم كه هيچكس از مردم خبيث وارد منزلگاه نشود؟

انـد هـيچكس وارد آن    اى امير مؤمنان، به خدا از وقتى كه از آماده كردن منزل فراغـت يافتـه  «: گفت
 ».نشده است
  » .آنچه را باالى اطاق هست بخوان«: گفت
  » .بينم اى امير مؤمنان چيزى نمى«: گفت
  » .اند بخوان آنچه را باالى اطاق نوشته«: پس سر حاجبان را پيش خواند و گفت: گويد
  » .بينم باالى اطاق چيزى نمى«: گفت
اى از  آيـه «: آنگاه به حاجب خويش نگريسـت و گفـت  . پس منصور دو شهر را بگفت كه بنوشتند: گويد

 :ق كند و او چنين خواندكتاب خداى را جل و عز براى من بخوان كه مرا سوى خدا عز و جل مشتا
  »227: 26 و سيعَلم الَّذينَ َظلَموا أَي مْنَقلَبٍ يْنَقلبونَ...  بِسمِ اهللا الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

 .كنند اند بدانند كه به كجا بازگشت مى زود باشد كه كسانى را كه ستم كرده: يعنى
  » ز اين آيه نيافتى كه بخوانى؟چيزى ج«: پس بگفت تا دو فك او را بكوفتند و گفت

  » .اى امير مؤمنان همه قرآن بجز اين آيه از خاطرم رفته بود«: گفت
بـر اسـبى   . پس دستور داد از آن منزلگاه حركت كنند كه از آنچه رخ داده بود فال بـد زده بـود  : گويد

او را بينداخت كه پشتش اى رسيد كه آنرا سقر گويند و آخرين منزل راه مكه بود اسب  نشست و چون به دره
 .بشكست و بمرد و در بئر ميمون به خاك رفت

يكى از دانشوران و اهل ادب مرا گفت كه هاتفى از قصر ابـو  : وابسته بنى هاشم گويد  عبداهللامحمد بن 
  :گفت جعفر در مدينه بدو بانگ زد كه شنيد كه مى

   قسم به پروردگار سكون و حركت«
 كه مرگها دام بسيار دارد

   اى نفس اگر نيت بد داشته اى
   اى يا نيت نكو داشته
 .همه از آن تست

   تعاقب روز و شب
   و گردش ستارگان در فلك
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   براى آنست كه وقتى
   شاهى پادشاهى بسر رفت
   شاهى او را به شاهى ديگر

   انتقال دهد
   تا به شاهى رسيد كه قدرت شاهى او

   مشترك نيست
   مبدع زمين و آسمان

   وههاو ميخ كننده ك
  1».كه فلك به فرمان اوست

  » .به خدا اينك وقت مرگ من است«: ابو جعفر گفت: گويد
روزى به نزد منصور رفتم، سالم گفتم اما متحير بود و جواب نيارست گفت : عبد العزيز بن مسلم گويد

اى مـن  به خواب ديدم كه يكى اشـعارى بـر  « :و چون ديدم، برخاستم كه باز گردم پس از مدتى به من گفت
 :خواند به اين مضمون مى

   اى برادر آرزوهاى خويش را سبك كن«
   كه گويى اجلت فرا رسيده

   روزگار تغييرات خويش را به تو وانموده
 .جويى، تو همانى اگر ناقص شده زبون مى

   اى اى داشته شاهى
  ».افتد و كار به دست كسى جز تو مى

 .ام ام و ديده ت كه شنيدهبينى به سبب چيزى اس و اين آشفتگى و غم كه مى
  ».اى اى امير مؤمنان نكو ديده«: گفتم
 .چيزى نگذشت كه براى حج برون شد و در آن سفر بمرد: گويد

   پايان جلد يازدهم
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